
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de novembre 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. 2021/0021905). 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
3. PREMIÀ DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 146.193,16 €, a 
l'Ajuntament de Premià de Mar, per a finançar l'actuació local “2021/26001/8 
Obres plaça Oriol Martorell/Joan Font”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0020441). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 145.200,00 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Projectes de reparcel·lació i 
d'urbanització del PAU Ventaiol,” al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0019786). 

 

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

preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2022 
(Exp. núm. 2021/0000169). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
2020-2023, per un import de 339.016 € (Exp. núm. 2021/0016270). 

 

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

formalització d’un conveni interadministratiu entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci LOCALRET, pel qual la corporació encarrega al Consorci: d’una part, la 
realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de previsió de banda ampla 
al territori, estudis que tenen per destinataris 30 ajuntaments de la província de 
Barcelona, atorgats en el marc del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021,i per l’altre, l’execució de projectes d’interès estratègic en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de 
la demarcació de Barcelona, així com la minuta del conveni que s’adjunta (Exp. 
núm. 2021/16270). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers relatiu a les obres 
del projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-
1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM Granollers” 
(Exp. núm. 2018/9074). 

 

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

del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 a 
13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells” (Exp. núm. 2018/8841). 
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10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació 
d’una errada material detectada en el redactat del Projecte constructiu 
d’Eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005, conservant 
l'actual aparença de pedra. TM Veciana (Exp. núm. 2018/17129). 

 

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

projecte constructiu “Estabilització dels talussos i protecció dels vessants a la 
carretera BV-4022. TM Cercs - La Nou de Berguedà” (Exp. núm. 2021/0004251). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2020, en la convocatòria 20202019512001133 de concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de la 
província de Barcelona destinades a finançar les despeses de transport escolar 
dins la campanya “Coneguem Els nostres parcs 2020”, a favor de l’Ajuntament 
de Súria, per un import de 325 € (Exp. núm. 2019/11350). 

 

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

de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions a les 
activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-ramaderes, les d’empreses de 
serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, 
les d‘entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i eficiència-estalvi energètic, dins l’àmbit de la xarxa de parcs 
gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2022, per un import de 
400.145,19 € (Exp. núm. 2021/5885). 

 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el conveni de 

col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús, per a la recollida i el tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/20548). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el conveni de 

col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montseny, per a la recollida i el tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/20495). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per 
un import de 19.605,17 € (Exp. núm. 2020/9938). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

concessió de les bestretes sol·licitades en el marc de la convocatòria núm. 
202120205120012303 de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/2193). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l’atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0003461). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


