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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE GENER DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. 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 constitució de l’agrupació dels municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció (Exp. núm. 2020/18950). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes 3r trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0014495). 
 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 entre el camí 
del Pla i la connexió amb la BV-1483. T.M. Bigues i Riells”,  i de la relació de 
béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/0004189). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora del vial d’accés al centre penitenciari de Quatre 
Camins. Antiga BP-5002. TM. Granollers” (Exp. núm. 2017/3229). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de 
la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/13045). 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Instal·lació de pas de vianants semaforitzat a la ctra. BV-
2005 Pk 0+850. TM. Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2018/5779). 

 

 
8. 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 
Bigues i Riells  relatiu a les obres d’Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 
entre el Camí del Pla i la connexió amb la BV-1483 al TM de Bigues i Riells (Exp. 
núm. 2017/4189). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, per ampliar els 
recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i 
del cicle formatiu de grau superior de Patronatge i Moda, amb codi TXE0  que 
imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar (Exp. núm. 
2020/15467). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


