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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

15 DE SETEMBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2022. 
 

 
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. 2022/19200). 
 

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

de l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (Exp. núm. 2022/20486). 

 

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

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels Ajuntaments 
de Sant Martí de Centelles i Tagamanent, per al manteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria-intervenció (Exp. núm. 2022/20592). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 19.425,34 €, en relació amb la 
subvenció de 57.480,40 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (Federació ACAPS) per l’acció “Creació Xarxa 
LAONF per la transformació no violenta del conflicte i el respecte dels drets 
humans al Sàhara Occidental”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008383 (Exp. núm. 2016/5973). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs econòmic, en règim de concurrència 
competitiva, “Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions”, 
inclòs en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import de 268.780,12 € (Exp. núm. 
2021/0022828). 

 

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

devolució de diversos ingressos indeguts en el marc de la liquidació definitiva 
dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 31 
de març de 2021 i fins al 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. BADIA 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 Badia del Vallès, per a finançar l'actuació local “Projecte de 
rehabilitació i mesures de millora energètica de la cobertura del Mercat 
Municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019089). 

 

 
9. BIGUES I RIELLS DEL FAI.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l'Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local “Obres reforma local 
Montparadís”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019735). 

 

 
10. BIGUES I RIELLS DEL FAI.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 125.000 €, a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019736). 
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11. CARDONA. 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 Cardona, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0019304). 

 

 
12. ESTANY, L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 107.803,13 €, a l'Ajuntament de 
L'Estany, per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019552). 

 

 
13. MATARÓ. 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 Mataró, 
per a finançar l'actuació local “Projecte de millora de les àrees de jocs infantils 
fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018028). 

 

 
14. PAPIOL. 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 Papiol, per 
a finançar l'actuació local “Projecte de canvi de gespa del camp municipal de 
fútbol del Papiol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017712). 

 

 
15. PARETS DEL VALLÈS.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reforma i rehabilitació 
residència Pedra Serrada”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0019998). 

 

 
16. PLA DEL PENEDÈS, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.840,58 €, a 
l'Ajuntament d’El Pla del Penedès, per a finançar l'actuació local “Millores 
instal·lacions esportives municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0018379). 

 

 
17. SUBIRATS. 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 Subirats, 
per a finançar l'actuació local “Nova piscina Ordal. Anualitat 2022”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018934). 
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18. VACARISSES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.216,21 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Reforma dels vestidors de la Piscina 
Municipal de Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0019350). 

 

 
19. VACARISSES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 117.410,95 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Millora paviment en vials a diverses 
ubicacions de Vacarisses”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0019355). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
20. AMETLLA DEL VALLÈS, L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 35.925,27 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0016114).  

 

 
21. ARENYS DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 39.378,35 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016975).  

 

 
22. CABRERA DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 31.570,91 €, a l'Ajuntament 
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0016222).  

 

 
23. CÀNOVES I SAMALÚS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 23.852,03 €, euros a 
l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (Exp. núm. 2022/0015861).  
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24. CASTELLDEFELS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 141.621,41 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0016969).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 83.482,09 €, 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 2022 (Exp. núm. 2022/0016527).  

 

 
26. GAVÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 19.689,17 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018230).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 172.575,60 €, 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 2022 (Exp. núm. 
2022/0016049).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 37.805,46 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/ 0016497).  

 

 
29. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 3.347,16 €, a 
l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018252).  

 

 
30. SÚRIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 5.575,72 €, a l'Ajuntament de Súria, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016396).  
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31. TERRASSA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import de 228.214,40 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0016155).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 51.565,94 €, 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 2022 (Exp. núm. 
2022/0016491).  

 

 
33. VILANOVA DEL CAMÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 25.367,64 € a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0017857).  

 

 
Tresoreria 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment dels 

preus públics del servei de menjador de caràcter laboral, per al personal de la 
Diputació i per al personal aliè vinculat a la corporació, que es presta al Recinte 
Mundet (Exp. núm. 2021/0000169). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: Conservació 
de la infraestructura estratègica”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/21635). 

 

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

revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”, als ajuntaments de 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de Llobregat, Polinyà i 
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Santa Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/545) 

 

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

revocació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Prevenció incendis 
forestals: Conservació de la infraestructura estratègica”, als ajuntaments de 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, Esplugues de Llobregat i Santa 
Coloma de Gramenet, atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/546) 

 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
38. 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 
d’Igualada, relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1031, PK 18+450 a 18+600. TM Igualada”, per un import de 
484.170,89 € IVA inclòs (Exp. núm. 2020/5188) 

 
 

39. 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 Ribes, relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de 
vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre l’accés a Puigmoltó i la rotonda 
de la C-32. TM de Sant Pere de Ribes”, per un import d’1.302.677,43 € IVA 
inclòs (Exp. núm. 2021/1321). 

 
 

40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Reurbanització de la travessera B-224z (c/Major) entre PK 
15+900 i el PK 16+250, TM Masquefa” (Exp. núm. 2018/18181). 

 
 

41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels 
Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i Pruit” (Exp. núm. 2019/17313). 

 
 

42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Urbanització de la vorera i talús de la carretera BV-2002 PK 
6+800, Carrer del Dr. Antoni Pujadas a Sant Boi de Llobregat. TM. Sant Boi de 
Llobregat” (Exp. núm. 2021/0991). 
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43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Ampliació del pont de la carretera C‐1411a sobre el 
Llobregat, del PK 13+742 al PK 13+895. TM de Castellbell i el Vilar”, i de la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2018/14774).  

 
 

44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1031, pk 18+450 al 
18+600. TM Igualada”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2020/5188).  

 
 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “d'Itinerari de vianants a la carretera BV-5001, entre Ca 
l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. T.M. Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès” (Exp. núm. 2020/8743).  

 
 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Actuacions de pacificació viària a la travessera BP- 2427, 
entre el PKi 3+600 fins al PKf 3+740 al seu pas pel nucli dels Casots. TM 
Subirats” (Exp. núm. 2021/6374). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’expedient 

del “Projecte per a la portada d’aigua municipal al Castell de Montesquiu” (Exp. 
núm. 2022/0019136). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 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 a la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant 
l’any 2022, per un import de 126.536 € (Exp. núm. 2022/11656) 
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49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
revocació definitiva i de manera parcial de la subvenció atorgada a l’Associació 
Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava, en el marc de la convocatòria 12383/2021, 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2021, per un import de 770 € (Exp. núm. 2021/4082). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


