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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de novembre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0022756).  
 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 22.115,44 € en relació amb la 
subvenció de 48.581,50 €, atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus” (Exp. 
núm. 2017/5916). 

 

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

modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació RUIDO photo, que afecta 
una desviació de partides superior al 15% del total de la subvenció, en concret 
7.850 € de la subvenció, que passen de recursos humans a serveis externs, així 
com acceptar el nou pressupost total de 172.352,50 €, en relació amb el projecte 
“Primary. Vulneracions de drets i desforestació del bosc tropical primari” (Exp. 
núm. 2020/14054 relacionat amb l’expedient 2020/10397). 

 

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

inicialment la revocació total de la subvenció concedida a la Fundació 
Independència i progrés, atorgada en el marc de la convocatòria a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
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de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2020 (Exp. núm. 2020/1233). 

 

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

liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2020, per un import total de 117.364,72 € (Exp. núm. 2020/0008216). 

 

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

liquidació definitiva del Programa complementari de transicions educatives per al 
curs 2019-2020, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i 
disposició de la despesa a favor de diversos ens, per un import total de 
2.584,79 € (Exp. núm. 2019/0006215). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. CUBELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 160.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions obres de reposició infraestructures”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021189). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició béns mobles”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021190). 

 

 
10. LLINARS DEL VALLÈS. 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 Llinars del Vallès, per a finançar l'actuació local “Adequació i 
pavimentació de carrers”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0020614). 
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11. MANLLEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.524,36 € a l'Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “maquinària brigada”, al 0% d'interès i a retornar en 
5 anualitats (Exp. núm. 2021/0020966). 

 

 
12. MANLLEU. 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 Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “Actuacions modernització polígons industrials”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021257). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 8.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Càmeres unipersonals agents de seguretat 
ciutadana”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021394). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.042,09 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Plaques fotovoltaiques PAS”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021396). 

 

 
15. SALLENT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació Pla especial fàbrica Vella V”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020646). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.898,79 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0020648). 

 

 
17. SANT ANDREU DE LA BARCA. 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 Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local 
“Renovació parcs infantils”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0021097). 
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18. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. 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 Climent de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Inversió biblioteca de Ca l'Altisent”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0021114). 

 

 
19. SANT VICENÇ DELS HORTS. 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 Vicenç dels Horts, per a finançar l'actuació local “Centre 
cívic la Guàrdia. Anualitat 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0020866). 

 

 
20. TORRELLES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.299,83 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Adequació 
Plaça de la Tal·lara i millora espai bústies Can Güell”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020984). 

 

 
21. TORRELLES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.977,75 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Camí zona 
escolar”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020988). 

 

 
22. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la renúncia d’un crèdit de Caixa, d’import 95.000 €, a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Inversions en obra. 
Anualitat 2021” (Exp. núm. 2021/ 0012619). 

 

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

la Presidència, la renúncia 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” (Exp. núm. 2021/18408). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
24. TORRE DE CLARAMUNT, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient del 
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Programa de Crèdit Local 2021 de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt ( Exp. 
núm. 2021/00018933).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

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

conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la Diputació de 
Barcelona, per al desenvolupament d’actuacions en l’Ecosistema d’Innovació de 
Manlleu, vertebrades entorn al TechHub de Manlleu (Exp. núm. 2021/0022268). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
26. 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 Martí Sarroca relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de 
vianants a la BV-2129 entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. Martí 
Sarroca” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2129 des del PK 0+000 
i fins el PK 1+050 (Exp. núm. 2015/2853). 

 

  
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, requerir el 

reintegrament, als Ajuntaments de Vallgorguina i de Montcada i Reixac, de les 
quantitats de 8,75 € i 1.679,60 €, respectivament, pagades incorrectament degut 
a una errada en el tràmit de reconeixement de les obligacions de les 
justificacions presentades per part d'aquests ens corresponents a la convocatòria 
destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars (Exp. núm.  2020/12367). 

 

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

estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar 
renúncies presentades en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de 
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cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2020/1279).  

 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, per una part, 

estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar una 
renúncia, presentada en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament les subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar les 
actuacions a realitzar dins de 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’Esports  
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat 
esportiva local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/8471).  

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Dinamització de l’activitat esportiva i 
l’esport local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2019/19951).  

 

 
PRECS I PREGUNTES 


