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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

27 D’OCTUBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 13 d’octubre de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. 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. 2 de Barcelona, núm. 40/2022, de 23 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 256/2018-A, interposat pel senyor 
J.M.O.A., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment, sense imposició de costes, de la demanda formulada contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la informació, pel qual es desestimava la 
petició d’anys de serveis formulada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0014879). 

 

 
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. 6 de Barcelona, núm. 126/2022, d’1 de 
juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 402/2018-B, interposat per la 
senyora R.M.R.A., en desestimar en la seva integritat la demanda formulada per 
la recurrent contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret 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. 2018/0018325). 

 

 
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. 6 de Barcelona, núm. 127/2022, d’1 de 
juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 410/2018-B, interposat per la 
senyora M.E.B.G., en desestimar en la seva integritat la demanda formulada per 
la part recurrent contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
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desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret 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. 2018/0019285). 

 

 
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. 9 de Barcelona, núm. 40/2022, de 9 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 405/2018-B, interposat per la 
senyora M.C.O.C., en desestimar la demanda formulada per la recurrent contra 
el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per 
la recurrent (Exp. núm. 2018/0019287). 

 

 
6. 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. 49/2022, de 19 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 398/2018-C, interposat per la 
senyora C.F.R., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, en la demanda promoguda 
contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0019295). 

 

 
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. 12 de Barcelona, núm. 82/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 390/2018-2B, interposat pel senyor 
C.M.C., en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda formulada contra 
el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel 
recurrent (Exp. núm. 2018/0019890). 
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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. 5 de Barcelona, núm. 70/2022, de 28 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 411/2018-I, interposat per la senyora 
M.M.R.T., 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, dictat pel 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. 2019/0002418). 

 

 
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. 14 de Barcelona, núm. 21/2022, de 23 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 391/2018-BY, interposat pel senyor 
C.A.C., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0005108). 

 

 
10. 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. 14 de Barcelona, núm. 42/2022, de 6 de 
maig, dictat en el procediment abreujat núm. 437/2018-BR, interposat per la 
senyora D.B.P., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda 
promoguda contra la Resolució de 22 d’agost de 2018, dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent (Exp. núm. 2019/0005115). 

 

 
11. 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. 1 de Barcelona, núm. 224/2022, de 22 de 
juny, dictada en el procediment abreujat núm. 19/2020-A, interposat pel senyor 
J.T.V., en desestimar la demanda promoguda contra el Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 248/2020, de 19 de gener, que desestimà la 
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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). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2789, de 15 de març de 2022, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 322/2021-B, interposat pel 
senyor B.L.G., contra el Decret núm. 4584/2021, de 7 de maig, dictat per la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 24 de març 
de 2021, pel qual se li imposen dues sancions per la comissió de dues faltes 
disciplinàries de caràcter greu (Exp. núm. 2021/0021685). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2790/2022, de 15 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 618/2021-I, interposat per la senyora 
M.R.F., 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 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. 2022/0003361). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7923, de 25 de juny de 2022, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 168/2022-F, interposat pel senyor 
J.S.M., contra el Decret de la Presidència núm. 477/2020, de 25 de gener, 
desestimatori de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per unes 
esquerdes produïdes a l’edifici de la seva propietat (habitatge i local comercial) 
situat al carrer Berga núm. 4 de Sant Quirze de Besora, aparegudes com a 
conseqüència, segons manifesta, de les vibracions per impacte causades pels 
vehicles que han circulat durant els anys 2018 a 2020 per la calçada de 
l’esmentat carrer, que coincideix amb la travessera de la carretera BV- 5227 
(Exp. núm. 2022/0014706). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8098/2022, de 29 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 207/2022-F, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP contra el Decret núm. 
1604/2022, de 17 de febrer, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea 
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d'Infraestructures i Espais Naturals,  en el qual desestimava el recurs de 
reposició relatiu a la reclamació de l’increment d’honoraris presentat per 
l’esmentada empresa, adjudicatària del contracte de serveis de la Redacció del 
Projecte constructiu d’itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i 
Valldoreix, a la carretera BV-1462 i millora de d’intersecció amb el camí antic de 
Terrassa. TM Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 2022/0015459). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11550/2022, de 20 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 395/2022-E, 
interposat per COYNSA 2000, SL, contra el Decret núm. 9440/2022, de 19 de 
juliol, de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
que desestimà el recurs de reposició interposat per l’actora contra el Decret núm. 
6858/2022, de 9 de juny, de la mateixa Presidència delegada, d’adjudicació de la 
contractació de les obres del projecte constructiu de Reurbanització de la 
travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el pk 10+110, TM de Begues 
(Exp. núm. 2022/0021084) 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12264/2022, de 30 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció núm. 5 de 
Cerdanyola del Vallès, en el procediment de diligències prèvies núm. 155/2022-
A, com a part interessada, pel furt d’un ordinador, que es va produir el 23 de 
febrer de 2022, el qual havia estat adquirit per aquesta corporació per destinar-lo 
a la Xarxa de Biblioteques Municipals i que es trobava ubicat a la Biblioteca 
«Esteve Paluzie» de Barberà del Vallès, per al servei dels seus usuaris (Exp. 
núm. 2022/0021261). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

inicialment, la revocació parcial, per import de 53.791,90 €, en relació amb la 
subvenció de 59.239,90 €, atorgada a MANS UNIDES pel projecte “Promoció i 
defensa dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat a Gabó”, en el marc 
de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 2.548,96 €, en relació amb la 
subvenció de 59.571,43 €, atorgada a l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, per l’acció “Defensa de los derechos y libertades de mujeres 
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campesinas e indígenas defensoras de derechos sociales y ambientales, en 
situación de amenaza y vulnerabilidad, en contextos de conflictos 
socioambientales en Latinoamérica”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008383 (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

procediment de concessió dels ajuts del Programa sectorial de rehabilitació i 
millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials (Exp. núm. 2022/0002590). 

 

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

Programa específic Next DIBA, per ampliar els destinataris dels recursos 
permanents i ajustar diversos aspectes de gestió (Exp. núm. 2022/0003795). 

 

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

liquidació definitiva del “Pla de Xoc d’equipaments responsables 2030. Programa 
sectorial PGI”, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, per un import de 755.040,34 € (Exp. núm. 2021/0005113). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la desestimació de les 

al·legacions presentades per l’empresa AURA ENERGÍA, SL, en l’expedient de 
reclamació de danys i perjudicis derivats de la resolució del contracte 
corresponent al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-), de la contractació conjunta del 
subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, i confirmació 
dels danys i perjudicis reclamats (Exp. núm. 2018/0011507). 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, el reajustament de la 

despesa prevista per a l’exercici 2022, en el Lot 1 de la contractació conjunta, 
consistent en el subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes 
de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, 
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dividit en 2 lots, i modificació del contracte a assumir per part de la Diputació de 
Barcelona associada al mateix Lot 1 (Exp. núm. 2018/0011507). 

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

relativa a l'acord marc per a la selecció d'un màxim de 25 empreses per la 
prestació del subministrament de fons de llibres de manteniment de les 
biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona amb 
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (Exp. núm. 
2022/0004263). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.489,05 €, a l'Ajuntament de 
Balenyà, per a finançar l'actuació local “Projecte de reurbanització del Carrer 
Major a Balenyà”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0023654). 

 

 
27. LLIÇÀ D'AMUNT. 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 Lliçà d'Amunt, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
contenidors recollida escombraries”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0023283). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.000 €, a l'Ajuntament de Mediona, 
per a finançar l'actuació local “Obres urbanització carrer Florenci Gustems”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0022854). 

 

 
29. MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 39.000 €, a l'Ajuntament de Mediona, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició finca per a la prestació servei 
deixalleria municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0022856). 
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30. MONTORNÈS DEL VALLÈS. 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 Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions 
en obres 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0022565). 

 

 
31. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions en altres 
adquisicions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2022/0022572). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
32. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 15.794,91 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0021169).  

 

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

el desistiment de la sol·licitud per al Programa de Crèdit Local 2022 de 
l'Ajuntament de Súria (Exp. núm. 2022/16396).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

cessió d’ús gratuïta, a favor de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, de 
l’Observatori Astronòmic de la Serra de Castelltallat per un període de quatre 
anys, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 (Exp. núm. 2022/0023872). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruït, formalitzat en data 18 de novembre de 
2021, relatiu a les obres del projecte constructiu “itinerari de vianants a la 
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carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit 
i Pruït” (Exp. núm. 2019/17313). 

 
 

36. 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 Boi de Llobregat, relatiu a les obres del projecte constructiu “Urbanització 
de la vorera i talús de la carretera BV-2002 PK 6+800, Carrer del Dr. Antoni 
Pujadas a Sant Boi de Llobregat” (Exp. núm. 2021/991). 

 
 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Masquefa, formalitzat en data 28 de juliol de 2022, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera B-
224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa” i traspàs de 
titularitat del tram de la carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 16+730 (Exp. 
núm. 2018/18181).  

 
 

38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat constructiu d’Eixamplament de la carretera BP-1241 del P.K. 
9+650 al 12+150, TM Gallifa i Sant Feliu de Codines, per un import 
d’1.096.877,32 € (Exp. núm. 2017/6489).  

 
 

39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-3001 entre el Pki 
0+000 i el Pkf 0+080. TM Cardona”, per un import de 751.704,88 € (Exp. núm. 
2018/17139) 

 
 

40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “Construcció de vorera al pont sobre el Torrent de les Covetes. 
Carretera BV-2138, PK 0+120. TM La Llacuna”, per un import de 303.001,38 € 
(Exp. núm. 2019/17312) 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu de “Nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter, a 
Montesquiu”, per un import d’1.144.149,84 € (Exp. núm. 2020/9074).  

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu “Conservació d’elements de superestructura en ponts de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona. Any 2019-2020”, i de la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres, per un import de 
3.657.977,88 € (Exp. núm.2018/20615). 

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu de “Millores d’accessibilitat i seguretat de la carretera BV-
5008 entre PK3+070 i 3+170. TM Tiana”, per un import de 184.318,62 € (Exp. 
núm. 2019/20445).  

 
 

44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BP-1432 de Sant 
Feliu de Codines a la Garriga. Tram: PK 26+350 al PK 29+020. TT.MM. de 
Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana”, i de la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució de les obres, per un import d’1.887.034,56 € 
(Exp. núm. 2018/11955). 

 
 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5151 de Corró. 
Tram: PK 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès”, i de la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució de les obres, per un import de 
4.101.873,68 € (Exp. núm.  2020/12561). 

 
 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte modificat “d’Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Llucà”, per un import d’1.051.265,54 € (Exp. 
núm. 2018/13457). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar deserta la licitació 

de l’expedient de contractació de la concessió de serveis no públics per a la 
gestió de la Casanova del Castell, situada al Parc del Castell de Montesquiu i 
propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/16596). 

 

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

pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a 
la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
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vinculats al Castell de Montesquiu, per a l’any 2023, amb efectes d’1 de gener de 
2023 (Exp. núm. 2016/0009988).  

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’atorgament de les subvencions, en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i el desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa), a la província de Barcelona per a l’any 2022, per un 
import de 305.430 € (Exp. núm. 2022/14060). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

recurs potestatiu de reposició interposat per l'Associació Mecal, contra l'Acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió de 30 de 
juny de 2022, relatiu a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural (Exp. núm. 2022/2080). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del fons de prestació Equitat educativa: finançament de 
programes educatius en petits municipis, per un import de 26.618,60 €, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000594). 

 

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

econòmica de l’any 2021,  per un import de 67.379,18 €, en el marc del conveni 
de col·laboració 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. 2021/0010506). 
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53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol general d’adhesió a la Xarxa de municipis per les noves oportunitats 
educatives i el model de sol·licitud d’adhesió (Exp. núm. 2022/0023748). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 

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

convocatòria 202220225120013733, que incorpora les bases específiques, per a 
l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, a favor de les entitats sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d'inserció social per l'any 2023 (Exp. núm. 2022/0022254). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació parcial, per un import de 442,26 €, de la subvenció atorgada a la 
Fundació CERMA ACOGE, en el marc de la convocatòria 202120215120012403, 
a favor d'entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d'inserció 
social, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0005853). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 


