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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 13 DE MAIG DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 d’abril, 

pel qual  s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça separada 
núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb les 
subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

definitivament, la revocació parcial, per import de 91,50 €, de la subvenció 
atorgada a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn 
dels dinosaures” i per import de 4,89 €, de la subvenció atorgada a la Fundació 
Internacional Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el marc 
de la convocatòria de subvencions i reconèixer el crèdit derivat de la despesa per 
import total de 3.980 €, per a realitzar el darrer pagament a les entitats IMAGO i 
Olof Palme (Exp. núm. 2017/5919). 

 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

crèdit derivat de la despesa per import de 1.799,54 €, a favor de Metges del Món 
per l’acció “Persones que es mouen, qüestió de drets”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919). 
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5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 6.194,50 €, corresponent 2.934,50 €, a 
favor de l’Ajuntament de Mataró i 3.260 €, a favor del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental,  corresponents a dos ajuts econòmics, la quantitat 
subvencionada dels quals no es va incorporar com a romanent en aquest 
exercici 2021 (Exp. núm. 2019/5652). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni marc entre la Diputació De Barcelona i l’Associació Barcelona Global per 
l’impuls de l’agència Barcelona & Partners per a l’atracció d’inversions i la 
generació de llocs de treball (Exp. núm. 2021/0008842). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0000864). 

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 
(2a. edició), i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició 
de la despesa a favor de diversos ens (Exp. núm. 2019/0007048). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aixecar la suspensió 

temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del 
Vallès i concedir una ampliació del termini d’execució de 2 mesos, del contracte 
relatiu a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 3, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(Exp. núm. 2018/0013057). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. CALAF. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 12.674,44 €, a l'Ajuntament de Calaf, 
per a finançar l'actuació local “Arranjament del carrer de les Colònies”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitat (Exp. núm.  2021/0008128). 

 

 
11. CALAF. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 187.325,56 €, a l'Ajuntament de Calaf, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització Travessera”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0008143). 

 

 
12. SANT SADURNÍ D'ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Inversions 
via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.  
2021/0009044). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
13. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 547.351,27 €, a 
l'Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006219). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES  I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de la 
Infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” a diversos 
ajuntaments, atorgat en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 (Exp. núm. 
2018/20289). 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Granollers, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora del vial d'accés al 
centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers” (Exp. 
núm. 2017/3229). 

 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar d’ofici 

l’errada material detectada a l’acord número 146/2021, adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021, 
relatiu a l’aprovació de  la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la tercera i última 

transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida, per 
a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una 
eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals 
(LIFE13 BIO/ES/000094)” (Exp. núm. 2013/5531). 

 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats forestals, les agrícoles 
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi  
energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació 
de Barcelona, exercici 2022. (Exp. núm. 2021/5885). 

 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 

protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i el Zoo de Chester, per 
millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), signat el 5 de febrer de 2020, amb 
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registre de convenis núm. 63/2020, mitjançant la corresponent addenda al 
protocol esmentat (Exp. núm. 2019/19367).  

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la segona convocatòria d’atorgament 
de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als ens 
locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les 
deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), 
any 2021 (Exp. núm. 021/0001170). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’Acord Marc entre la Diputació de Barcelona i la Fundación Escuela de 
Organización Industrial, per a la difusió i/o el desenvolupament d’actuacions 
d’impuls del teixit empresarial i l’ocupació a la província de Barcelona. (Exp. 
núm. 2021/9412). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i la 

sol·licitud de participació de la Diputació de Barcelona com a associada, en 
l’Associació Network of European Regions for a Sustainable and Competitive 
Tourism - NECSTouR, acceptar els seus estatuts (NECSTouR Legal Statutes) i 
validar l'acord de protocol de treball en xarxa (Memorandum of understanding) 
(Exp. núm. 2021/0003021). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats Culturals de les Festes 
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Majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2019/19872).  

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic Roda de 
teatre corresponent a l’any 2021, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2021/8941). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Oficina del Pla Jove 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució de la concessió del recurs de suport tècnic  “Equipaments juvenils 
municipals”, inclòs en el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/1182). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26. Dictamen pel qual es proposar, pel delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit a favor de l'entitat Associació SUSOESPAI, Creació i 
Salut Mental (Exp. núm. 2020/182). 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Marc 

conceptual i línies estratègiques de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0007004). 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l'aprovació del Protocol d'intencions entre la Generalitat de Catalunya i les 
administracions públiques locals per tal d'establir un marc de col·laboració en 
matèria de pobresa energètica, subscrit de forma manuscrita el 29 de març de 
2021 (Exp. núm.  2021/0003592). 

 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Millora criteris de registre de 
l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials- Hèstia", en règim de 
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concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008647). 

 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics" en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008651). 

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per 
processos als serveis socials bàsics", en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008652). 

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Garantia del dret a l'alimentació", en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0008656). 

 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària 
inclusiva", en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm.  2021/0008657). 

 

 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes de suport al dret a 
l'habitatge des de l'àmbit social", en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008661). 

 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "CONTROLES?", en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008666). 
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36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les 
polítiques d'infància i adolescència en risc", en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008668). 

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs material "Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua", en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (exp. núm. 2021/0008672). 

 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
l'envelliment actiu, persones amb discapacitat i salut mental", en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008674). 

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció 
Socioeducativa", en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008676). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció 
del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008678). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans", en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008679). 

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Ciutats amigues amb les persones 
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grans", en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm.  2021/0008680). 

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic "Identificació dels perfils dels infants i 
adolescents en situació de risc i les seves famílies", en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008681).  

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


