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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 29 DE JULIOL DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 de juliol 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. 2021/0015275).  
 

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

crèdit derivat de la despesa per import de 4.918,62 €, corresponent 1.320,42 € a 
favor de l’Ajuntament de Mataró i 3.598,20 € a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 
2018/20270). 

 

 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 

Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 (Exp. núm. 2021/12270). 

 

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

inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0000864).  

 

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

liquidació definitiva del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de 
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suport integral als governs locals contra la COVID-19, per un import total de 
280.321,75 euros (Exp. núm. 2020/0008644).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar 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 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).  

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social 

per a l'exercici 2022, amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 2021/0014611). 

 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 1 (Arranjaments de la comarca del Barcelonès) relatiu a 
l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels 
habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de 
la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 
2015/0006873). 

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 2 (Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat) relatiu a 
l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels 
habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de 
la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 
2015/0006873). 

 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 4 (Arranjaments de les comarques de l'Anoia, Alt Penedès i 
el Garraf) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
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300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873).  

 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 6 (Arranjaments de les comarques del Vallés Oriental i 
Maresme) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873). 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 1 (projecte d'obra dels municipis de Monistrol de Calders, 
Olost i Balenyà) del contracte relatiu a 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 (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 5 (projecte d’obra dels municipis de Sant Fruitós de Bages i 
Navàs) del contracte relatiu a 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 (Exp. núm. 2018/13057).  

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Expropiacions carrer la Riba 28-30, Anualitat 2021”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014772). 

 

 
16. FOGARS DE LA SELVA. 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 Fogars de la Selva, per a finançar l'actuació local “Projecte 
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d'urbanització carretera accés al Sector Urbà II”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014619). 

 

 
17. GARRIGA, LA. 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 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Cementiri municipal. Actuacions 
conservació”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0014075). 

 

 
18. GARRIGA, LA. 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 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Renovació enllumenat camp de futbol”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014624). 

 

 
19. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
161.401,90 €, a l'Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició d'una màquina de neteja viària”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0014859). 

 

 
20. TERRASSA. 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 Terrassa, 
per a finançar l'actuació local “Est. i proj. obres 1a fase dels àmbits A, C, F, G 
Vapor Gran”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0013949). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
21. ARENYS DE MUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 27.462,26 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0012915).  

 

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

concedir una subvenció, per import 10.577,62 €, a l'Ajuntament de Calldetenes, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012776).  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

23. CANET DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import 75.436,80 €, a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (exp. núm. 
2021/0013971).  

 

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

concedir una subvenció, per import 63.661,16 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0013001).  

 

 
25. GARRIGA. LA, Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 92.422,28 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (exp. núm. 2021 /0013562).  

 

 
26. MANLLEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència 

concedir una subvenció, per import 73.252,55 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012963). 

 

 
27. MANLLEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 11.745,20  €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012967). 

 

 
28. MASQUEFA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 2.944,12 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012882). 

 

 
29. SANT POL DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 47.109,38 €, a l'Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0013358). 
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30. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció, per import 131.554,94 €, a 
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012918). 

 

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

concedir una subvenció, per import 22.274,85 €, a l'Ajuntament de Torelló, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012636). 

 

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

preus públics del servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059). 

 

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

fixació del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al 
curs acadèmic 2021/2022 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 
2020/0000059). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

Projecte constructiu de “Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-
1484. TM Bigues i Riells”, per un import total de 246.416,97 € IVA inclòs (Exp. 
núm. 2019/15234). 

 

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

Projecte constructiu de “Reparació del pont al camí BE-115 d'accés a Castell de 
l'Areny. T.M. de Castell de l'Areny”, per un import total de 368.508,55 € IVA 
inclòs (Exp. núm. 2020/2577).  
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36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) 
entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, per un import total de 
2.204.130,26 € IVA inclòs (Exp. núm. 2018/10561). 

 

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

Projecte constructiu de “Reurbanització d’accessos en el PK 9+900 de la 
carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló”, per un import total de 686.978,18 € 
IVA inclòs, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2017/6967).  

 

 
38. 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 al projecte constructiu “Coordinació i millora de les 
instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/13045). 

 

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

convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, , dels 
premis del “Parc a taula” 2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte (Exp. núm. 2021/2266). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment la 

primera revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Preses, 
al Parc del Montnegre i el Corredor, i elevar-lo al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació (Exp. núm. 2021/13941). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 2020 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages (Exp. núm. 2019/0020055). 
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42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (Exp. núm. 
2019/0020052). 

 

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

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia (Exp. núm. 2019/0020058). 

 

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

sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, en la qual 
es demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació 
fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte 
Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 
2019/0020056).  

 

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

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (Exp. núm. 
2019/0020054). 

 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

sol·licitud del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, en la qual es 
demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació 
fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte 
Programa formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 
2019/0020062).  

 

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

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 2020 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona (Exp. núm. 2019/0020051). 
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48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès (Exp. núm.  
2019/0020060). 

 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (Exp. núm. 
2019/0020057). 

 

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

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. núm. 2019/0020053), 

 

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

sol·licitud d’adhesió de la Diputació de Barcelona, a l’agrupació RED DE 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(Red DTI-CV), entitat sense personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, 
coordinada per l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (INVAT.TUR) que 
depèn de Turisme de la Comunitat Valenciana, en la condició de membres 
acadèmics associats, com a líder del projecte europeu “Sustainable Tourism” en 
el marc del programa INTERREG MED, i acceptar el seu reglament de 
funcionament i documents d’adhesió (Exp. núm. 2021/0010694). 

 

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

formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el 
Departament d’Empresa i Treball i el Servei Català de Trànsit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a la realització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 
18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism 
Conference l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0014988).  
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Gerència de Serveis de Comerç 
 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió dels recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/14226). 

 

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

procediment de concessió dels recursos materials, en règim de concurrència 
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/14301). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de 
Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans per a l’organització i 
celebració de la quarta edició de l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena 
Metropolitana” (Exp. núm. 2021/6470).  

 

 
56. 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, destinada a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2021/3760).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

inicialment, les revocacions totals i parcials, i habilitar el període d’audiència de 
diverses subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2019/16070) 

 

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

inicialment les revocacions totals i parcials i habilitar el període d’audiència de 
diverses subvencions destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense 
finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 
2020 (Exp. núm. 2019/17574). 

 

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

resolució de la convocatòria per l'atorgament de subvencions destinades al 
finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social per al 
curs 2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221). 
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60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea d'Igualtat i 
Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de 
Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193). 
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