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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

28 DE JULIOL DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 14 de juliol de 2022. 
 

 
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. 2022/17761). 
 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 186/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 51/2017, en esdevenir 
ferma, en virtut de la Sentència núm. 1169/2022, de 28 de març, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 
96/2021 i confirma la sentència de primera instància, en el sentit de desestimar 
el recurs contenciós administratiu interposat de forma cumulativa pel senyor 
J.A.R.C., contra sengles resolucions de l’Ajuntament del Masnou i de la 
Diputació de Barcelona que, al seu torn, denegaven la seva petició sobre 
l’assumpció del cost de manteniment d’un mur o talús ubicat a una finca de la 
seva propietat i confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat de la Diputació 
de Barcelona. (Exp. núm. 2017/0002736). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 150/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 392/2018-J, interposat per la 
senyora S.H.G., en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 16 
d’abril de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0017650). 
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5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 100/2022, de 8 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 402/2018-A, interposat per la 
senyora F.S.G., en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 12 de 
juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició formulat contra la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018329). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 147/2022, de 25 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 404/2018-M, interposat per la 
senyora M.J.A.G., en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 12 
de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició formulat contra la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 
2018/0018869). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 38/2022, de 16 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-E, interposat per la 
senyora M.R.M.G., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0019143). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, núm. 26/2022, de 10 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 399/2018-D, interposat pel senyor 
J.L.R., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0021099). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 63/2021, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B, interposat per la 
senyora M.C.A., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0000620). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, núm. 140/2022, de 17 de 
maig, dictada en el procediment abreujat núm. 405/2018-E, interposat pel senyor 
J.A.B., en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent contra el 
Decret dictat el 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el 
recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0000630). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 28/2022, de 22 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-C, interposat per la 
senyora T.M.F., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005101). 
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12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 152/2022, de 24 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-V, interposat pel 
senyor C.R.B., en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de 12 de 
juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició formulat contra la 
resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0005113). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 33/2022, de 22 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, interposat pel 
senyor A. F.G., en acordar tenir per desistida a la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestimava el recurs de reposició formulat contra 
el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, havia denegat la petició 
de millora per anys de serveis prestats. (Exp. núm. 2019/0007522). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, núm. 32/2022, de 25 
d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 382/2018-A, interposat per la 
senyora M.D.S., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2020/0001307). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 26/2022, de 2 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2020-A, interposat per la 
senyora M.I.V.P., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació 
del procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
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contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l’Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs de 
reposició formulat contra el Decret dictat el 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària 
de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002800). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, núm. 106/2022, de 7 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 57/2021-2C, interposat per la 
senyora M.G.B., respecte de la demanda formulada per la part recurrent contra 
la Resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimava la 
petició presentada per la recurrent de fixesa respecte de la última plaça ocupada 
o, subsidiàriament, que s’adoptés qualsevol mesura sancionadora o dissuasiva 
de l’abús en la temporalitat (Exp. núm. 2021/0011167). 

 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 152/2022, de 12 de 
maig, dictada en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel 
senyor A.V.C., respecte de la demanda formulada per la part recurrent contra el 
Decret de la Presidència de 9 d’abril de 2021, que va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial plantejada per l’actora pels danys soferts quan 
circulava amb la seva bicicleta i va caure a conseqüència d’una esquerda a la 
calçada (Exp. núm. 2021/0016795). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8444/2022, de 4 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 244/2022-V, interposat pel senyor 
M.A.P.P., contra la resolució d’11 de març de 2022, de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es va 
imposar a la part recurrent una sanció de 20 dies de suspensió de funcions amb 
pèrdua de les retribucions corresponents (Exp. núm. 2022/0015517). 

 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

desistiment del sorteig «DIBA CHALLENGE», aprovat per la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 31 de març de 2022, amb motiu de no haver assolit l’objectiu 
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d’arribar a un nombre òptim de participants en la primera convocatòria. (Exp. 
núm. 2022/6273). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.000 €, a l'Ajuntament de Avinyó, per 
a finançar l'actuació local “Millora de l’accessibilitat i mobilitat al C/Indústria - 
Zona esportiva i escolar, C/Relat i del Passatge de Cal Fatjó del nucli urbà 
d'Avinyó”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016343). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament de Calders, per 
a finançar l'actuació local “Millora i reposicions asfaltats carrers de Calders l'any 
2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016882). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l'Ajuntament de Gallifa, per 
a finançar l'actuació local “Inversió habitatge mon rural”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016397). 

 

 
23. NAVÀS. 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 Navàs, per 
a finançar l'actuació local “Obres d'urbanització i supressió de barreres 
arquitectòniques'”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017663). 

 

 
24. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 191.826,03 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local “Projecte 
bàsic i executiu de millora i nova instal·lació de jocs infantils i espais de joc a 
Sant Andreu de la Barca”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0016841). 
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25. SANT FRUITÓS DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.451,95 €, a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local “Pista 
esportiva sector est”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017066). 

 

 
26. SANT FRUITÓS DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 165.548,05 €, a 
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local “Obres 
urbanització carrer Padrò. Fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0017069). 

 

 
27. SANT LLORENÇ SAVALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l'Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall, per a finançar l'actuació local “Adquisició nau per zona 
d’aparcament públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0017161). 

 

 
28. SANT LLORENÇ SAVALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 155.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a finançar l'actuació local 
“Reurbanització ctra. Monistrol 1a fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0017163). 

 

 
29. 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 “6a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0016421). 

 

 
30. VILOBÍ DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de Vilobí del Penedès, per a finançar l'actuació local “Parc central 
de Vilobí del Penedès”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0016621). 
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Programa de Crèdit Local 
 
31. IGUALADA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 206.827,50 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013245).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 78.486,23 €, 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 2022 (Exp. núm. 2022/0015589).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 29.815,03 €, 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 2022 (Exp. núm. 2022/0015718).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 45.832,89 €, 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 2022 (Exp. 
núm. 2022/0015846).  

 

 
35. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 23.318,73 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0015853).  

 

 
36. SANT JOAN DESPÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 130.398,58 €, a l'Ajuntament 
de Sant Joan Despí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014561).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 31.446,42 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0015076).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

renúncia expressa de l’Ajuntament de Mataró a la cessió gratuïta d’un vehicle 
propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0003377). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació de les obres del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del 
Recinte Mundet”, amb un pressupost base de licitació de 16.058.224,26 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, resulta per un 
pressupost total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i la seva tramitació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació (Exp. núm. 2018/0003473). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sòl 
per establir les obligacions derivades de l’execució de les expropiacions 
corresponents a l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del riu Anoia, delimitat pel Pla 
Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. Aquest expedient està finançat amb 
fons europeus Next Generation  (Exp. núm. 2021/23295). 

 

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

projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre 
l’accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32 TM de Sant Pere de Ribes”, i de la 
relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2021/1321). 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a 
l’objecte de donar suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis de la província de Barcelona, per als anys 2022, 2023 i 2024, per un 
import de 3.880.000 € (Exp. núm. 2022/15828). 

 

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

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar l’activitat 
cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació a la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, durant l’any 2022, per un import de 200.000 € (Exp. 
2022/17460). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució de la convocatòria núm. 202220225120013153, per a l’atorgament de 
subvencions destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2020-2021 (Exp. 
núm. 2022/0004451). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Espais d'innovació en la prestació 
dels serveis socials d'atenció domiciliària", en règim de concurrència competitiva, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/16933). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


