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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 15 DE JULIOL DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de juny de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient d’integració del municipi de Capolat en l’Agrupació de 
municipis constituïda pels Ajuntaments de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell 
de l’Areny i Montclar, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria- 
intervenció (Exp. núm. 2021/13402). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2021/0014051).  
 

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

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2021 (Exp. núm. 2021/0002823).  

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per a impulsar polítiques de concertació amb els municipis de la província 
de Barcelona (Exp. núm. 2021/0013849).  
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals, amb terminis de justificació fins el 30 de setembre de 
2020, fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 30 de novembre de 2020, per un 
import total de 580.717,82 € (Exp. núm. 2020/0001571).  

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

renúncia parcial d’un ajut inclòs en el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol 
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i procedir al corresponent 
reajustament de la despesa (Exp. núm. 2016/0006605). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte relatiu al Servei Local de Teleassistència per als municipis de la 
província de Barcelona (Exp. núm. 2016/0000879). 

 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 4 (projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui i Sant Martí Sarroca) 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 (Exp. núm. 2018/0013057). 

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 6 (projecte d’obra del municipi d’Argentona i de Sant Pere de 
Vilamajor) 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 (Exp. núm. 2018/0013057). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
11. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 38.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Adquisició terrenys 
pàrquing Ctra. N-340 Avinyó Nou”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0013180). 

 

 
12. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 79.695,30 €, a 
l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Complex 
esportiu F1 (camp de futbol)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0013183). 

 

 
13. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 52.841,81 €, a 
l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Adequació 
miradors: Cantallops i el Circell de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013188). 

 

 
14. GELIDA. 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 Gelida, per 
a finançar l'actuació local “Obres municipals 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013114). 

 

 
15. MASQUEFA. 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 
Masquefa, per a finançar l'actuació local “Pla millores urbanitzacions i polígon 
industrial”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0013701).  

 

 
16. OLOST. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 114.950 €, a l'Ajuntament d’Olost, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició nau en construcció per la Brigada Municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013242). 
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17. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. 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 Santa Perpètua de Mogoda, per a finançar l'actuació local 
“Inversió moble 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0012921). 

 

 
18. CASTELLVÍ DE LA MARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca, en concepte de diferència entre el que es va pagar en la 
primera certificació per l’actuació “enllumenats led 2020” i el que s’hauria d’haver 
pagat en la segona certificació (Exp. núm. 2020/0011952).  

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
19. AMETLLA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 21.364,10 €, a l'Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0012031). 

 

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

una subvenció, per import 14.279,60 €, a l'Ajuntament de Calaf, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011728). 

 

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

concedir una subvenció, per import 44.596,50 €, a l'Ajuntament de Calella, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011473). 

 

 
22. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import 75.507,81 €, a l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0012125). 
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23. GAVÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció, per import 48.409,01 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011379). 

 

 
24. MONTMELÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 16.841,58 €, a l'Ajuntament de Montmeló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011950). 

 

 
25. PALLEJÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 39.305,43 €, a l'Ajuntament de Pallejà, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011868). 

 

 
26. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 26.895,33 €, a l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0012181). 

 

 
27. PINEDA DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 97.436,09 €, a l'Ajuntament de 
Pineda de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0011792). 

 

 
28. SANT JUST DESVERN. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 17.034,86 €, a l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0011687). 

 

 
29. SANT VICENÇ DE CASTELLET. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import 22.018,10 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011814). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

30. TERRASSA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import  303.148,40 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011793). 

 

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

concedir una subvenció, per import 30.586,51 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011877). 

 

 
32. VILANOVA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 4.866,54 €, a l'Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0013018). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la cessió 

d’ús en precari, a favor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), 
dels espais que ocupa actualment a l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte 
Escola Industrial, per al període d’1 d’octubre de 2021 fins el 30 de setembre de 
2023 (Exp. núm. 2009/0006599). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 

Agrari 
 

34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-cinquena edició (Exp. 
núm. 2021/5384).  

 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques forestals La Devesa, Vall del 
Molí, Plana del Canyís, La Llacuna i Mas de Noguers situades en els municipis 
de Llardecans i Maials, i elevar-lo al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
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Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació (Exp. núm. 
2021/1315). 

 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
36. 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 
Castellbell i el Vilar, relatiu a les obres del projecte constructiu “Pacificació i 
elements reductors de velocitat a la travessera C-1411a del PK 11+850 al PK 
12+500. TM Castellbell i el Vilar” (Exp. núm. 2018/6172). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/10813).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de la subvenció atorgada a Viladecans Qualitat, SL en el marc de la 
convocatòria 11823/2020, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 2020/8086). 

 

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

inicial de la subvenció atorgada a l'Associació Derechos en acción en el marc de 
la convocatòria 11733/2020, destinada a finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 2020/3910). 
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40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i projectes per al 
desenvolupament cultural local”, 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. 2021/12005).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

l’addenda al conveni marc de col·laboració formalitzat en data 21 de juliol de 
2017, entre la Diputació de Barcelona Centre- de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil - Escola de Teixits de Canet de Mar) i el Consorci del Centre 
de Terminologia TERMCAT per normalitzar l’ús en català de la terminologia del 
sector tèxtil (Exp. núm. 2017/1605).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la 
província que siguin seu de la Unitat Mòbil del Servei de Teleassistència, sobre 
les condicions que han de regir l'acolliment de les Unitats Mòbils del Servei Local 
de Teleassistència (Exp. núm. 2021/12277). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


