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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 D’ABRIL DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 21 d’abril de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el termini 

de presentació de sol·licituds del recurs 22043 CIDO: difusió de la informació 
pública local, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins al 30 de setembre de 
2022” (Exp. núm. 2022/0008906). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 13.385,42 € en relació amb la 
subvenció de 59.999,45 € atorgada a AZIMUT 360 SCCL, pel projecte “Millora 
dels processos participatius i optimització de les estructures d’autogestió de 7 
micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori (Zanzan, Regió Nord-Est)”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions (Exp. núm.  2016/5973). 

 

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

minuta d’un Protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i 
l’European Forest Institut per a l’establiment d’un marc de cooperació (Exp. núm. 
2022/0002095). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitivales desestimacions de sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos i per incompliment de requisits, declarar el desistiment de sol·licituds i 
declarar les actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
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interadministrativa, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 30 de setembre de 2021, i de diversos ajuts de Catàleg amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un import total de 
463.409,51 € (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

 
Servei de Planificació i Avaluació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2022 i traslladar-lo al Ple per al seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. ALPENS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Alpens, per 
a finançar l'actuació local “Adquisició de l'immoble "La Torre d'Alpens", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0008236). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
9. MASNOU, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 49.533,04 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007049).  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

recursos tècnics (Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les 
d’urbanitzacions i nuclis de població), sotmesos a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2022 (Exp. núm. 
2022/4472). 

 

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

realització del Pla de Transició i Modernització del Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per als anys 
2022 - 2024 i el seu programa tècnic per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/5643). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’errada material 

detectada al Projecte executiu d’urbanització de la plaça del Castell de Cubelles i 
del seu entorn i aprovar inicialment l’esmentat projecte (Exp. núm. 2022/4390). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la 

resolució de concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a les activitats d’explotacions 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 eficiència-estalvi energètic 
dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 
2022, i el corresponent reajustament i disposició de la despesa. (Exp. núm. 
2021/0005885). 

 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
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naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import de 39.822,09 € 
(Exp. núm.  2021/0021842). 

 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la 
subvenció  atorgada a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTSENY ACTIU, dins la 
convocatòria destinada a 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, en 
l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercicis 
2020-2021, per un import de 800 € (Exp. núm. 2019/18750). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0001935). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2022/0005868). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de la infraestructura verda/blava urbana” en règim de concurrència competitiva, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006855). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
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convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023. (Exp. núm. 2022/0006856). 

 
 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular” en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006857). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la gestió 
de l'amiant” en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0006858). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques” en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. 2022/0006859) 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006862). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques i de cambra professionals i estables que tinguin la seva 
seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 
2021/24168). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2020-2021 (Exp. núm. 2022/0004451). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de l'escissió parcial del patrimoni de la Institució Benèfica Amics 
dels Avis, a favor de la Fundació Privada Sant Andreu Salut, a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada, a la Institució Benèfica Amics dels Avis, en 
la convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea 
d'Igualtat i Sostenibilitat Social (Exp. núm. 2021/2193). 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement del canvi de denominació de l'entitat Aprenem, associació per a la 
inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista que, d'ara en 
endavant, serà Aprenem Autisme Associació, tot conservant el NIF (Exp. núm. 
2021/2193). 

 

 
28. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005657). 

 

 
29. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005668). 
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30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
persones amb discapacitat i salut mental", en règim de concurrència competitiva, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005669). 

 

 
31. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm.  2022/0005729). 

 

 
32. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm.  2022/0006519). 

 

 
33. 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 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm.  2022/0006734). 

 

 
34. 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 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006894). 

 

 
35. 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'emergència social", en règim de concurrència competitiva, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006302). 

 

 
36. 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 
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règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2022/0006389). 

 

 
37. 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 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006516). 

 

 
38. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm.  2022/0006518). 

 

 
39. 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 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006543). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Model de garantia d'ingressos i 
oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)", en règim de 
concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0006891). 

 

 
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser aprovada per part de la majoria 
absoluta dels membres de la Junta de Govern (10 diputats/des), es proposa 
l’aprovació del Dictamen següent 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Protocol 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de 
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Barcelona i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona per definir el marc institucional i 
de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de l’Hospital Clínic de 
Barcelona (Exp. núm. 2022/0010337). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 


