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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, amb termini de sol·licitud fins el 30 de juny de 2021, de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 300.000 €, i esmenar un error material en la 
fitxa d’un recurs (Exp. núm. 2021/0000864). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la disposició de la 

despesa corresponent a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona derivada de la contractació conjunta, subjecta a regulació 
harmonitzada, relativa al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Molins de Rei, per a finançar l'actuació local “Renovació gespa 
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artificial camp de futbol Josep Raich”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0014773). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 136.175,68 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l'actuació local “Obres i instal·lacions nucli urbà i Fontpineda”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017463). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 61.617,13 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicle i mobiliari urbà”, al 0% d'interès 
i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0017468). 

 

 
7. SANT MATEU DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.700 €, a l'Ajuntament 
de Sant Mateu de Bages, per a finançar l'actuació local “Millora xarxa 
abastament Fontanet-Putxot”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0017912). 

 

 
8. SANT MATEU DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.532 €, a l'Ajuntament 
de Sant Mateu de Bages, per a finançar l'actuació local “Connexió del ramal 
abastament del nucli Castelltallat als nuclis Salo i Coaner”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017964). 

 

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

concedir una subvenció, per import 23.654,11 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017414).  

 

 
10. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 96.558,38 €, a l'Ajuntament de Granollers, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015909).  
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11. LA LLAGOSTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import 21.692,37 €, a l'Ajuntament de La Llagosta, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0016025).  

 

 
12. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import 11.062,19 €, a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0016470).  

 

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

concedir una subvenció, per import 43.451,27 €, 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. 2021/0017695).  

 

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

concedir una subvenció, per import 94.144,42 €, a l'Ajuntament de Viladecans, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015969).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ajustar comptablement la 

imputació de la despesa màxima pluriennal aprovada per la Junta de Govern en 
sessió celebrada en data 28 de gener de 2021, en l’expedient de contractació pel 
qual es van aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques del servei Treballs manteniment i conservació 
semintegral i tractament TCA'S interurbans xarxa carreteres titularitat Diputació 
de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) pel 
que fa al Lot 1 (Granollers), Lot 5 (Martorell) i Lot 6 (Manresa) i aprovar la tercera 
pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sectors de Conservació de Granollers (Lot 1), Martorell (Lot 5) i Manresa (Lot 6) 
(Exp. núm. 2020/7684). 
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16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del “Projecte 
executiu per al condicionament dels talussos de les carreteres BV-5031, BV-
5111 I BV-5128, de Mataró a Sant Pol de Mar”, per un import total 
d’1.717.328,70 €  (Exp. núm. 2017/3445). 

 
 

17. Dictamen pe qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 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. 
2021/14410). 

 

 
18. 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 Vicenç dels Horts, amb una aportació econòmica per part de la Diputació de 
Barcelona de 83.908,24 €, relatiu al projecte constructiu “Instal·lació de pas de 
vianants semaforitzat a la carretera BV-2005 al PK0+850. TM Sant Vicenç dels 
Horts” (Exp. núm. 2018/5779). 

 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar el lot 2, 

3 i 4 del servei relatiu als “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCAS’S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots) (Exp. núm. 2020/7684). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva i la revocació de les concessions del fons de prestació 
“Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà 
degut a la COVID-19” atorgades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 del Servei d’Equipaments i Espai Públic (Exp. núm. 
2020/10189). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 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 
naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import total de 
30.104,90 € (Exp. núm. 2021/2256). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, rectificar d’acord 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials 
detectats a l’apartat primer de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern, 
de data 17 de desembre de 2020, número 682/2020, que va resoldre la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals 
i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona (Exp. núm. 2019/18750). 

 

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

reconeixement de crèdit, per import de 1.587,66 €, i autoritzar i disposar la 
despesa de la subvenció atorgada l’any 2018, en la línia de millora de l’habitatge 
en l’àmbit del Parc de El Montnegre i el Corredor, a la senyora G.C.T. (Exp. núm. 
2017/11401). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (Exp. núm. 
2020/1279). 
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25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar les actuacions a realitzar a la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen 
entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 
2020/5222). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Finançament de programes educatius en petits municipis”, del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19986). 

 

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

definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions de la 
convocatòria destinada a finançar projectes educatius d’associacions de famílies 
d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019-2020 
(Exp. núm. 2019/16070). 

 

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

definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a 
realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020 (Exp. núm. 
2019/17574). 

 

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Impuls a les activitats esportives dels petits 
municipis” en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/10683). 
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