
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 27 DE MAIG DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de maig 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. 2021/10370).  
 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret judicial ferm, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en data 15 d'octubre de 
2020, en el procediment ordinari núm. 220/2017-S, interposat pel senyor A.C.M i 
la senyora Y.Y. contra el Decret de la Presidència de la corporació de 4 d’abril de 
2017, que va aprovar el projecte constructiu «Millora d’intersecció entre les 
carreteres BP-1432 I BV 1483. TM Bigues i Riells», ja que ha acordat tenir per 
desistits els recurrents, així com la caducitat en la instància i la finalització 
del procediment contenciós-administratiu,  amb arxiu de les actuacions (Exp. 
núm. 2017/7849). 

 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 22 de 
desembre de 2020, en el procediment abreujat núm. 19/2019-F, que desestima 
el recurs interposat per la senyora A.M.M. contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan, segons deia, va relliscar amb la graveta 
existent al pas habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via 
pública; recurs on la Diputació de Barcelona ha estat part codemandada (Exp. 
núm. 2019/4237). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2125/2021, de data 11 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 479/2019-F, interposat per la 
Fundació Privada Trinijove contra el Decret de la Presidència núm. 10898/2019, 
de 7 d’octubre, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
pels danys materials produïts el 2 de gener de 2018 a un vehicle de recollida 
selectiva de residus, que va impactar amb la barrera d’accés al recinte de la 
Maternitat (Exp. núm. 2020/0003573). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1166/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 171/2020-A, interposat 
per VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS contra el Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya als efectes d’informar el 
jutjat que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de la via en què es 
va produir l’accident -PK 5,1 de la carretera BV-1248- causant dels danys que es 
reclamen i que actualment s’està tramitant el preceptiu expedient de 
responsabilitat patrimonial, aportant al jutjat còpia de les actuacions (Exp. núm. 
2020/0015312). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1167/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 315/2020-D interposat 
pel senyor C.P.M., contra la resolució de 28 de juliol de 2020, dictada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la reclamació en relació amb els 
interessos meritats des de la data de desestimació per Decret de 24 de 
desembre de 2016, de la petició d’incentiu econòmic per jubilació voluntària 
incentivada (Exp. núm. 2020/0016206). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 605/2021, de data 29 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 359/2020-A, interposat  per la 
senyora R.M.S. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0018993). 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 596/2021, de data 29 de gener, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 332/2020-S, interposat  per la 
senyora S.A.D. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0018995). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1157/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 344/2020-M, interposat 
per la senyora S.R.M.M. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava 
la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0016801). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1286/2021, de data 19 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 355/2020-A, interposat  
per la senyora M.T.T. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava 
la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0018119). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1944/2021, de data 6 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 368/2020-D, interposat pel senyor 
A.M.D. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0018121). 
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13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2133/2021, de data 11 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 235/2020-C, interposat pel senyor 
D.M.R. contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0017346). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2357/2021, de data 18 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-D, interposat pels 
senyors A.V.R., A.B.A., A.C.M. i A.M.X., contra la resolució de 6 de març de 
2020, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris 
de carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016932). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

crèdit derivat de la despesa per import de 967,68 €, a favor de l’Ajuntament 
d’Igualada, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(Exp. núm. 2018/20270). 

 

 
Servei de Planificació i Avaluació 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021 i traslladar-lo al Ple pel seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825). 

 

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

parcialment el procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000864).  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

de la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits (Exp. núm. 2016/0006577).  

 

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Organisme de 
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa (Exp. núm. 
2020/0017785).  

 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
20. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  la concessió 

dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021” ( Exp. núm. 
2021/0003332). 

 

 
Caixa de Crèdit 
 
21. BALENYÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà, 
per a finançar l'actuació local “Canvi terra de la pista poliesportiva”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009842). 

 

 
22. CALDERS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a l'Ajuntament de Calders, 
per a finançar l'actuació local “Inversions municipals en obra exercici 2021”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009620). 
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23. SANT FELIU SASSERRA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, per a finançar l'actuació local “Reforma sala 
polivalent Ateneu. Resta fase III”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0009845). 

 

 
24. SANT LLORENÇ D'HORTONS. 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 Llorenç d'Hortons, per a finançar l'actuació local “Camí 
saludable”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0009184). 

 

 
25. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per finançar a l'actuació local 
“Pavimentació i arranjaments calçada”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0009422). 

 

 
26. SANTA SUSANNA. 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 Santa Susanna, per  a finançar l'actuació local “Adequació de 
l'aula de música al centre cívic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0010330). 

 

 
Tresoreria 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el reajustament 

de l’autorització de despesa del Gabinet d’Innovació Digital aprovada per acord 
núm. 13/2021 de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de gener de 
2021(Exp. núm. 2021/0000429). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0009408). 

 

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

constructiu “Sanejament de paviment, any 2021 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)”(Exp. núm. 2021/5326). 

 

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

contracte de concessió administrativa per a gestionar l’equipament d’ús públic 
del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de Barcelona, al Parc 
Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, a l’adjudicatari d’aquesta, ,  senyor 
J.G.L., d’acord amb l’informe signat pel director del Parc Natural del Montseny 
Reserva de la Biosfera, de data 21 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2006/2883). 

 

 
Oficina Tècnica  de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució del procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència 
competitiva, del recurs “Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament 
de la infraestructura verda local i l'ODS15” (codi 21024), en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/9636). 

 

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

resolució  del procediment de concessió de recursos tècnics per concurrència 
competitiva del recurs “Redacció de projectes de millora del patrimoni natural” 
(codi 21261) en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/9814). 
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la gestió 
de l’amiant”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0008005). 

 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular”, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008003). 

 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
de projectes d’educació i sensibilització ambiental”, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0007186). 

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008001). 

 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008002). 

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0005088). 
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40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria “d’Avaluació de la 
qualitat de les aigües”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0004222). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
sostenible de la infraestructura verda/blava urbana”, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008004). 

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0008044).  

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria “d’Educació ambiental 
per la transició energètica”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0007187).  

 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm.  
2021/0008042).  

 

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a 
la transició energètica i el clima”, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008043).  
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46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/0005087).  

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos materials en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0005582). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

reconeixement de crèdit per al pagament de la justificació final de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l’actuació “Apropa’t 
i aprofita’t de la contractació pública”, del recurs econòmic “Projectes singulars 
de dinamització del teixit productiu”, en el marc del Catàleg de Serveis 2019 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp.  núm. 2018/20072). 

 

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

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de 
fins a 10.000 habitants”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0002698).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels 
diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2021  (Exp. núm.  
2021/8806) 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals. 
(Exp. núm. 2020/17827).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics i materials, per concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 
Oficina d’Equipaments Esportius (Exp. núm. 2021/0000471). 

 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència competitiva, en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. Oficina 
d’Activitats Esportives (Exp. núm. 2021/0007643). 

 

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

liquidació definitiva, reconèixer el crèdit i revocar, per manca de justificació, 
diversos ajuts del Fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport 
local”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (Exp. núm. 
2019/0005638).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l'Àrea 
d'Igualtat i Sostenibilitat Social,  a favor de les entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2021/0005853). 

 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació definitiva de la quantitat pagada en excés a la Fundació l'Espiga, en el 
marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 
(Exp. núm.  2020/182). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


