
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE MARÇ DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 8 de març de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per participar en la reunió de la 
Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, 
convocada per al dia 8 de març de 2012. 

 

3. Decret de la Presidència de data 14 de març de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 28.3.2012 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

4. Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs núm. 50/2012-
F interposat pel senyor J.S.Á. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1410z, com a conseqüència de la 
col·lisió amb uns rocs que es trobaven a la calçada. 

 

5. Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Social  núm. 20 de Barcelona en el procediment núm. 892/2011 interposat 
pel senyor S.G.Q. en relació amb la resolució de l’INSS d’alta mèdica i la seva 
sol·licitud de permanència en situació d’incapacitat temporal. 

 

6. Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs 632/2011-C 
interposat pel senyor M.S.F. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de 
l’accident que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la Plaça 
Josep Català d’Esplugues de Llobregat, a causa de graveta a la calçada. 
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7. Decret de la Presidència, d’1 de març de 2012, d’interposició d’accions judicials 
davant la jurisdicció civil contra el senyor L.Ch.R. en reclamació del pagament de 
diversos mesos de lloguer del local, propietat de la Diputació, situat al carrer 
Mercaders, 16, botiga, de Barcelona, del qual és sotsarrendatari. 

 
Dictamen 
 

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

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

9. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 427/2011 
interposat pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució 
de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a 
Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 

 

10. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 227/2011 
interposat pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució 
de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a 
Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 

 

11. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, 
que desestima el recurs interposat pel senyor E.R.A. contra la resolució que 
desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera 
BV-1414, a causa de l’existència d’una fusta a la calçada. 

 

12. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 219/2010 interposat per 
Azcarraga Innovaciones, S.L. contra la imposició de les costes processals 
acordada en la sentència que desestimava el recurs contenciós administratiu 
interposat per la mateixa actora en matèria de responsabilitat patrimonial. 

 

13. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, 
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que desestima el recurs núm. 435/2009-E interposat pel senyor D.C.M. contra la 
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
la carretera BV-1414, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
sense ànim de lucre dins de “l’Oferta d’accions de sensibilització 2012”. 

 

15. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada al Centre d’Estudis Amazònics per al 
projecte “Indígenes, situació actual”, en resolució de la convocatòria d’abril de 
l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de 
la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització. 

 
Servei de Govern local 
 

16. Dictamen que proposa incrementar la quantia màxima destinada a recursos 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació.  

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 

17. Dictamen que proposa ampliar la despesa generada per la pròrroga del contracte 
formalitzat amb l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SA, amb NIF A-
82018474, relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de 
Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 
Servei de Programació 
 

18. Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per programes de 
l’any 2011. 
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Programa de Crèdit Local 
 

19. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos 
cent noranta-sis mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta cèntims (296.155,30) € 
l'Ajuntament de la Mollet del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit 
 

20. AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000)  € per a finançar l’actuació local 
“Escola bressol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

21. AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la 
modificació 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, en el sentit de destinar 10.000 a finançar l’actuació 
“Asfaltat carrers”. 

 

22. AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar 
l’actuació local “Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per a “Escola música municipal”. 

 

23. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació carrer darrera Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, en el sentit de destinar-lo finançar les actuacions ““Plaça Sant Isidre” i 
“Camí can Pinya a Urb. Casablanca”. 

 

24. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import setanta-sis mil cinc-cents (76.500) € per a finançar l’actuació 
local “Plaça Sant Isidre” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent 
del crèdit per a “Pavimentació carrer darrera Cantallops”. 

 

25. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint-i-tres mil cinc-cents (23.500) € per a finançar l’actuació 
local “Camí can Pinya a Urb. Casablanca” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats provinent del crèdit per a “Pavimentació carrer darrera Cantallops”. 

 

26. 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 
“Urbanització sector Est Lavern” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en 
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el sentit de destinar-lo finançar les actuacions “Plaça Moreres” i “Millora 
urbanitzacions”. 

 

27. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Plaça 
Moreres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Urbanització sector Est Lavern”. 

 

28. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import trenta-un mil (31.000) € per a finançar l’actuació local “Millora 
urbanitzacions” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit 
per a “Urbanització sector Est Lavern”. 

 

29. Dictamen que proposa modificar, després de l’aprovació del nou Reglament, les 
condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit.  

 
Intervenció General 

 

30. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament 
de deutes de l’Ajuntament d’Olivella.  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 

31. Dictamen que proposa prorrogar el conveni de 15 de juliol de 2008, de cessió 
d’ús d’un pis situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 365, 4a planta, porta 1a, de 
Barcelona, a favor de la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i 
Síndrome Fatiga Crònica, per al període comprès entre el 14 d’abril de 2012 i el 
13 d’abril de 2013.  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Mercat de Treball 
 

32. Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el 
marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat. 

 

33. Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
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Oficina de Mercats i Fires Locals 
 

34. Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens 
locals de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires 
locals i els mercats singulars a celebrar durant el mes de març de 2012. 

 
Servei de Teixit Productiu 
 

35. Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals 
i de qualitat” en el marc de la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i 
les activitats del Pla de Concertació.  

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 

36. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, per a la realització d’activitats físico-esportives 
adreçades a la població en general que siguin de suport i col·laboració amb els 
municipis de la província de Barcelona, durant el període 2012-2015. 

 

37. Dictamen que proposa l’aprovació d’ajut econòmic per concessió directa, 
mitjançant conveni específic, per un import de cent tretze mil sis-cents vint-i-cinc 
euros (113.625) €, per a la implementació del “Projecte de dinamització esportiva 
de l’Alt Congost C-17 2012-2015” en els municipis d’Aiguafreda, Balenyà, 
Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona, en el 
marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla 
deConcertació. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 

38. Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació “Suport al serveis de menjador de les escoles bressol 
municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, amb una aportació econòmica de la Diputació 
per l’any 2012 de set-cents vint-i-un  mil cinc-cents dotze (721.512) €. 

 

39. Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”,   en el marc de la convocatòria 2012 del 
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb una aportació 
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econòmica de la Diputació per l’any 2012 de  dues-centes disset mil vuit-cents 
cinc (217.805) €. 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 

40. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/79010 de 
col·laboració amb l’ajuntament de Sallent, d’acord amb el text que es transcriu, 
referit a l’actuació “Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i 
sala d’usos polivalents”, amb un suport econòmic de dos-cents noranta-nou mil 
tres-cents vint-i-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (299.322,89) €. 

 

41. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern 
784/2010 pel qual s’aprova la formalització del conveni específic “Projecte F1 
Auditori i Aula de Música”, amb l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui en 
desenvolupament del Protocol General XBMQ 2008-2011. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

42. Dictamen que proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària –  Anys 2012-2016”. 
 

43. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya per a la formació de tècnics 
en matèria de mobilitat local 2012-2015.  

 

44. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni 
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, als efectes de l’actuació 
“Rotonda d’accés a Piera”. 

 
Permisos d’obres 
 

45. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Grup Cinc Salmaia,S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317. 

 

46. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A.C.R., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/348. 

 

47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.M.S.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/774. 
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48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2012/805. 

 

49. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/874. 

 

50. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
D8:Azvi-Copcisa, en resolució de l’expedient núm. 2012/991. 

 

51. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.F.M., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/993. 

 

52. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa J. 
Famadas, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2012/1052. 

 

53. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Castellbisbal, en resolució de l’expedient núm. 2012/1060. 

 

54. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Grup Cinc Salmaia, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 

55. Dictamen que proposa aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria per a la 
concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al 
desenvolupament d’actuacions encaminades a promoure la participació 
comunitària en l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi 
climàtic” per a l’exercici 2012 

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

56. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MAGATZEM – TALLER PER 
A ENTITATS”  (10/X/69625) de l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès. 

 

57. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ENLLUMENAT PÚBLIC” 
(10/X/69114) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 

58. Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CARRER SARDANA” 
(10/X/60230) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
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59. Dictamen que proposa la modificació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REDACCIÓ PROJECTE NOU 
CASAL” (09/X/49133) de l’Ajuntament d’Alella. 

 

60. Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1. Centre Cívic” (10/X/69472)  de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

 

61. Dictamen que proposa l’aprovació de la regularització del Programa anual per a 
l’any 2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd. 

 

62. Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del Pla 
Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, 
aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 2012. 

 

63. Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del Pla 
Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, aprovat per 
la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 2012. 

 

64. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 

65. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 

66. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Baix Llobregat que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 

67. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 

68. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla d’Informació 
i Vigilància contra incendis forestals 2012. 
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69. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Osona que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 

70. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i i la Federació d’ADF del 
Bages que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
2012. 

 

71. Dictamen que proposa l’aprovació 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 2012. 

 

72. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Oriental que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

73. Dictamen que proposa aprovar la convalidació amb efectes d’1 de gener de 2012 
del conveni entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del projecte de teleassistència domiciliària-ANY 2012 i 
autorització i disposició de despesa a favor de TELEVIDA, S.L. 

 

74. Dictamen que proposa aprovar les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del 
Programa de Teleassistència Any 2013 i 2014, per tal de regular i fixar els criteris 
i el procediment de distribució dels serveis de teleassistència entre els Ens 
Locals de la província de Barcelona que ho sol.licitin. 

 

75. Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció 
Domiciliària per als ens locals de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària en 
els termes que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i activitats locals per 
a l’any 2012. 

 

76. Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció Bàsics 
per als Ajuntaments de municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, o els seus ens dependents, consorcis, mancomunitats i consells 
comarcals amb delegació municipal expressa en els termes que s’expressen al 
Catàleg de suport als serveis i activitats locals per a l’any 2012. 
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77. Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes 1 de gener, la 
pròrroga per a l’any 2012, del conveni de col.laboració subscrit amb l’Associació 
d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-
GRIS), amb la finalitat d’establir un programa de col.laboració per tal de donar 
acollida a persones drogodependents derivades del Centre SPOTT en el seu 
procés de deshabituació. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 


