
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

12 DE GENER DE 2023 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe, preceptiu i no vinculant, de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona en relació amb l’expedient de modificació de l’agrupació constituïda 
pels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l’Areny, Montclar i 
Capolat, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, 
a conseqüència de la desagrupació del municipi de Vallcebre (Exp. núm. 
2021/13402). 

 

 

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

Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot a favor dels ajuntaments de 
més de 5.000 i fins a 20.000 habitants i dels consells comarcals, per un import 
total de 3.360.000 € (Exp. núm. 2022/0028653). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

revocació inicial del recurs “Prevenció incendis forestals: Projectes de 
franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població” a l’Ajuntament de Santa 
Susanna, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2022 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2022/4472). 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

de conveni, a subscriure entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre Ca 
l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM de Montornès del Vallès i Vilanova del 
Vallès”, per un import total de 408.946,22 € (IVA inclòs), dels quals en 
corresponen 319.807,19 € (IVA inclòs) a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/8743). 

 

 
6. 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 Lluçà, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a 
la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, per un import 
total d’1.000.252,54 €, dels quals en corresponen 989.549,84 € (IVA inclòs) a la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2018/13457). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

Manifest del projecte transformador “Equipaments 2030: responsables i 
educadors” i el Protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis dels 
Equipaments 2030: responsables i educadors (Exp. núm. 2022/0027047). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


