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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

29 DE SETEMBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 15 de setembre de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

de memoràndum d’entesa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Casa 
Àsia, per establir un marc de col·laboració amb la finalitat d’impulsar el foment 
d’actuacions que contribueixin al millor coneixement entre les societats de la 
regió d’Àsia-Pacífic i la província de Barcelona, promocionant la província de 
Barcelona com a lloc de trobada d’aquestes societats (Exp. núm. 2022/17080). 

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Civisme als Parcs» 
(Exp. núm. 2022/1816). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la contractació 

relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació 
de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de 
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de 
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) corresponent al lot 1 (Exp. núm. 
2021/0017872). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, disminuir el crèdit retingut, 

corresponent a la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al lot  1 
(Campanyes multimèdia - Mitjà imprès), de l’Acord marc per a la selecció de  
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diverses empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de 
publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als 
mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 
lots) (Exp. núm. 2021/0017872). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
6. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 38.865,46 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2022: Vehicle, mobiliari i estris”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0021128). 

 

 
7. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.134,54 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2022: Obres (reposició via publica i altres)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0021135). 

 

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

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a 
l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Renovació 
de la xarxa d’aigua potable de Pinedes de l’Armengol', al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0018955). 

 

 
9. LA TORRE DE CLARAMUNT. 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 La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Obres de 
reasfaltat dels carrers de Pinedes de l’Armengol”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0019545). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.500 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició de hardware i software”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0020882). 
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11. ÒDENA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 77.154,98 €, a l'Ajuntament d’Òdena, 
per a finançar l'actuació local “Urbanització C/Calaf 2a.fase: i inversions en 
equipaments culturals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0020895) 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
12. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 31.592,68 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (Exp. núm. 2022/0019153).  

 

 
13. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 
234.019,88 €, a l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018150).  

 

 
14. PINEDA DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 43.878,73 €, a l'Ajuntament 
de Pineda 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. 2022/0018712).  

 

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

una subvenció, per import de 35.790,14 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/00019088).  

 

 
16. SANT BOI DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 58.504,97 €, a l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0018950).  
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17. SANT VICENÇ DE CASTELLET. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 20.472,51 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018091).  

 

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

concedir una subvenció, per import d’11.944,04 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0019411).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. núm. 
2022/0020150).  

 

 
Tresoreria 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics dels productes en venda a la botiga del Palau Güell que gestiona 
la Direcció del Palau Güell, de la Gerència de Serveis de Cultura (Exp. núm. 
2021/0000169). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la 
provisió de banda ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0020331). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
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concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb termini de justificació fins 
al 30 d'abril de 2022, per un import de 49.651,46 € (Exp. núm. 2021/0000433). 

 

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

rectificació de l'error material de l'acord de la Junta de Govern núm. 461, adoptat 
en sessió ordinària de 30 de juny de 2022, relatiu a les concessions del fons de 
prestació "Dispositius i programari per a la millora de l'equipament digital dels 
governs locals", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0011204). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar les obres del 

projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials, any 2022 (5 Lots)”. Procediment obert harmonitzat, amb un únic 
criteri de valoració (Exp. núm. 2021/23825). 

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu “Urbanització de la carretera B-423 entre els PK 0+190 i PK 
0+450. TM Súria” (Exp. núm. 2020/3272). 

 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu “Nova vorera a la ctra. BV-2152 PK0+090 a PK0+125. Can 
Rosell TM Torrelavit”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. núm. 2019/6150) . 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el 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” (Exp. núm. 
2021/1321).  

 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, en el marc del Catàleg 2021 
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del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2020/19080) 

 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Reforç 
extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/9003)  

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 

al·legacions presentades i deixar sense efecte dues revocacions inicials, aprovar 
les revocacions definitives totals i parcials, i aprovar diverses revocacions 
inicials, de les subvencions atorgades a diversos ajuntaments, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de Barcelona, 
per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 
2020/0008093). 

 

 
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 recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Fons 
extraordinari per als Centres Locals de Serveis a les Empreses”, i la revocació 
definitiva d’un dels ajuts, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 
2020/8925). 

 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació de 
"Reforç extraordinari de la Xarxa d'oficines tècniques laborals", en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2020/0010099). 
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33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Els 
serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000334). 

 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, amb data de justificació 
fins al 30 d’abril de 2022 (Exp. núm. 2021/0000338). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 7 de gener  de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020058) 

 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 20 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023, (Exp. núm. 2019/0020051). 

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a reduir 

en la quantitat de 1.176,47 €, l’aportació fixada per a l’any 2021,  aprovada per 
acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021  i 
incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el  7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020053). 
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38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a reduir 
en la quantitat de 285,70 €, i procedir al tancament de l’aportació fixada per a 
l’any 2021, aprovada per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 
d’abril de 2021 i incrementada per acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de 
2021, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, formalitzat el 
7 de gener de 2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 
2019/0020057). 

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat formalitzat el 7 de gener de 2020, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020052). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de  29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, formalitzat el 10 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020054). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el  10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020060).  

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el  27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31 de desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/20062). 
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43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2021, aprovada per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de15 d’abril de 2021 i incrementada per acord de 
la Junta de Govern de 29 de juliol de 2021, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat el 14 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20055).  

 

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

liquidació definitiva de diversos ajuts atorgats en el marc del fons de prestació 
“Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals” del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/569). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

reconeixement de crèdit, i autoritzar i disposar la despesa d’exercicis anteriors 
derivada de la justificació presentada en el marc de l’ajut econòmic de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: “Remodelació 
Masia Can Sunyer” (19/X/278242) a favor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, concedit per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de 
desembre de 2019, per un import total de 175.000 € (Exp. núm.  2019/20146). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Malalts Mentals de 
Catalunya, contra l'acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 
26 de maig de 2022, de 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 2022 (Exp. núm. 2022/367). 

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l'error 

material en el nom del projecte presentat per l'entitat Fundació Privada per a la 
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Lluita contra l'Esclerosi Múltiple que ha estat beneficiaria d'una subvenció 
concedida per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 14 de juliol de 
2022, d'aprovació de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
núm. 202220225120013143 (Exp. núm. 2022/0003827). 

 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats 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. 2021/0005853). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 

 


