
 
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 
 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 24 de novembre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa designar representants de la Diputació de Barcelona per 
participar en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada - 
Òdena, creada el 4 d’octubre de 2011, amb la participació d’aquesta Corporació. 

 

3. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 

 
Ratificació de: 
 

4. Decret de la Presidència de data 18 de novembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Mixta Departament de 
Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals, del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

5. Decret de la Presidència de data 30 de novembre de 2011, que resol designar 
representant en la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, 
per a la sessió del dia 1 de desembre de 2011. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

6. Decret de la Presidència de data 9 de novembre de 2011 de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 164/2010-M, interposat pel senyor A. J. P. G. i la 
senyora M. T. T. G. contra la resolució de 13 de gener de 2010 que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats 
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1503 a causa de 
l’existència de sorra i grava a la calçada. 

 

7. Decret de la Presidència de data  9 de novembre de 2011 de compareixença, 
com a codemandada, davant el Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el 
procediment de reconeixement de dret núm. 929/2011 instat per la senyora       
G. R. F. contra la resolució de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que 
desestima la reclamació prèvia formulada contra la desestimació de les 
al·legacions presentades a la resolució de la carrera universal CU-2006 i        
CU-2007. 
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8. Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2011 de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 526/2011-A interposat pel senyor M. P. P. contra 
la resolució de 25/07/2011 que desestima el recurs de reposició formulat contra 
la denegació de la petició de permanència en servei actiu sol·licitada pel 
recurrent. 

 
9. Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença, 

com a interessada, davant  la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa 
del TSJC, en els recursos 425/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011 i 430/2011 
interposats pel senyor Ll. M. G. G. contra els acords del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya relatius a la fixació del preu just de diverses finques expropiades per 
l’execució de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i 
BV-2136 a Sant Pere Sacarrena TM Mediona”. 

 
10. Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs 
531/2011-3 interposat per la senyora D. C. G. contra el decret de 26 d’abril de 
2010 que acorda imposar-li les sancions de destitució del càrrec de 
comandament així com de 9 mesos de suspensió i funcions amb pèrdua de les 
retribucions corresponents. 

 
11. Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011 de compareixença, 

davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora A. G. M. 
contra la sentència dictada en el procediment 354/2010-L relatiu a la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les 
lesions físiques derivades de la caiguda soferta al pas de fusta del jardí del 
recinte situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons 
Helios. 

 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
12. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que declara caducat el recurs 
núm. 256/2008 interposat per la senyora M. D. A. B. en matèria de personal 
laboral. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

13. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de Polítiques 
Públiques i la Fundació–Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset per al 
funcionament de GOBERNA-ciutat. 
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14. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució i del nou 
pressupost de la subvenció atorgada a CGLU-Líban per al desenvolupament del 
projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”. 

 
Donar compte de: 
 

15. Decret de la Presidència de data 13 de desembre de 2011, relatiu a l’aprovació 
de la minuta d’addenda d’execució del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a la implementació de l’acció “Lot 
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 

 
Servei de Govern Local 
 

16. Dictamen que proposa el tancament del programa complementari: “de continuïtat 
en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els 
ateneus i casals locals” en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Intervenció General 
 

17. Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes amb l’Ajuntament de Moià. 

 

18. Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes amb l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

19. Dictamen que proposa fixar el tipus d’interès a subvenir durant l’exercici 2012,  el 
tipus d’interès d’actualització, l’actualització del tipus d’interès bancari, així com 
la subvenció màxima per municipi dins del Programa de Crèdit Local. 

 

20. CASTELLVÍ DE ROSANES.-  Dictamen que proposa revocar la subvenció 
concedida a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per acord de la Junta de 
Govern de 27 d’octubre de 2011, per un import de vint-i-un mil sis-cents catorze 
euros amb setanta cèntims (21.614,70) €. 

 

21. MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS. - Dictamen que proposa no admetre a 
tràmit la sol·licitud de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, relativa a la 
petició d’un crèdit subsidiat de quatre-cents mil (400.000) € per finançar 
inversions del pressupost 2011, per no ajustar-se a la Normativa del Programa 
de Crèdit Local ni a la normativa de cap de les línies de finançament de què 
disposa la Diputació de Barcelona. 
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22. LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
disset mil dos euros amb vint-i-vuit cèntims (17.002,28) € a l'Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
23. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

cent trenta-un mil nou-cents cinc euros amb set cèntims (131.905,07) € a 
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
24. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

sis-cents un mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims 
(601.382,66) € a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
25. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa subvenir en un import 

de seixanta-cinc mil tres-cents noranta-vuit euros amb trenta-un cèntims 
(65.398,31) € a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar 
el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
26. MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

cinc mil nou-cents vint-i-sis euros amb setanta-nou cèntims (5.926,79) € a 
l'Ajuntament de Monistrol de Calders a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
27. IGUALADA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents divuit 

mil tres-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (218.363,86) € a 
l'Ajuntament d’Igualada a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
28. VILASSAR DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou 

mil cent vuitanta-un euros amb noranta-tres cèntims (109.181,93) € a 
l'Ajuntament de Vilassar de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
29. FONOLLOSA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de disset mil     

tres-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (17.365,65) € a 
l'Ajuntament de Fonollosa a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
30. SITGES.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a l'Ajuntament de Sitges. 
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31. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a 
l'Ajuntament de Vilanova del Vallès. 

 
Caixa de Crèdit 
 
32. Dictamen que proposa modificar a cent setanta-cinc mil (175.000) € el límit dels 

préstecs de la Caixa de Crèdit. 
 
33. AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-sis mil dos-cents       
cinquanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims (126.255,53) € per a finançar 
l’actuació local “Local Cantallops i urb. les Gunyoles” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
34. AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-vuit mil quatre-cents noranta-nou euros 
amb setze cèntims (68.499,16) € per a finançar l’actuació local “Compra envelat” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
35. AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-un mil cinc-cents euros amb           
vuitanta-quatre cèntims (81.500,84) €  per a finançar l’actuació local “Xarxa mitja 
tensió” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
36. AJUNTAMENT DE CAPOLAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import seixanta-set mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació 
local “Inversions 2010 i 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
37. AJUNTAMENT DE FONOLLOSA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Inversions finalitzades” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
38. AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local 
“Magatzem brigades” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
39. AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local 
“Local polivalent joves” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

40. AJUNTAMENT DE GIRONELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent trenta-un mil dos-cents noranta-sis euros amb sis 
cèntims (131.296,06) € per a finançar l’actuació local “Millora captació aigua” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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41. AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-vuit mil quatre-cents (68.400) € 
per a finançar l’actuació local “Escola música municipal” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

42. AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar 
l’actuació local “Lampades sodi enllumenat públic” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 

43. AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local 
“Centre polivalent, piscines i entorn” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

44. AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis mil set-cents quaranta-dos 
euros amb cinc cèntims (26.742,05) € per a finançar l’actuació local “Compra 
vehicle vigilant municipal” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

45. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Biblioteca municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

46. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Reforma camp futbol la Barruana” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

47. AJUNTAMENT DE TARADELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local 
“Piscina coberta” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

48. AJUNTAMENT DE TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims 
(59.180,17)  € per a finançar l’actuació local “Instal.lació elèctrica pavellons” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

49. AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Expropiació pou Pinedes i contracte Euroasfalt” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

50. AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Biblioteca municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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51. AJUNTAMENT DE BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set 
cèntims (95.470,77) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Magatzem 
municipal ”. 

 
52. AJUNTAMENT DE BALENYÀ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit 

de Caixa d’import noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set 
cèntims (95.470,77) € per a finançar l’actuació local “Magatzem municipal” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar 
l’actuació “Inversions diverses”. 

 
53. AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que 

proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze mil cent noranta-tres 
euros amb vint-i-cinc cèntims (14.193,25) €  per a finançar l’actuació local 
“Expropiació terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del 
crèdit per a “Asfaltat carrers ”. 

 
54. AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que 

proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil cinc-cents 
(100.500) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar catorze mil cent noranta-tres 
euros amb vint-i-cinc cèntims (14.193,25) €  a finançar l’actuació “Expropiació 
terrenys”. 

 
55. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local 
“Urbanització sector Est Lavern” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per a “Compra vehicle brigada ”. 

 
56. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local 
“Compra vehicle brigada” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, en el sentit 
de destinar-los a finançar l’actuació “Urbanització sector Est Lavern”. 

 
57. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictàmens que proposen esmenar un error 

material en els préstecs concedits per acord de data 30 de setembre de 2010, 
per a finançar l’actuació local “Ampliació Casa de la Vila”, i  “Carrers Alou i S. 
Genís, 2a. f.” 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
58. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 

l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 

59. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 
demora durant el mes de febrer de 2011 en l’execució de les tasques 
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

60. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 
demora durant el mes de març de 2011 en l’execució de les tasques 
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  

 
Delegació de Turisme 
 

61. Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni 
formalitzat entre el Consorci de Turisme del Garraf, el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de 
col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa 
Barcelona.  

 

62. Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni 
formalitzat entre el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci de 
Turisme del Vallès Oriental, el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de 
Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la 
marca turística.  

 

63. Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni 
formalitzat entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i la 
Diputació de Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per 
donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona Maresme. 

 

64. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració a formalitzar 
entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona amb l’objectiu de treballar en la implantació del Sistema 
de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) i consolidar el projecte a la 
província de Barcelona.  

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 

65. Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de 
l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics derivats del Programa 
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu 
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les 
infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES  
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
66. Dictamen que proposa revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern de 28 

d’abril de 2011, i aprovar l’atorgament d’una subvenció a la entitat Colla Jove de 
l’Hospitalet, d’acord amb la proposta formulada per la comissió instructora 
prevista a les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions per a activitats destinades a la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2011. 

 
67. Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc signat amb la 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona el passat 20 de novembre de 2002. 
 
68. Dictamen que proposa prorrogar la vigència fins el 30 de juny de 2012, del 

Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, que va 
ser aprovat en Junta de Govern de data 18 de desembre de 2008 i que té 
vigència fins el 31 de desembre de 2011, amb l’objecte de donar resposta a les 
demandes dels municipis per a aquest període. 

 
69. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78509 de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’acord amb el text que es 
transcriu, referit a l’actuació “Construcció Teatre-Auditori”, amb un suport 
econòmic de quatre-cents cinc mil (405.000) €.  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
70. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Construcció d’una nova 
biblioteca en l’indret anomenat Ateneu”, a signar amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet, per import de sis-cents mil (600.000) €. 

 

71. Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 10/X/66607 de 
col·laboració “Construcció d’una biblioteca municipal” a Manlleu, en el marc del 
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 

72. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic de col·laboració dins el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Berga, pel qual es 
comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament el condicionament de 
l’escola de música de Berga amb una aportació econòmica  de la Diputació per a 
l’any 2011 de cinc-cents vint-i-cinc mil (525.000) €. 
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73. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destinació d’una part de l’ajut 
econòmic de l’actuació Escola bressol Bufalà, que es destinarà a l’Escola bressol 
Nero Nas, del municipi de Badalona, en el marc de l’àmbit de suport a les 
infrastructures i equipaments del Pla de concertació Xarxa de Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, per un import de nou-cents trenta-quatre mil 
vuit-cents quinze euros amb quaranta-sis cèntims (934.815,46) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activi tats 
 
74. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni específic núm. 936/10 

“Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit” subscrit amb 
l’Ajuntament de Calders, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Municipis de 
Qualitat 2008-2011, per un import de cent deu mil (110.000) €. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures  Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
75. Dictamen que proposa aprovar la Suspensió parcial i temporal de les obres i 

suspensió del termini d’execució del contracte que se’n deriva, relatiu al contracte 
de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau 
Ferrat de Sitges”. 

 
76. Dictamen que proposa  aprovar la segona acta de preus contradictoris de les 

obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de 
Sitges” per a l’Ajuntament de Sitges. 

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
77. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE MODIFICAT DE LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ DE CA L’ARTURO” (11/X/78586) de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar. 

 
78. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1 REMODELACIÓ DELS VIALS 
DEL NUCLI ANTIC” (11/X/78632) de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. 

 
79. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F2 ARRANJAMENT I 
PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA DE MERLES” (11/X/78535) del 
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ. 
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80. Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUTIU CARRER A 
LA URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) i l’aprovació del conveni 
“CENTRE CÍVIC A CLARIANA” (11/X/78845) de l’Ajuntament de CASTELLET I 
LA GORNAL. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
81. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga d’una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Reciclatge Vegetal Viñals, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2008/7919. 

 
82. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Estebanell y Pahisa Energia, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6505. 
 
83. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. B. R., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/7708. 
 
84. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics del 

Pesebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/7715. 
 
85. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Construcciones y Reformas M. Igual, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2011/7821. 

 

86. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. C. S., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/7895. 

 

87. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Ter 
Montaña, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/7918. 

 

88. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2011/7956. 

 

89. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. O. V., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/7957. 

 

90. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. B. B., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/8015. 

 

91. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2011/8061. 
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92. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/8167. 

 

93. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8513. 

 

94. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comsa  Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8617. 

 

95. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8510. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

96. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de 
la província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la 
campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2012, per import de   
quaranta-quatre mil cent setanta-un euros amb cinquanta cèntims (44.171,50) €. 

 

97. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel segon semestre 
de 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per 
les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i que es 
gestionen en règim de concessió administrativa, per import de sis mil sis-cents 
noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (6.699,78) €. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
98. Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular i pròrroga de justificació de la 

subvenció atorgada l’any 2010 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels 
parcs naturals, per defunció de la interessada, per import de mil sis-cents 
setanta-tres euros amb divuit cèntims (1.673,18) €. 

 
99. Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular de justificació de la subvenció 

atorgada l’any 2011 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals, per defunció de la interessada, per import de mil quatre-cents trenta 
euros amb vint-i-dos cèntims (1.430,22) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
100. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 

per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF Olesa de 
Montserrat-Esparreguera al municipi d’Olesa de Montserrat. 

 
101. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 

per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF Olesa de 
Montserrat-Esparreguera al municipi d’Esparreguera. 
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102. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 
per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF La Pobla Castellar 
al municipi de La Pobla de Lillet. 

 
103. Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de col·laboració 

entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Occidental que 
participa al Pla d’Informació i Vigilància  contra incendis forestals 2011. 

 
104. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria de les 

Subvencions de la Prevenció Local d’Incendis Forestals per a l’any 2012 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
105. Dictamen que proposa aprovar la reducció  de l’import de cent vuitanta-tres mil 

vuit-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims (183.849,74) € 
corresponent a l’ajut per a “l’Ampliació de l’actual planta de transferència de 
residus de la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió RSU” en virtut 
d’haver-se concedit un canvi de destinació. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
106. Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la 

convocatòria “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, any 2011”, per un import de cinc-cents seixanta 
mil dos-cents quaranta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (560.242,43) €. 

 
PRECS I PREGUNTES 


