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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

13 D’OCTUBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

definitivament, la revocació  parcial per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, per 
al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria  per 
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, 2017, i efectuar a l’entitat el tercer i últim 
pagament per import de 7.552,35 € (Exp. núm. 2018/4963). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

reserva social per a l'exercici 2023 amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 
2022/0019977). 

 

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

l’informe de seguiment del pressupost per programes del 2n. trimestre de l’any 
2022 (Exp. núm. 2021/0012899). 
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Caixa de Crèdit 
 
5. ARENYS DE MUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Obra de 
construcció de la rotonda de l'entrada del poble” al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022166). 

 

 
6. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Obres de millora Av. 
Principal i camí del Bosquet a l'Arboçar”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0021266). 

 

 
7. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 22.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Construcció mur de 
contenció Ctra. N-340 (al costat plaça de la Vila)”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021273). 

 

 
8. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Reurbanitzaió plaça 
Església Avinyó Nou i plaça Sant Salvador de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021276). 

 

 
9. AVINYONET DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l'actuació local “Substitució tanques de 
protecció vial vianants carretera de les Gunyoles”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats. (Exp. núm. 2022/0021277). 

 

 
10. 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 “Inversió en 
infraestructura i equipaments municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022155). 
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11. DOSRIUS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 59.973,78 €, a l'Ajuntament de Dosrius, 
per a finançar l'actuació local “Reforma del recinte de Bústies de Can Massuet el 
Far”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0021961). 

 

 
12. 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 “Reurbanització del Passatge Central Elèctrica de 
Martorell”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0021878). 

 

 
13. SALLENT. 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 Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0022106). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
14. AIGUAFREDA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 20.403,61 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020856).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 27.592,97 €, a l'Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0019565).  

 

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

una subvenció, per import de 2.601,30 €, a l'Ajuntament de Calaf, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0021001).  

 

 
17. CALDES D’ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 24.175,49 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0020447).  

 

 
18. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 60.341,18 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0021065).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 6.380,39 €, a l'Ajuntament de Dosrius, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020772).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 71.137,41 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0017507).  

 

 
21. MONTMELÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 10.238,37 €, a l'Ajuntament de Montmeló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0018263).  

 

 
22. SANTA COLOMA DE GRAMENET. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 
111.947,94 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0020335).  

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desistir del procediment de 

contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del 
Recinte Mundet”, amb un pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, 
aprovat per acord núm. 568 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 28 de 
juliol de 2022, per tal de configurar l’expedient amb lots (Exp. núm. 
2018/0003473). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. 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 
Subirats, relatiu a les obres del “Projecte constructiu d’Actuacions de pacificació 
viària a la travessera BP-2427 (PKi 3+600 – PKf 3+740) al seu pas pel nucli dels 
Casots, TM Subirats” (Exp. núm. 2021/6374). 

 

 
25. 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 Vicenç dels Horts, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la 
riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2019/20482). 

 

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

projecte modificat “Millora de la ctra. BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la 
rotonda d'enllaç amb la C-155 (PKi. 0+000 - PKf. 1+155). TM Polinyà” (Exp. núm. 
2017/8305). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
27. 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 
Martorell, relatiu a les obres del projecte constructiu “Projecte de restauració de 
l’arc romà del pont del Diable” (Exp. núm. 2022/14214). 

 

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

“Projecte bàsic i executiu d’ampliació de la visita pública i acondiciament del 
sector de ponent del conjunt monumental del Montgròs, El Brull.” (Exp. 
núm.2022/19011). 

 

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

de conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Jorba, de 
Santa Margarida de Montbui, d’Igualada, de Vilanova del Camí i de La Pobla de 
Claramunt, respectivament, per a la mutació demanial interadministrativa 
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objectiva i el lliurament dels terrenys afectats per l’execució del projecte 
d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia fase 1 (Exp. núm. 2021/23295). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la convocatòria i 

les bases específiques per a l’atorgament, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, dels “Premis Parc a taula” 2022 (Exp. núm. 
2022/0011378). 

 

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

modificació de l’acord de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la 
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE 
TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat en el marc  
de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” 
(LIFE15 NAT/ES/000757) (Exp. núm. 2015/0007037).  

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
32. 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 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 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, vigent fins el 31 de 
desembre de 2023 (Exp. núm. 2019/0020056). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

d’ús, temporal i gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de 
diverses obres d’art propietat de la Diputació de Barcelona, per a la seva 
exhibició al Museu d’Art de Cerdanyola (Exp. núm. 2022/5285). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisis social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0013039). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis Socials 

 
35. 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 núm. 202120205120012303, a favor d'entitats sense finalitat de 
lucre per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193). 

 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, atorgats 
en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, a diversos ajuntaments (Exp. núm. 
2021/229). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública 
local per a fer front a la COVID-19” i la revocació definitiva d’uns ajuts, atorgats 
en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, als Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, 
El Prat de Llobregat i Mollet del Vallès (Exp. núm. 2021/229). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


