
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 29 de novembre de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència, de data 29 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per assistir  a la reunió del Patronat de 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Local a celebrar el dia 3 de 
desembre de 2012. 

 

3. Decret de la Presidència, de data 5 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la 
minuta i la formalització d’un conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de 
Barcelona, per al sosteniment del funcionament de l’Institut d’Educació 
Secundària i Artística (IESA) de l’Institut del Teatre de Barcelona de titularitat de 
la Corporació Local, per al curs 2011-2012. 

 

4. Decret de la Presidència, de data 10 de desembre de 2012, que resol delegar la 
representació de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Patronat 
de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional de 
Barcelona, a celebrar el dia 10 de desembre de 2012. 

 
Dictamen 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació 
dels municipis de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

6. Decret de la Presidència, de data 13 de novembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 
412/2012-E, interposat per E.R.D contra el decret que va declarar la inadmissió 
per extemporani del recurs d’alçada presentat contra la proposta del Tribunal 
Qualificador de la convocatòria E-32/09. 
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7. Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilafranca del Penedès, en 
l’expedient de domini per excés de cabuda núm. 623/2012-Secció A, instat per 
J.C.O. 

 

8. Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 
237/2012-E interposat per L.T.R. contra el decret que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2425, a causa de la col·lisió amb una 
roca que es trobava a la calçada. 

 

9. Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de demanda de 
procés declaratiu en via civil contra O.O. per l’impagament de les rendes 
corresponents a diversos mesos de 2012, que porten causa del contracte 
d’arrendament d’una finca situada al carrer Llobregat, 167 de L’Hospitalet de 
Llobregat, de la qual la Diputació és propietària de la meitat indivisa. 

 

10. Decret de la Presidència, de data 21 de novembre de 2012, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs 
núm. 419/2012-E interposat per J.L.C.P. i 21 persones més contra el decret que 
desestimava la sol·licitud de promoció interna de canvi de grups oficials 
conductors de vehicles. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

11. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, que desestima el recurs 278/2010-A, interposat per L.M.G.G. 
contra el decret que acordava deixar sense efecte la relació de béns i drets 
aprovada amb l’aprovació definitiva del projecte "Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere de Sacarrera. TM Mediona." 

 

12. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, que estima en part el recurs interposat per I.B. contra la resolució 
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
derivats de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta al passeig de la Vall 
d’Hebron, a causa d’existència de graveta a la calçada en un tram en obres 
sense senyalitzar, en el sentit de condemnar la contractista Transports i 
Excavacions Mataró, S.L. i absoldre la Diputació de Barcelona. 

 

13. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació 
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núm. 761/2009 interposat per la mercantil Hostelera Catalana, S.L. relatiu a 
l’adjudicació a una altra empresa del contracte d’arrendament del servei de Bar-
Restaurant de les dependències del Centre d’Estudis i Recursos Culturals. 

 

14. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, que 
desestima la demanda interposada per M.C.G.R. en el procediment d’incapacitat 
temporal núm. 989/2011. 

 

15. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 410/2010-A interposat per J.F.R.B. 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa 
de la col·lisió amb unes pedres que es trobaven a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

16. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni març de col.laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels per treballar conjuntament 
en la projecció exterior del municipi. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 

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

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
 

18. CABRILS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-nou mil 
nou-cents trenta-sis euros amb noranta-set cèntims (59.936,97) € a l’Ajuntament 
de Cabrils a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

19. PIERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent disset mil quatre-
cents seixanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a 
l’Ajuntament de Piera a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
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20. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa subvenir en un import 
de quaranta-dos mil set-cents noranta-nou euros amb quaranta-un cèntims 
(42.799,41) € 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 2012. 

 

21. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
cent cinquanta-tres mil cent seixanta-dos euros amb trenta-un cèntims 
(153.162,31) € a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2012. 

 

22. CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
tres-cents cinquanta-nou mil cent onze euros amb tres cèntims (359.111,03) € a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

23. ELS HOSTALETS DE PIEROLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import 
de trenta-tres mil quatre-cents tretze euros amb quaranta-sis cèntims 
(33.413,46)€ a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2012. 

 

24. SANT BOI DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
tres-cents onze mil tres-cents cinc euros amb cinquanta cèntims (311.305,50) € a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit 
 

25. ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Cobertura parcial riera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

26. BAGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil euros (175.000) € per a finançar l’actuació local “Millora places” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

27. ELS HOSTALETS DE PIEROLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Compra terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

28. MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
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finançar l’actuació local “Pla Sanejament 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

29. LES MASIES DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import setanta mil noranta-dos euros amb trenta-un cèntims 
(70.092,31) € per a finançar l’actuació local “Pla parcial Torruella” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats. 

 

30. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“IES Marta Mata” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

31. MUNTANYOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local “Dèficit 
inversions anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

32. OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent divuit mil (118.000) € per a finançar l’actuació local “Pla de sanejament” al 
0% d’interès i a retornar en 3 anualitats. 

 

33. LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import setanta-nou mil dos-cents (79.200) € per a finançar l’actuació 
local “Compra finca c/Josep Jové” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

34. LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import setanta-un mil cinc-cents (71.500) € per a finançar l’actuació 
local “Compra finca barri Ribalta” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

35. PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb onze cèntims 
(56.525,11) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat edificis municipals” al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

36. PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-tres mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuitanta-nou 
cèntims (83.474,89) € per a finançar l’actuació local “Nínxols cementiri” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

37. RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Reforma 
teatre per a biblioteca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6

38. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrers 
Alou i Sant Genís, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

39. SANT QUINTÍ DE MEDIONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

40. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent trenta mil set-cents vuitanta-un euros amb 
seixanta nou cèntims (130.781,69) €  per a finançar l’actuació local “Inversions 
2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

41. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import noranta-cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local 
“Caldera biomasa CEIP Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
en el sentit de destinar dotze mil set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis 
cèntims (12.767,46) € finançar l’actuació “Inversions”. 

 

42. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import dotze mil set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis 
cèntims (12.767,46) €, procedents del crèdit per a “Caldera biomasa CEIP 
Montpedrós”, a finançar l’actuació local “Inversions” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

43. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ 
per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Centre 
de dia i gent gran al CAP”. 

 

44. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims 
(108.090,77)€, procedents del crèdit per a “Urbanització carrer Major”, a finançar 
l’actuació local “Centre de dia i gent gran al CAP” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
FEDER 
 

45. VALLCEBRE.- Dictamen  que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Vallcebre 
d’un import màxim de tres-cents mil (300.000) €. 
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46. TALAMANCA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Talamanca d’un import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil vuit-cents vuitanta 
euros amb cinc cèntims (498.880,05) €. 

 

47. SANT FELIU SASSERRA.- Dictamen  que proposa una línia de préstecs-pont 
del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament 
de Sant Feliu Sasserra d’un import màxim de dos-cents quaranta-cinc mil cent 
vint-i-cinc (245.125) €. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

48. Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns de la 
Corporació, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor del Consell Comarcal del Berguedà. 

 

49. Dictamen que proposa cedir l’ús, mitjançant conveni, d’una superfície de 161,50 
m2 del local comercial de la planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, 
núms. 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona, a favor de 
l’Ajuntament d’aquesta població, per a menjador escolar. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 

50. Dictamen que proposa aprovar l’aportació corresponent a l’any 2012, per un 
import de cent cinquanta mil (150.000) €, per fer front a les obligacions 
dimanants del conveni de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per portar a terme la 
difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 
Destinacions (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.  

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 

51. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Centre d’Estudis Olímpics i de 
l’Esport, en l’àmbit de la formació, recerca i intercanvi d’informació en matèria 
esportiva, durant el període 2012-2015. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

52. Dictamen que proposa disminuir l’import d’una subvenció concedida mitjançant 
signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el marc del 
Pla de Concertació 2008-2011, ambit infraestructures i equipaments, destinada a 
finançar l’actuació en el Teatre Auditori Can Rius per canvi de necessitat 
preacordada. 

 

53. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les seves 
bases reguladores dins les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la 
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013. 

 

54. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les seves 
bases reguladores per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema per a la 
venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a 
l’any 2012.   

 

55. Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de 
subvencions a les programacions estables de caràcter professional de musica i 
arts escèniques en el marc del Protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais 
Escènics Municipals per al primer semestre de 2013. 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 

56. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.  2012/6928. 

 

57. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P.C.V., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7366. 

 

58. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2012/7369. 
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59. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2012/7374. 

 

60. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de La Torre de Claramunt, en resolució de l’expedient núm. 2012/7461. 

 

61. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7999. 

 

62. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament 
de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2012/8055. 

 

63. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Trefober S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/8056. 

 

64. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 2012/8078. 

 

65. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comsa Emte, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/8151. 

 

66. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet, en resolució de l’expedient núm. 2012/8298. 

 

67. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2012/8299. 

 

68. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Borredà, en resolució de l’expedient núm. 2012/8437. 

 

69. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.C.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/8495. 

 

70. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics del 
Pessebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/8794. 

 

71. Dictamen que proposa aprovar la cancel.lació de garantia d’obres, a favor de 
l’empresa COPCISA, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2008/7901. 

 

72. Dictamen que proposa aprovar la declaració de caducitat i arxiu de l’expedient 
d’obres a favor de l’empresa Parc Eòlic l’Era Bella, S.L., en resolució de 
l’expedient núm. 2009/5065. 
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73. Dictamen que proposa aprovar la denegació d’un expedient d’obres a favor de la 
Sra. M.D.P.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/6638. 

 
Convenis de col·laboració 
 

74. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Matadepera, per a l’execució de les obres del projecte 
constructiu d'”Urbanització de la travessera de la ctra. BV-1221 entre l'avda. de 
les Arenes i el c/ Joan Camps. T.m. Matadepera”. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

75. 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, 
dins la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, corresponent a l’any 2013, per 
un import de quaranta-quatre mil cinc-cents noranta-vuit euros amb setanta-sis 
cèntims (44.598,76) €. 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 

76. Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte onzè del conveni de 
col·laboració, relatiu a la vigència, amb la Fundació “La Caixa”, per al 
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits, 
gestionats per la Diputació de Barcelona, amb possibilitat de pròrroga i ampliant 
el termini de vigència a 30 de juny de 2013. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

77. Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni 
de col·laboració amb la Federació d’ADF del Bages per regularitzar el dèficit de 
sis-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (654,32) €, per al 
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància  contra 
Incendis Forestals de l’any 2012. 

 

78. Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni 
de col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia per regularitzar el dèficit de 
mil cinc-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (1.510,73) €,  per al 
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància  contra 
Incendis Forestals de l’any 2012. 

 

79. Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni 
de col·laboració amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf per regularitzar el 
dèficit de tres mil set-cents noranta-quatre euros amb setanta-dos cèntims 
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(3.794,72) €, per al finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 

80. Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni 
de col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental per regularitzar el 
dèficit de set-cents noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims (796,27) €, per al 
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància  contra 
Incendis Forestals de l’any 2012. 

 

81. Dictamen que proposa reduir l’aportació establerta inicialment en el conveni de 
col·laboració amb la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància  contra Incendis Forestals de l’any 2012, ratificat en data 
11 d’octubre de 2012, per un import de seixanta-set euros amb vuit cèntims 
(67,08) €. 

 

82. Dictamen que proposa autoritzar la pròrroga del termini, l’execució i justificació 
dels treballs del Programa Anual 2012 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, el 
26 d’abril de 2013, tot mantenint la resta d’acords. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

83. Dictamen que proposa l’aprovació de modificació i addenda a les bases per a la 
gestió i desenvolupament del programa de teleassistència-Any 2013 i 2014. 

 

84. Dictamen que proposa l’ampliació fins el 31 de desembre de 2013 del termini de 
vigència de les Bases de participació al programa d’arranjament d’habitatges per 
a la gent gran de la província de Barcelona i publicació en el BOPB. 

 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 

85. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat pel 
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) en relació a la resolució de la 
covocatòria 4153/2012 per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre. 

 
Oficina del Pla Jove 

 

86. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern 
de 10 de juny de 2012, referent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’el Pont 
de Vilomara i Rocafort  per al “Casal d’infància i servei de ludoteca”, amb codi 
XBMQ 10/X/66918, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de 
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quatre-cents seixanta-un mil vuit-cents trenta-dos (461.832) € amb la quantitat de 
quaranta-quatre mil vuit-cents noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims 
(44.892,99) €, resultant una aportació econòmica per aquest concepte de quatre-
cents setze mil nou-cents trenta-nou euros amb un cèntim (416.939,01) €, 
motivat pel canvi de necessitat preacordada. 

 
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa l’aprovació del següent Dictamen. 
 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
SENTMENAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Centre Tèxtil Besòs” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


