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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 30 DE JUNY DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de juny 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. 2021/0012658). 
 

 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència  núm. 6628/21, 

de data 18 de juny, pel qual es designa, per raons d’urgència, un representant 
suplent del representant titular de la Diputació de Barcelona a la Fundació Utopia 
- Joan N. García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat, per a la sessió de 
l’òrgan liquidador de l’ens convocada per al dia 21 de juny de 2021 (Exp. núm. 
2021/0012751). 

 

 
4. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència  núm. 6627/21, 

de data 18 de juny, pel qual es designa, per raons d’urgència, la representació 
de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern del Consorci de Gestió 
Corporació Sanitària (Exp. núm. 2021/0012753). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada  
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 30 d’octubre de 
2020, en el procediment ordinari núm. 333/2016-E, interposat pel Ministeri de 
Defensa, en acordar inadmetre la demanda promoguda pel recurrent contra 
l’acord adoptat per l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, de 20 de juny de 2016, i ampliada posteriorment contra els 
acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona, de 29 de setembre de 
2016 i pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 28 de 
setembre de 2016, respectivament, pels quals s’aprova una moció on es 
manifesta el rebuig a que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es 
realitzin pràctiques i exercicis militars, i es dona suport al Consorci del Parc 
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Natural de la Serra de Collserola per emprendre les actuacions que correspongui 
per tal de no autoritzar més pràctiques militars dins el terme territorial de l’espai 
natural (Exp. núm. 2019/0018013). 

 

 
6. 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, d’11 de 
novembre de 2020, en el procediment abreujat núm. 14/2019-S, interposat pel 
senyor A.M.F., en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent 
contra el Decret núm. 9229, de 19 de setembre de 2018, que l’imposava dues 
sancions per faltes greus consistents en dos mesos de suspensió de funcions 
cadascuna d’elles, i contra el Decret núm.11883, de 9 de novembre de 2018, 
que desestimava el recurs de reposició interposat en contra de l’anterior Decret, 
imposant al recurrent les costes causades amb un màxim de 300 euros (Exp. 
núm. 2019/0005076). 

 

 
7. 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. 4 de Barcelona, de 18 de febrer 
de 2021, en el procediment abreujat núm. 433/2019-D, interposat per l’empresa 
VIRIATO SEGURIDAD, S.L., en desestimar la demanda promoguda per la 
recurrent, contra el Decret núm. 11169, de 10 d’octubre de 2019, dictat pel 
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona, que va imposar-la dues penalitats de 
2.500 € (en total 5.000 €) per dos incompliments molt greus resultants de dos 
descoberts del servei de vigilància, en l’execució del lot 1 (Vigilància, protecció i 
control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del Rellotge) del contracte 
relatiu al Servei de vigilància, la protecció i el control d’accés dels recintes 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 5 lots (2017/2467) (Exp. núm. 
2020/0001347). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3942, de data 23 d‘abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 19/2020-A, interposat pel 
senyor J.T.V. contra el Decret de 19 de gener de 2020, de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, el qual desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 21/19 interposada pels danys materials derivats de l’accident 
ocorregut l’1 d’agost de 2018, quan el seu vehicle va topar amb la barrera 
d’accés al Parc del Castell de Montesquiu (Exp. núm. 2020/0009043). 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2357, de data 18 de març de 
2021, 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). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1944, de data 6 de març de 

2021, 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). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2355, de data 18 de març de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 373/2021-A, interposat 
per la senyora A.M.A., contra el Decret de 19 de juny de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0018976). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4252, de data 29 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 14/2021-A, interposat pel 
senyor J.R.B. 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 funcionaria de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2021/0004403). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, la 

modificació del pressupost del projecte “Incidencia y organización de Víctimas 
del Cambio Climático para la Defensa de la Vida y del Territorio en El Salvador“, 
de l’associació Entrepobles, subvencionat en el marc de la convocatòria 
201720175120009453 (Exp. núm. 2018/4690 relacionat amb l’expedient 
2017/11491). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades 
amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2021, per un import 
total de 38.405,60 € (Exp. núm. 2021/0001419). 

 

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

liquidació definitiva i parcial dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018, amb termini de justificació fins al 15 de novembre de 2019 i fins al 31 
de gener de 2020, per un import total de 716.904,16 € (Exp. núm. 
2018/0009786). 

 

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

liquidació definitiva i parcial dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa, amb 
termini de justificació fins al 15 de novembre de 2019, per un import total de 
538.852,35 € (Exp. núm. 2017/0007854). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

l’expedient relatiu a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment 
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, 
l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut 
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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) (Exp. núm. 2020/0017785).  

 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aixecar la suspensió 

temporal i total del projecte del municipi de Caldes de Montbui i modificar el 
contracte consistent en l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa 
operatiu FEDER, corresponent al lot 3, formalitzat amb l’empresa TONDO 
ENERGIA SL (exp. 2018/0013057).  

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. CALELLA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de Calella, per 
a finançar l'actuació local “Subministrament i instal·lació de 2 mòduls per a 
magatzem de material esportiu”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0011315). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 160.000 €, a l'Ajuntament de Calella, 
per a finançar l'actuació local “Subministrament i instal·lació de climatització i 
renovació d'aire per l'edifici de l'ajuntament”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm.  2021/0011462). 

 

 
21. 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 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0012406). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 28.800 €, a l'Ajuntament de Casserres, 
per a finançar l'actuació local “Compra terreny per parc infantil”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011804). 
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23. CASSERRES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.843,03 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Instal·lació sistema de calefacció amb 
biomassa”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0011807). 

 

 
24. MATADEPERA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.800 €, a l'Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l'actuació local “Adquisició llicències software”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011468). 

 

 
25. PARETS 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 Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació 
Plaça Espanya”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0012199). 

 

 
26. PINEDA DE MAR. 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 Pineda de Mar, per a finançar l'actuació local “Obres millora 
urbana”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011470). 

 

 
27. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 95.000 €, a l'Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, per a finançar l'actuació local “Inversions diverses. 
Anualitat 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0012619). 

 

 
28. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 € a l'Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, per a finançar l'actuació local “Adquisició de la casa de 
l'antiga farmàcia. Anualitat 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0012620). 

 

 
29. SANT FRUITÓS DE BAGES. 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 Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local “Casal 
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d’Entitats i Jutjat de Pau. Anualitat 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm.  2021/0012456). 

 

 
30. SANT LLORENÇ SAVALL. 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 Savall, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2021: Inversió en millores via publica i equipaments municipals”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0012244). 

 

 
31. SANT POL DE MAR. 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 Pol de Mar, per a finançar l'actuació local “Ampliació Escola Sant Pau”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011385). 

 

 
32. SANT VICENÇ DE TORELLÓ. 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 Vicenç de Torelló, per a finançar l'actuació local “Fase 
1:Centre d'atenció diürna-unitat convivència”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0011504). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
33. CERDANYOLA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 52.770,28 €, a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2021 (Exp. núm. 2021/0010490). 

 

 
34. MASNOU, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 36.886,09 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0010964). 

 

 
35. MONTCADA I REIXAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 47.303,60 €, a l'Ajuntament 
de Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0010104). 
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36. SABADELL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import de 395.777,07 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0010491). 

 

 
37. SANTA SUSANNA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 35.657,40 €, a l'Ajuntament 
de Santa Susanna, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0010601). 

 

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

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 20.061,74 € a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0011096). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la segona 

addenda al conveni de data 20 de febrer de 2017, de cessió d’ús d’espais situats 
a l’edifici de la plaça Emili Juncadella, 9-11 de Montesquiu, (actual plaça de la 
República), a favor de l’Ajuntament de Montesquiu (Exp. núm. 2016/0003074). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

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

despesa corresponent al preu públic, per a l'anualitat del 2021, en concepte de la 
prestació del servei d'atenció a l'usuari i manteniment de la plataforma Hèstia 
(Exp. núm. 2021/0007955). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’adhesió 

de la Diputació de Barcelona, com a membre col·laborador, al Conveni marc per 
a la posada en marxa i gestió de la iniciativa 5GBarcelona (Exp. núm. 
2021/0012220). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

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

Projecte constructiu de “Pacificació i elements reductors de velocitat a la 
travessera C-1411a del PK 11+850 al PK 12+500. TM Castellbell i el Vilar” (Exp. 
núm. 2018/6172). 

 

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

l’addenda de renovació i pròrroga del conveni de col·laboració institucional 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona en l’àmbit de 
l’habitatge (Exp. núm. 2016/10605). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la 
província de Barcelona, per als exercicis 2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

reajustament de l’autorització de despesa del recurs "Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023. (Reajust. Recull/núm. 2) (Exp. núm. 2021/0000340). 

 

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

revocació parcial definitiva de les subvencions atorgades, en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la 
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compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2020 (Exp. núm.  2020/9825).  

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs material “Execució de 
projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, 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. 
2021/0010918).  

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió 
turística” 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. 2021/0010733).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, esmenar 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).   

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021, 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional (Exp. núm.  2021/3761).    

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021 (Exp. núm. 
2021/4082).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

procediment de concessió de recursos tècnics Ciutats educadores: ecosistemes 
educatius locals, 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.  2021/11041). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics Equitat educativa: escolaritat 
equilibrada, 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. 2021/11042). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics Escoles i centres educatius: 
gestió de serveis educatius i documents de centre, 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. 2021/11043). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics Escoles i centres educatius: 
manteniment d’equipaments educatius, 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. 2021/11044). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Badia del Vallés, per al desenvolupament d’una prova pilot del 
projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10382). 
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57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del 
projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10507). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte 
transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 2021/10510). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per al desenvolupament d’una prova 
pilot del projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10511). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot 
del projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10506). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Igualada, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte 
transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 2021/10508). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per al desenvolupament d’una prova pilot del 
projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10509). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal d’Osona, per al desenvolupament d’una prova pilot del 
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projecte transformador Noves oportunitats educatives 4.10 (Exp. núm. 
2021/10512). 

 

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

procediment de concessió de recursos materials, 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). 

 

 
65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte el recurs material “Jornades d’esport adaptat“, inclòs en el Catàleg de 
serveis 2021 de la Diputació de Barcelona per impossibilitat de dur a terme les 
activitats inherents, degut a la situació excepcional de crisi sanitària originada per 
la pandèmia de la COVID-19. (Exp. núm. 2021/0007643). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Acollida i ciutadania intercultural”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0002887). 

 

 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0002889). 

 

 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Promoció de la convivència als espais públics, a les comunitats de veïns i 
veïnes i als equipaments”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0002890). 
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69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 
procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0005811). 

 

 
70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Avaluacions de plans d’igualtat de gènere”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/0002910). 

 

 
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió,  en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0002912). 

 

 
72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió,  en règim de concurrència competitiva, del recurs 
“Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de 
gènere”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0002913). 
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