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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat (en endavant CCAR), de la quantitat de 250 €, entre socis 
executors, imputats inicialment a l’Associació per la Pau i els Drets Humans 
Taula per Mèxic, entitat agrupada, que passaran a ser executats per CCAR, 
corresponents al projecte “Sense refugi:els desplaçaments per motius 
ambientals”, subvencionat en el marc de la convocatòria 202020205120011933 
(Exp. núm. 2020/14012 relacionat amb l’expedient 2020/10397). 

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Centro Español de Derechos 
Reprográficos EGDPI (CEDRO), per a la realització d’activitats de promoció dels 
drets de Propietat Intel·lectual i del sector del llibre (Exp. núm.  2021/0016383). 

 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El Trencaclosques 
dels Parcs»  (Exp. núm. 2021/0015617). 

 

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

requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra la liquidació definitiva 
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del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) (Exp. 
núm. 2019/0007048). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

del contracte del lot 3 (Arranjaments de les comarques del Vallés Occidental), 
relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873). 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 5 (Arranjaments de les comarques de Berguedà, Bages, 
Osona i Moianès), relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. CANYELLES.- 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 Canyelles, 
per a  finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016291). 

 

 
9. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- 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 Julià de Vilatorta, per a finançar l'actuació local “Renv. pav. 
Gespa camp de futbol i construcció canonada aigua a Puig-l'Agulla”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016557). 
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10. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 118.000 €, a l'Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l'actuació local “Abastament d'aigua a Torreramona des dels 
Casots”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016196). 

 

 
11. SÚRIA.- 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 Súria, per 
a finançar l'actuació local “Obres pas elevat, Av. Sta. Bàrbara i c/ Dr. Fleming”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0015291). 

 

 
12. TIANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per 
a finançar a l'actuació local “Actuacions via pública (millora lleres rieres / Camí 
dels infants)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0016245). 

 

 
13. TIANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0% d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2021/0016246). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per a 
finançar l'actuació local “Projecte implantació millores informàtiques”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016247). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
15. PREMIÀ DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 90.540,32 €, a l'Ajuntament de 
Premià 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. 
2021/0014940).  

 

 
16. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import 189.852,84 €, a l'Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0013168).  

 

 
17. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import 254.335,15 €, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015013). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

conveni de cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de diversos 
habitatges propietat de la Diputació de Barcelona, per a impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social per a un període de quatre 
anys, amb efectes des del 25 de setembre de 2021 fins el 24 de setembre de 
2025 (Exp. núm. 2017/0006404). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’ampliació del termini per a resoldre el procediment de concessió del recurs 
tècnic: Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, corresponent a la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016270). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat 
 
20. 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 
Begues, relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera BV2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM 
de Begues” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2041 entre el PK 
8+245 i el PK 10+110. (Exp. núm. 2018/10561). 
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21. 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 
Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM. de Bigues i Riells” (Exp. 
núm. 2019/15234). 

 

 
22. 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 
Sant Cugat del Vallés, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Valldoreix i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i Valldoreix a la 
carretera BV1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de Terrassa. TM 
de Sant Cugat del Vallès” (Exp. núm. 2017/7947). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Projecte bàsic i 

executiu de Substitució del paviment i adequació de l'àmbit lavabos de la planta 
Golfa del Palau Güell de Barcelona. (Exp. núm. 2020/11829). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

definitivament, la subvenció atorgada a Viladecans Qualitat, SL, 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). 

 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria  que té  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 2021 
(Exp. núm. 2021/10109). 
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26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
definitivament, les subvencions atorgades mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre per al 2019, 
destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar a  la 
demarcació de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/643). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la 
xarxa de museus locals", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/10191). 

 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a la  
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l'any 2021 (Exp. núm. 2021/8806). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

concessions del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisi social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/13039). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Barris i comunitats: motors de transformació 
social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. Núm. 2021/0013603). 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar  les 

concessions del fons de prestació “Actuacions d’informació i manteniment a les 
platges en el context de la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0010539). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 


