
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

22 DE DESEMBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 24 de novembre 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. 12 de Barcelona, núm. 66/2022, de 21 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 290/2018-2B, interposat per la 
senyora M.A.P.A., 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 16 d’abril de 2018, del 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. 
2018/0016094). 

 

 
3. 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. 4 de Barcelona, núm. 76/2022, de 30 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-F, interposat per la 
senyora A.B.V., 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 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. 2018/0018591). 

 

 
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. 15 de Barcelona, núm. 42/2022, de 4 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 411/2018-F, interposat pel senyor 
R.J.M., 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 pel 
recurrent (Exp. núm. 2018/0020218). 

 

 
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. 13 de Barcelona, núm. 297/2022, de 27 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat pel senyor 
M.A.P.M., en desestimar la demanda formulada per la part recurrent contra la 
resolució 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 el Decret 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. 2020/0015978). 

 

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

la Sentència ferma núm. 2208/2022, de 9 de juny, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el procediment ordinari núm. 197/2020, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució núm. 546/2020, de 8 d’octubre, de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que havia estimat el dret del 
senyor I.A.M. a accedir a «copia de todas las sentencias en que haya sido parte 
la Diputación de Barcelona o su Organismo de Gestión Tributaria, en materia de 
Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, notificadas por 
los Juzgados contencioso administrativos de Barcelona, entre el día 1 de gener 
de 2020 y el día 31 de juliol de 2020», i havia requerit la corporació perquè li 
lliurés la documentació en el termini màxim d’un mes; resolució de la GAIP que 
la Sala anul·la (Exp. núm. 2020/0015896). 

 

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

la Sentència ferma núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena), 
dictada en el recurs d’apel·lació núm. 643/2021, interposat per la Fundació 
Ortega i Gasset-Gregorio Marañón contra la Sentència núm. 215/2021, de 28 de 
juny de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
en el procediment ordinari núm. 481/2019, relatiu a l’acord de la Junta de Govern 
de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar definitivament la liquidació 
econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
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Barcelona i la part recurrent per consolidar les actuacions relatives al projecte 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina 
e incidencia política en materia de liderazgo local”. La sentència admet la 
procedència de la totalitat de les despeses justificades per la Fundació en un 
total de 144.455,02 €, i declara al seu favor una liquidació per import de 
7.955,02 € (Exp. núm. 2021/0016683). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15003/2022, de 24 de 

novembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució de 20 de setembre de 2022 del Tribunal Econòmic Administratiu 
Central, dictada en el procediment acumulat 00/01566/2020 i 00/1568/2020, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, sobre 
rectificació de les autoliquidacions de l’IVA suportat derivades dels serveis 
postals contractats amb UNIPOST SAU (Exp. núm. 2022/0025956). 

 

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

de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques 
corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria 
202220225120013423, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-2024 (Exp. núm. 2022/14853). 

 

 
10. Dictamen per qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar el Decret 

de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 15181/2022 de 28 de 
novembre, d’aprovació definitiva de la revocació parcial de 22.115,44 €, i de 
requeriment del reintegrament, per import de 2.682,84 €, en relació amb la 
subvenció de 48.581,50 € atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 
624/17) (Exp. núm. 2017/5916). 

 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 

assabentada de l’execució de la Sentència núm. 2943/2022, de 27 de juliol, de la 
Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la 
l’acord núm. 380/19 adoptat per la Junta de Govern en sessió de  26 de 
setembre de 2019, en allò que es refereix a la liquidació del conveni 548/15, de 
22 de maig, admetent la procedència de totes les despeses justificades per la 
Fundación Ortega i Gasset-Gregorio Marañón, amb un total de 144.455,02 €, i 
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autoritzar i disposar la despesa de 39.900 €, a favor de la Fundació a consignar 
en el compte del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 13 (Exp. núm. 2015/3514). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, actualitzar el 

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

 

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

tancament definitiu de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, per un import total de 338.145,64 € (Exp. núm. 
2015/0008808). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022, per un import total de 
645.882,50 € (Exp. núm. 2021/0000864). 

 

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

requeriments contra la resolució del 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). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.383,68 €, a l'Ajuntament de Callús, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0027878). 

 

 
17. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament 
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de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Parcs infantils”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026834). 

 

 
18. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 112.000 €, a 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Inversió 
edificis municipals”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0026835). 

 

 
19. ESPLUGUES 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 Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Expropiació Carrer de la Riba, 28-30 anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026644). 

 

 
20. GALLIFA. 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 Gallifa, per  
a finançar l'actuació local “Inversions 2022-Casa de la Vila”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027817). 

 

 
21. MANLLEU. 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 Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “Reforma del teatre centre de Manlleu”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026898). 

 

 
22. MONISTROL DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 178.271,20 €, a 
l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per a finançar l'actuació local 
“Urbanització zona de lleure Passeig de la Canaleta”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027128). 

 

 
23. SANT SADURNÍ D'ANOIA. 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 Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Pavelló 
Ateneu: Pista hockey, mur i vial. Projecte 2022/2/ESPOR/1”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0027299). 
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24. SANT VICENÇ DELS HORTS. 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 Sant Vicenç dels Horts, per a finançar l'actuació local 
“Urbanització barri La Vinyala, 2a. fase (1a part)”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2022/0026893). 

 

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

acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.800 €, atorgat a 
l'Ajuntament de Matadepera, per a finançar l'actuació local “Adquisició llicències 
software”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011468). 

 

 
26. RODA DE TER. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, atorgat a 
l'Ajuntament de Roda de Ter, per a finançar l'actuació local “Obres d’urb. c/Verge 
del Sòl del Pont 1a fase”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018465). 

 

 
27. SANT SADURNÍ D’ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, 
atorgat a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per a finançar l'actuació local 
“Projecte asfaltat via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0024401). 

 

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

la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Tiana, per a finançar l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016246). 

 

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

la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, atorgat a l'Ajuntament de 
Tiana, per a finançar l'actuació local “Projecte implantació millores 
informàtiques”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0016247). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
30. VILADECAVALLS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar la subvenció, dintre del Programa de Crèdit Local, per a 
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subvencionar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a 
l’Ajuntament de Viladecavalls (Exp. núm. 2022/0016930). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, actualitzar el Tom I 

“Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0027692).  

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 

determinats espais de l’edifici situat al carrer de Sant Pere més Baix, núm. 7-9, 
de Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent aprovada per 
acord de la Junta de Govern núm. 441/2022, de 9 de juny de 2022, a favor de 
l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, la Bonne, amb efectes d’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2023 (Exp. núm. 2019/0005343). 

 

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

concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de l’immoble 
situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, conegut com l’antiga biblioteca de 
Pineda de Mar, per un període de dos anys (Exp. núm. 2018/0015472). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
34. 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 16.087.239,30 €, IVA 
exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.378.320,25 €, resulta per un 
pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0003473). 

 

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

fixació del preu públic de la convocatòria extraordinària de tancament del 
“Postgrau de les Arts Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2022-2023 de 
l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2021/0000169). 
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36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 
preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 
2023 (Exp. núm. 2022/0013454). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, formalitzat en data 20 de setembre de 2022 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres 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” (Exp. núm. 
2021/1321). 

 

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

de conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Dosrius, per a la millora de la seguretat viària del camí MA-033 carretera de Can 
Pruna, al TM de Dosrius, d’acord amb les previsions contingudes al Pla Zonal de 
la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2022/22911). 

 

 
39. 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 
Tiana, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millores d’accessibilitat i 
seguretat de la carretera BV-5008 entre Pk3+070 i PK3+170. TM Tiana” (Exp. 
núm. 2019/20445). 

 
 

40. 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 1: Occidental 
Vilafranca (Exp. núm. 2021/23825). 

 
 

41. 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 2: Occidental 
Manresa (Exp. núm. 2021/23825). 
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42. 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 3: Occidental 
Martorell (Exp. núm. 2021/23825). 

 
 

43. 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 5: Oriental Nord 
(Exp. núm. 2021/23825). 

 
 

44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera C-
154 entre els punts quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del 
contracte (Exp. núm. 2020/15824). 

 
 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de neteja viaria de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera BV-
5207z entre els punts quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de 
la carretera BV- 5207 entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de 
carreteres del contracte (Exp. núm. 2020/15824). 

 
 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 3: Berga, en el sentit d'incorporar la “carretera C-154 entre els punts 
quilomètrics 18+620 al 19+750” a la relació de carreteres del contracte (Exp. 
núm. 2020/7684). 

 
 

47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 
contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
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sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), Lot 2: Vic, en el sentit d'incorporar la “carretera BV-5207z entre els punts 
quilomètric 0+000 i 1+243, així com desafectant el tram de la carretera BV- 5207 
entre els punts quilomètrics 0+000 al 0+400” a la relació de carreteres del 
contracte (Exp. núm. 2020/7684). 

 

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

modificació dels terminis d’execució i de justificació de l’ajut atorgat per 
22/X/331464, Restauració dels vitralls de l’església de la Puríssima de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en el marc del Programa sectorial de 
rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb 
valors patrimonials (Exp. núm. 2022/002477). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

Projecte d’Ordenació Forestal de les finques públiques El Bellver-Les Planes, 
l’Agustí, Segregació del Bellit i Vallforners, al Parc Natural del Montseny, i elevar-
lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/0024253).  

 
 

50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la 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, en l’àmbit de 
la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2023 (Exp. núm. 
2022/0008811).  

 
 

51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 705/2021) en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, 
per a la recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, per canvi d’imputació d’aplicació 
pressupostària (Exp. núm. 2021/0020548).  
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52. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern (A. núm. 706/2021)en 
sessió de 25 de novembre de 2021, que aprovava el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Montseny per a la 
recollida i tractament de residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/0020495).  

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

pròrroga, per 4 anys a partir de la data de venciment del conveni de col·laboració 
vigent entre la Diputació de Barcelona i l’Administració General de l’Estat, a 
través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i 
de la Petita i Mitjana Empresa - DGIPYME), per a l’establiment de Punts 
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), signat el 20 de desembre de 2018 (ref. reg. C 
1084/18) (Exp. núm. 2018/0014653). 

 
 

54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a les anualitats 2023 i 2024 del 
conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, (ref. reg. C 175/2021) 
(Exp. núm. 2021/0002901). 

 
 

55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
canvi de l’aplicació pressupostària corresponent a l’anualitat 2023 de l’addenda 
al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT (Confederació 
Empresarial Comarcal de Terrassa), amb la incorporació de la Fundació Cecot 
Innovació, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa), a través dels Centres Locals de Serveis a les 
Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023, (ref. reg. C 176/21) (Exp. 
núm. 2020/0001276). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

recurs potestatiu de reposició interposat per l’Associació Cultural Acampada 
Jove, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat 
en sessió de  15 de setembre de 2022 (621/2022) publicat al BOPB de 20 de 
setembre de 2022, relatiu a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del 
sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació a  la demarcació de la Diputació 
de Barcelona, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2022/11656). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Oficina del Pla Jove 
 
57. 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 
Finançament en l’àmbit de joventut i la revocació total de fons, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020 - 2023 (Exp. núm. 2020/0019039).  

 
 

58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 
el recurs extraordinari de revisió, interposat per l’Ajuntament de Parets del Vallès 
contra l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 28 d’octubre de 2021 
(A 615/2021), aprovar la proposta de resolució del dit recurs i deixar sense efecte 
la revocació de l’ajut atorgat al dit Ajuntament, així com sol·licitar el dictamen 
preceptiu previ a la resolució del recurs extraordinari de revisió a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2022/25225) 

 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis Socials 
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Privada Llars 
Compartides contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9892). 
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60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per l'Associació Trasplantats Cardíacs 
Corsnoussela contra l'acord de la Junta de Govern núm. 530, adoptat en sessió 
de 14 de juliol de 2022, pel qual se la va excloure de la convocatòria de 
subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, donat que s’ha corroborat 
la duplicitat del projecte presentat (Exp. núm. 2022/9415). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia als acords 
adoptats per la Junta de Govern de 13 d’octubre de 2022, relatius a l’aprovació 
inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l'esmentada entitat, 
atorgada en el marc de la convocatòria número 202120205120012303, a favor 
d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2021, i aprovar definitivament la 
revocació total de la subvenció per un import de 2.849,29 € (Exp. núm. 
2021/0002193). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


