
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2021/21099). 
 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 8.773,63 €, de la subvenció de 
60.000 €, atorgada a Metges del Món per al projecte “Fortalecimiento de los 
gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas inclusivas en siete municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 5.499,31 €, de  la subvenció de 
41.082 €, atorgada a SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació 
per al projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar 
sobre desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació social 
als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet 
i El Prat de Llobregat” i requerir el reintegrament per import de 1.391,11 €. (Exp. 
núm. 2017/5916). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 6.215,58 €, de  la subvenció de 
49.881,37 €, atorgada a l’entitat Veterinaris sense Fronteres - VETERMON per al 
projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política dels col·lectius 
vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a 
l'alimentació” (Exp. núm. 2017/5916). 
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Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Regala’t esport!» 
(Exp. núm. 2021/20706). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
7. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 25.599,20 €, a l'Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018899).  

 

 
8. CABRILS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 12.495,81 €, a l'Ajuntament de Cabrils, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0019001). 

 

 
9. CORBERA DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 26.820,22 €, a l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018821).  

 

 
10. LLIÇÀ D'AMUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 34.592,60 €, a l'Ajuntament 
de Lliçà d'Amunt, 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/ 0018809).  

 

 
11. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 13.270,57 €, a l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0019511). 

 

 
12. TORRE DE CLARAMUNT, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 14.231,13 €, a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018933). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar un vehicle 

com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà (Exp. núm. 
2021/0019298).  

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

restauració i consolidació dels elements ceràmics que presenten relleu a 
les façanes del Paranimf i de les dues talaies que l’emmarquen, en el 
Recinte Escola Industrial”, per un pressupost total de 614.797,56 €, IVA inclòs 
(Exp. núm. 2020/0016865). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

desmuntatge, impermeabilització i reposició de les teules dels dos nivells 
del cimbori de l’edifici Paranimf, al Recinte Escola Industrial”, per un 
pressupost total de 390.668,15 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/0003448). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Premià 
de Mar, formalitzat en data 30 d'octubre de 2017, als efectes de l'execució de les 
obres del projecte constructiu per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí 
del mig i arranjament de la travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar  
(Exp. núm. 2017/4724). 
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17. 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 Pere de Torelló, relatiu a les obres del “Projecte constructiu reurbanització 
d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló” 
(Exp. núm. 2017/6967). 

 

 
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 
Rupit i Pruit, relatiu a les obres del “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, 
entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i Pruit” (Exp. núm. 
2019/17313). 

 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

del Projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-
1432 de connexió a l’estació del nord i la carretera C-1415b. T.M. Granollers” 
(Exp. núm. 2018/9074). 

 
 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 
del Projecte constructiu “Implantació d'una xicana amb un nou pas de vianants a 
la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/6141).  

 
 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 
del Projecte constructiu “Arranjament i millora paisatgística de la rotonda situada 
a la sortida 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). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, l’aprovació inicial 

del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el 
Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM. Rupit i Pruit”, i de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm.  2019/17313).   

 
 

23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 
del Projecte constructiu “Construcció d’un itinerari de vianants a la BV-2129 entre 
el pki 0+000 i el pkf 1+050. TM Sant Martí Sarroca”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2015/2853). 
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24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 
del Projecte constructiu “Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera 
BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells”, i 
de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2018/8841). 

 

 

25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de vianants, 
bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la Carretera BV-1462 i millora de les 
interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. T.M. Sant Cugat del Vallès”, i de la 
relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/7947). 

 

 

26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millores de revolts a la carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i 
Llucà”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. 
núm. 2018/13456).  

 

 

27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al 
PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres”, i de la relació de 
béns i drets afectats (Exp. núm. 2018/11864). 

 

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

obert harmonitzat, amb varis criteris de valoració. Adjudicació del servei de 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'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). Adjudicació dels 
Lots 1, 5 i 6. (Exp. núm. 2020/7684). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de retenció 
de crèdit del contracte de serveis per a la Redacció del Pla especial de catàleg 
de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellcir 
- Lot 2. (Exp. núm. 2019/5387).  
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30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de 
l’acord 261/21, adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 27 de maig de 
2021, en el sentit de reduir la despesa, per import de 75.000 €, de la partida 
G/50300/15100/76280 prevista per a l’anualitat  2022, corresponent al Catàleg 
2021-2023 (Exp. núm. 2020/19078). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2019/0019659). 

 
 

32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el reajustament 
de l’autorització de despesa del recurs “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/509). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, formalitzat en data 18 de novembre de 2019, per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis de la província de 
Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021,  amb l’objecte d’ampliar l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’anualitat 2021 prevista al pacte 
quart del conveni (Exp. núm. 2019/15701). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

subvenció, per concessió directa, enel marc de la convocatòria de subvencions, 
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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 2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats de les 
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/0000182). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


