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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

24 DE NOVEMBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 10 de novembre 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. 2022/26200). 
 

 
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. 13 de Barcelona, núm. 273/2022, de 28 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 291/2018-M, interposat per la 
senyora I.G.C., en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra 
la resolució desestimatòria presumpta del recurs de reposició interposat 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 de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació formulada 
per la recurrent (Exp. núm. 2018/0013948). 

 

 
4. 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. 79/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A, interposat pel senyor 
J.B.C., 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, del 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. 2018/0021097). 
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5. 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. 7 de Barcelona, núm. 79/2022, de 14 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 417/2018-B, interposat per la 
senyora T.V.M., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, en 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 formulada per la recurrent (Exp. núm. 
2019/0001540). 

 

 
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. 11 de Barcelona, núm. 71/2022, de 26 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 394/2018-C, interposat pel senyor 
P.S.M., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, en 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 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. 
2019/0005106). 

 

 
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. 14 de Barcelona, núm. 98/2022, de 13 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 393/2018-A, interposat per la 
senyora N.V.V., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, en 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 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. 
2019/0006819). 

 

 
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. 16 de Barcelona, núm. 113/2022, de 21 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-C, interposat per la senyora 
C.B.R., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
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procediment judicial sense imposició de costes, en 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 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. 2019/0010787). 

 

 
9. 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. 297/2022, de 16 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, interposat per la 
senyora M.S.L.T., en acordar inadmetre una de les pretensions de la demanda 
per incórrer en desviació processal i desestimar íntegrament la resta del recurs 
contra la resolució de 26 de febrer de 2019, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el 
recurs de reposició formulat envers el Decret de 10 d’octubre de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0018934). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13503, de 26 d’octubre de 

2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 492/2021-B, interposat pel 
senyor E.A.C., contra el Decret de la Presidència núm. 7599/2021, de 8 de juliol, 
que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 18/21 formulada 
pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut l'11 de març de 
2019, mentre circulava per la ctra. C-243-c, a l'altura de la plaça Arístides Mallol 
de Terrassa, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. (Exp. núm. 
2022/0005017). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13866, de 2 de novembre de 

2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 200/2021-A, interposat per 
la senyora S.L.M., contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, 
del recurs d'alçada formulat contra la desestimació presumpta, també per silenci 
administratiu, de les sol·licituds presentades en data 10 de juliol de 2020, 03 
d’agost de 2020 i 26 de novembre de 2020, de petició de concurs per canvi de 
torn segons disposa el Reglament de provisió de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2022/0023097). 
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12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13508, de 26 d’octubre de 
2022, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 485/2022-C, interposat 
pel senyor L.M.A.G., contra el Decret de la Presidència núm. 9596/2022, de 23 
de juliol, pel qual es va desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial 
núm. 86/2021, formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident 
de trànsit ocorregut el 5 de setembre de 2021, quan, circulant per la carretera 
BV-3002, a l’altura del PK 5+900 en sentit Molins de Rei, va caure a 
conseqüència de l’existència de grava a la calçada (Exp. núm. 2022/0024451). 

 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 7.388,27 €, en relació amb la 
subvenció de 51.147,98 €, atorgada a l’Associació Arquitectura Sense Fronteres 
pel projecte “Desarrollo de metodologías participativas para la apropiación y 
empoderamiento ciudadano basada en la mejora de la red de mercados 
municipales del municipio de Inhambane”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 52.209,16 €, en relació amb la 
subvenció de 59.876,34 €, atorgada a la Fundació Montblanc per a la Promoció 
de la Dona pel projecte “Seguretat alimentària, capacitació tècnica i apoderament 
de dones camperoles de zones agrícoles de Kinshasa, municipi de Mont-
Ngafula, RD del Congo”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 34.486 €, en relació amb la 
subvenció de 51.100 €, atorgada a l’Associació OAfrica pel projecte “Defensa i 
enfortiment dels drets humans dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat a 
Ghana”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 
(Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

inicialment la revocació parcial, per import de 27.374,83 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a la Fundación Acción Contra el Hambre pel 
projecte “Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo de los gobiernos 
municipales de San Ignació de Moxos y Santa Ana del Yucama, para mejorar el 
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manejo del recurso agua y disminuir la vulnerabilidad ante desastres”, en el marc 
de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 18.991,81 €, en relació amb la 
subvenció de 60.000 €, atorgada a l’entitat Moviment per la pau MPDL pel 
projecte “Fortalecimiento de las capacidades locales para el pleno ejercicio de 
los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado 
en Tumaco (Nariño)” en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 (Exp. 2016/5973). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 14 de juliol de 2022,  
pel qual s’aprovà la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per a la col·laboració en el desenvolupament i el 
finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als espais 
naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/16235). 

 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació Cultural 
Art Públic, atorgada en el marc de la convocatòria 202120215120012293, 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 
(Exp. núm. 2021/1419).  

 

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

Protocol General d’Actuació entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS) (Exp. núm. 2022/24240).  

 

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

inicialment les revocacions totals o parcials de diverses subvencions concedides 
en el marc de la convocatòria 12363/2021, a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a 
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commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - any 2021 
(Exp. núm. 2021/2823). 

 

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

del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona destinat a la coedició de les 
publicacions derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (Exp. núm. 2022/3059). 

 

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

coneixement de la modificació dels terminis i altres ajustos aprovats per la 
Generalitat de Catalunya, en relació amb els ajuts inclosos en la Línia de suport 
per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa 
Operatiu FEDER 2014-2020 "Eixos prioritaris 4 i 6" i "Projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT)", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" (Exp. núm. 2018/0014831). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 627.999,95 € (Exp. 
núm. 2019/0015078). 

 

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

distribució de la despesa de diversos ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 (Exp. núm. 2022/0003689). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

“Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Diputació de 
Barcelona”, en el marc de les mesures adreçades a adoptar un nou model 
d’organització dels espais de treball” (Exp. núm. 2022/0026151). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
27. BAGÀ. 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 Bagà, per 
a finançar l'actuació local “Reforma de serveis i restauració de la plaça Galceran 
de Pinós”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025315). 

 

 
28. CALELLA. 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 Calella, 
per a finançar l'actuació local “Urbanització carrer Sant Pere (entre Bruguera i 
Anselm Clavé)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0025040). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.000 €, a l'Ajuntament de Cercs, per 
a finançar l'actuació local “Ampliació gimnàs pavelló poliesportiu Sant Jordi”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025500). 

 

 
30. CUBELLES. 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 Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions ordinàries enllumenat públic”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0025204). 

 

 
31. GIRONELLA. 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 Gironella, 
per a finançar l'actuació local “Substitució de la gespa del camp de futbol mpal.”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025622). 

 

 
32. LLINARS 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 Llinars del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres del 
projecte de millora del camp de futbol municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025444). 
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33. MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.000 €, a l'Ajuntament de Mediona, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0025598). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l'Ajuntament de Rellinars, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització carrer del Serrat_ Fase 1”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025583). 

 

 
35. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.420,02 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l'actuació local “Reforma 
de l'enllumenat públic de l'urb. Can Palau”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0025625). 

 

 
36. SANTA FE DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, per a finançar l'actuació local “Operació 
inclosa en Pla de Sanejament”, al 0% d'interès i a retornar en 3 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0025309). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 123.075,46 €, a l'Ajuntament de 
Taradell, per a finançar l'actuació local “Inversions vàries 2022”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025446). 

 

 
38. TORRELLES DE LLOBREGAT. 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 Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Millora 
instal·lacions esportives Can Roig”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0025800). 

 
 

39. VILASSAR 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 Vilassar de Mar, per a finançar l'actuació local “Millora 
urbanització diversos vials”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0025193). 
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40. VIVER I SERRATEIX. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 207.765,60 €, a 
l'Ajuntament de Viver i Serrateix, per a finançar l'actuació local “Millora 
d'infraestructures dels Serveis Municipals i equipament municipal”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0025298). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
41. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 

d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local any 2023 (Exp. núm. 2022/24902). 

 

 
42. VILASSAR DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 2.835,38 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0025227).  

 

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

denegar la concessió d’una subvenció, sol·licitada per l’Ajuntament del Bruc en 
el marc del programa de Crèdit Local, en haver-se exhaurit la consignació de la 
línia de crèdit anual prevista  pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.(Exp. núm. 
2022/0025234). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa a l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats ((Exp. núm. 
2022/0024810).  

 

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

d’ús gratuïta a favor de l’Ajuntament de Montesquiu d’una superfície interior 
construïda de 359,80 m2, més 106,73 m2 de terrassa, situats a la plata baixa i 
soterrani de l’edifici de la plaça de la República núm. 9-11, de Montesquiu (Exp. 
núm. 2022/0020496).  
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gabinet d’Innovació Digital 
 
46. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'adaptació de les condicions d'accés al recurs "SeTDIBA: serveis de suport per a 
la transformació digital" (Exp. núm. 2022/0025612). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47. 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 La Llacuna, formalitzat el 4 de febrer de 2022, relatiu 
a les obres de construcció de vorera al pont sobre el Torrent de les Covetes. 
carretera BV-2138, PK 0+120. TM La Llacuna (Exp. núm. 2019/17312).  

 

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

del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró. tram: PK 0+720 
al 5+000. TM de Les Franqueses del Vallès” (Exp. núm. 2020/12561).  

 

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

projecte constructiu “d’Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-
5006 (tram barri Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria de 
Martorelles” (Exp. núm. 2019/20309). 

 

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

projecte constructiu “Millora de la carretera BV-4608 entre els PK 19+450 i el PK 
22+185. T.M. Manlleu ”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres (Exp. Núm. 2019/20480). 

 

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

constructiu “Millores dels Trams amb Concentració d’Accidents provocats per 
ungulats en la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona. Any 2022” 
(Exp. núm. 2019/5622).  
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52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Pla de seguretat 
i salut en el treball de les obres del projecte de Revestiment de cunetes i millora 
de marges a diverses vies provincials, any 2022 (5 lots).  Lot 4: Oriental Sud 
(Exp. núm. 2021/23825).  

 
 

53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, admetre a tràmit, resoldre 
les al·legacions formulades i aprovar definitivament el projecte constructiu de la 
“Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del 
pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts”, i la seva relació de 
béns i drets afectats (Exp. núm. 2019/20482). 

 

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

l’increment de la despesa aprovada en el conveni formalitzat 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 (Exp. 
núm. 2021/23295). 

 

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

pròrroga del protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Zoo de Chester, i la Fundació Barcelona Zoo, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes internacionals de 
l’àmbit de l’herpetologia, en el marc del projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757)” (Exp. núm. 2019/0019367). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació 
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial  de la província de Barcelona, per a finançar les estades ambientals en 
els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona durant el 2023 (Exp. núm. 2022/0025447). 
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

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

revocacions definitives de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Gurb, 
Roda de Ter i Sant Martí de Centelles, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la convocatòria 202020205120011833, per a 
l’atorgament de subvencions a Ens locals municipals i EMDS de la província de 
Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008093). 

 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa a càrrec del pressupost 
2022, per import 1.500 €, de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Moià, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la convocatòria 
202020205120011833, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals 
municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. núm. 2020/0008093). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021, amb data de justificació fins al 30 
d’abril de  2022 (Exp. núm. 2021/0002698). 

 
 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Pla 
de reactivació de l’ocupació”, en el marc del Catàleg 2020, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de  2022 (Exp. núm. 2020/0016290). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

sol·licitud del Consell Comarcal d’Osona on es demana modificar els projectes 
singulars que rebran suport i que estan inclosos a l'aportació corresponent a 
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l'any 2022, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 31 de març de 2022, 
en el sentit que l'aportació prevista per al projecte singular “Planificació de 
projecte pels Planes de Sostenibilitat turística” es destini al projecte “Implantar el 
turisme accessible (Exp. núm. 2022/0001417). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar la 

cessió temporal en préstec, al Museu Sorolla de Madrid, de la peça amb número 
d’actiu F022520 i número de registre 2398 del Fons Historicoartístic propietat de 
la Diputació de Barcelona, per ser mostrada en l’exposició temporal “Sorolla. 
Orígenes”, que tindrà lloc al Museu Sorolla de Madrid, del 19 de desembre de 
2022 al 19 de març de 2023, així com autoritzar la reproducció de la seva imatge 
en el catàleg de la mostra, premsa, publicitat, finalitats educatives o culturals i 
pàgines webs institucionals (Exp. núm.  2022/21335). 

 

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

concessió de subvencions atorgades mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per Acord de la Junta de Govern de 27 de maig de 2021 
(AJG295/2021) i, esmenat per Acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 
2021 (AJG 392/2021), destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals locals (Exp. núm. 2020/17827). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Reactivació de serveis als equipaments esportius: (Pla de xoc)”, 
concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/581). 

 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius: (Pla de xoc)”, 
concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/580). 
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66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis”, concedits en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/10683). 

 

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

liquidació i la revocació definitiva dels ajuts econòmics consistents en el fons de 
prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, concedits en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021 (Exp. núm. 2021/579). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463). 

 

 
69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 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 2022 (Exp. 2022/0020148). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


