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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

liquidació definitiva dels ajuts del “Programa complementari de millora de camins 
municipals” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, per 
un import de 506.245,34 € (Exp. núm. 2016/0005360). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del 
“Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import total de 268.941,30 € (Exp. 
núm. 2018/0009786). 

 

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

reajustament de la despesa de diversos ajuts econòmics pluriennals del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
5.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 

dels informes de seguiment del pressupost per programes del 2n trimestre de 
l’any 2021 (Exp. núm. 2020/0010907). 
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Caixa de Crèdit 
 
6. CANET DE MAR. 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 Canet de Mar, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació de 
l'edifici la Masoveria”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018307). 

 

 
7. CORBERA DE LLOBREGAT. 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 Corbera de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Projectes 
remodelació via pública 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0018826). 

 

 
8. MARTORELL. 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 Martorell, 
per a finançar l'actuació local “Reforma edifici allotjament maquinistes estació 
tren de Martorell”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018794). 

 

 
9. NAVARCLES. 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 Navarcles, 
per a finançar l'actuació local “Const. nou edifici esportiu a la piscina IV”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018692). 

 

 
10. ÒDENA. 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 Òdena, 
per a finançar l'actuació local “Finançament inversions en obra 2021”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018457). 

 

 
11. RODA DE TER. 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 Roda de 
Ter, per a finançar l'actuació local “Obres d'urbanització c/Verge del Sòl del Pont 
1a. Fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018465). 

 

 
12. SANT MARTÍ DE TOUS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.642,45 €, a 
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l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a finançar l'actuació local 
“Desenvolupament de la zona esportiva de Sant Martí de Tous”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019119).  

 

 
13. TARADELL. 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 Taradell, 
per a finançar l'actuació local “Inversions en obres i instal·lacions 2021”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018543). 

 

 
14. TORELLÓ. 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 Torelló, 
per a finançar l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018737). 

 

 
15. TERRASSA. 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 Terrassa, 
per a finançar l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013949). 

 

 
16. TORRE DE CLARAMUNT, LA. 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 La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Piscina 
Torresport”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018408). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 

17. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import 5.805,11 €, a l'Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018360).  

 

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

concedir una subvenció, per import 42.608,70 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017500).  
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19. MOLINS DE REI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import 44.320,32 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018468).  

 

 
20. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  

concedir una subvenció, per import de 5.431,41€, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018684).  

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de condicionament de magatzem i serveis al local del Bibliobús 
de Berga”, amb un pressupost total 131.349,89 €, IVA inclòs, i sotmetre’l a 
exposició pública per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà 
de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (Exp. núm. 2020/0017838). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Arranjament i millora paisatgística de la rotonda situada a la sortida de la C-32 a 
Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb la carretera 
BV-5023, TM Premià de Dalt” (Exp. núm. 2020/11050). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per l’entitat Els Cingles de la Besa S.A.T, contra 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de 
desembre de 2020, de desestimació de la sol·licitud de subvenció (Exp. núm. 
2019/18750). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció 
turística de la Destinació Barcelona sostenible i responsable i la gestió de 
l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2021 (Exp. núm. 
2021/18102).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

modificació de l’acord adoptat per la  Junta de Govern, en sessió ordinària  de 28 
de febrer de 2019 modificat per acord de la Junta de Govern de 9 de gener de 
2020 relatiu als nous convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de les 
biblioteques municipals i aprovar el Text Refós d’aquests convenis que 
incorporen els canvis introduïts (Exp. núm. 2019/0003127).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, amb NIF G08667479, contra l'acord de la Junta de Govern, de 
data 29 de juliol de 2021, que aprovà la concessió de subvencions en el marc de 
la convocatòria núm. 202120205120012303 (Exp. núm. 2021/0002193). 

 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l'any 2021 (Exp. 
núm. 2021/5853). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


