
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que declara 
finalitzat el recurs núm. 516/2012, interposat per A.B.M. contra la resolució de 
15/10/2012 que li imposava una sanció disciplinària, per pèrdua del seu objecte. 

 
3. Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte de 

la sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs 247/2012 interposat pels funcionaris M.A.M.D. i B.SA contra 
la revisió d’ofici del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment 
modificat pel Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern 
Local, de 14/02/2008, en el sentit d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de 
l’ordenament jurídic els esmentats decrets. 

 
4. Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte de 

la sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs 248/2012 interposat pel funcionari M.V.G. contra la revisió 
d’ofici del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment modificat pel 
Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, de 
14/02/2008, en el sentit d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de 
l’ordenament jurídic els esmentats decrets. 

 
5. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs 143/11 interposat 
per Ll.M.G.G. contra la resolució, de 22/12/2010, per la qual s’aprovava el 
pagament o consignació del preu just relatiu als fulls d’apreuament de diverses 
finques en l’expedient d’expropiació de terrenys de la seva propietat per a 
l’execució del projecte de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 
en Sant Pere de Sacarrera. 

 
6. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència dictada 

pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, que estima parcialment la demanda núm. 
426/2012 en matèria d’incapacitat temporal interposada per J.M.E.S. contra la 
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resolució de l’INSS, de 12/01/2012, que declara que la seva incapacitat temporal 
deriva de malaltia comuna. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
7. Decret de la Presidència, de data 25 de setembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs 
núm. 305/2013 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava una sanció 
de destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de funcions 
amb pèrdua de les retribucions corresponents. 

 
8. Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs 
núm. 282/2013-A interposat per l’asseguradora Seguros Catalana Occidente, SA 
contra el decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
la carretera BV-5107, a causa de la topada amb un porc senglar que va creuar la 
via. 

 
9. Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs 
núm. 151/2013-A2 interposat per A.R.R. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de 
l’accident que es va produir mentre es trobava ingressat al Centre d’Estades 
Temporals i Respir, en cremar-se un peu amb l’aigua calenta del bany. 

 
10. Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 
290/2013-4a interposat per la mercantil Explotación de Aridos Calizos, SA contra 
el decret que requeria el compliment dels pactes subscrits al conveni de 27 de 
maig de 1992, en matèria d’activitats extractives en l’àmbit de l’Espai Natural del 
Garraf. 

 
11. Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant Feliu de Llobregat, en el 
procediment d’expedient de domini núm. 353/2013-B instat per L.P.V., J.P.V., 
A.P.R. i M.P.V., els quals manifesten ser propietaris de la finca registral 5 del 
Registre de la Propietat núm. 1 de Sant Vicenç dels Horts. 

 
12. Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, d’interposició de recurs 

d’apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona, en el recurs 419/2012-E interposat per J.L.C.P. i 21 persones 
més contra el decret que desestimava la sol·licitud de promoció interna per a 
canvi de grup dels oficials conductors de vehicles de la Diputació. 
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13. Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença, 
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance" 
núm. B-149/13 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la 
subvenció atorgada a l’entitat Projecte Local, tal i com es desprèn de l’Informe de 
Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a 
instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008. 

 
14. Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance" 
núm. B-149/13-2 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de 
la subvenció atorgada a l’Associació per a la Cooperació amb el Sur (ACSUR), 
tal i com es desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de 
Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 
2008. 

 
15. Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars 
núm. B-149/13-1 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de 
la subvenció atorgada a la Fundació CODESPA, tal i com es desprèn de 
l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias 
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008. 

 
16. Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars 
núm. B-149/13-3 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de 
la subvenció atorgada a l’entitat Educació sense Fronteres, tal i com es desprèn 
de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. 
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008. 

 
17. Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars 
núm. B-149/13-4 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de 
la subvenció atorgada a l’Associació Boscos Bagés-Anoia, tal i com es desprèn 
de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. 
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
18. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació–Institut Universitari 
d’Investigació Ortega i Gasset relatiu al projecte “Impuls del lideratge local a 
Amèrica Llatina i millora de la gestió pública i la governança locals”. 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
19. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni entre 

la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament  de Barcelona per establir el  marc de 
col.laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social a 
Ciutat Vella. 

 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
20. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari 
d’urgència social”, el seu règim de concertació i la corresponent resolució de 
concessió d’ajuts. 

RETIRAT 

 
Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència 
 
21. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de 

subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació 
continuada d’activitats anuals per a l’any 2013, segons les Bases específiques 
en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la 
Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de 
setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013). 

 
22. Dictamen que proposa per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de 

subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional per a l’any 2013, segons les Bases específiques en règim de 
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la Presidència 
de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de setembre 
(ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013). 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
23. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla Xarxa de Governs Locals 2012-1015, la formalització del conveni específic 
de col·laboració en relació a l’actuació “Reparació i supressió de barreres 
arquitectòniques de la biblioteca Santiago Rusiñol”, a signar amb l’Ajuntament de 
Sitges, per import de quatre-cents seixanta-sis mil cinquanta-nou euros amb 
trenta-dos cèntims  (466.059,32) € 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
24. CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
25. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
26. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
27. MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
28. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
29. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament Sant Cugat del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
30. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
31. NAVARCLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Navarcles a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
32. PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l’Ajuntament de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar 
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el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2013. 

 
33. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per un import de vuitanta-tres mil quatre-
cents cinquanta-quatre euros amb setanta-set cèntims (83.454,77) € a 
l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
34. GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

RETIRAT 

 
35. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Parets del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
36. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
37. TORELLÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
38. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
39. SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

RETIRAT 

 
40. MATADEPERA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l’Ajuntament de Matadepera a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
41. ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2013. 
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42. SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2013. 

 
43. TERRASSA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 

 
44. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència,  denegar una subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
45. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar una subvenció a l’Ajuntament de Montcada i Reixac a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
Caixa de Crèdit 
 
46. CASTELLCIR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-dos mil (72.000) € per a finançar 
l’actuació local “Expropiació per a equipaments Penyora” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
47. SANT MARTÍ DE CENTELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil dos-cents deu 
euros amb deu cèntims (16.210,10) € per a finançar l’actuació local “Centre 
informació municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
48. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres mil 
(23.000) € per a finançar l’actuació local “Mòdul higiènic piscina” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
49. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-dos 
mil (152.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
50. SANTA MARIA DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import  deu mil (10.000) € per 
a finançar l’actuació local “Compra terreny nou cementiri” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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51. TONA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent tres mil set-cents onze euros amb cinquanta-
sis cèntims (103.711,56) € per a finançar l’actuació local “Supressió barreres 
arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
52. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.- Dictamen 

que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent trenta mil (130.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació 
finques 3569N i 5215N” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
53. CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-un mil 
cinc-cents trenta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims (91.531,85) € per a finançar 
l’actuació local “Aigües Llobregat, 8a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
54. LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla Sanejament”, al 0% d’interès i a 
retornar en 3 anualitats, en el sentit de retornar-lo en 10 anualitats. 

 
Intervenció General 
 
55. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les Bases reguladores i la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració 
d’inventaris de béns als Ajuntaments de la Província de Barcelona. 

RETIRAT 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
56. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

tancament del Fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
57. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

tancament del Fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, 
en el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
58. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 

tipus sobre les condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil 
de Teleassistència. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
59. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 
2013/3911. 

 
60. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2013/6285. 
 
61. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Figols, en resolució de l’expedient núm. 2013/6325. 
 
62. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2013/6448. 
 
63. Dictamen que proposa prorrogar i canvi de titularitat d’una autorització d’obres a 

favor de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., en resolució 
de l’expedient núm. 2010/4795 

 
Conveni de col·laboració 
 
64. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidènica, aprovar un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, als efectes de l’execució 
de les obres del “Projecte constructiu del Passeig del Tenes.” 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patromoni 
Arquitectònic 
 
65. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació i adjudicació del 

contracte per a l’execució de les obres del projecte complementari del projecte 
reformat de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges. 
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Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
66. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de l’annex 

1 i annex 2 del Programa Tècnic del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals 2013 i aprovació de l’addenda per a la modificació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments per a la 
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013 
amb la finalitat d’incorporar l’Ajuntament de Granollers. 

 
67. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí 

de les obres subvencionades i la reducció de la subvenció atorgada per a la 
prevenció local d’incendis forestals l’any 2013 al municipi de Castellar de n’Hug, 
per un import de noranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (-94,62) €. 

 
68. Dictamen que  proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de 

destí de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals 
l’any 2013 al municipi de Cardona. 

 
69. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí 

de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals l’any 
2013 al municipi de Mura. 

 
70. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí 

de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals l’any 
2013 al municipi d’Abrera. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
Ratificació de: 
 
71. Decret de la Presidència de data 10 d’octubre de 2013, que resol aprovar la 

modificació del projecte “Actuacions en les infrastructures preventives i d’extinció 
d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, relatiu a la subvenció sol·licitada 
a la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 2007-2013, eixos 2 i 
4, i la modificació de l’apartat segon de la part resolutiva del decret d’acceptació 
de la subvenció sol·licitada. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
72. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la 

subvenció atorgada al Sr. E. O. F., en la convocatòria de l’any 2011 per a les 
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació 
de Barcelona, per no executar l’activitat subvencionada dins la data de termini, i 
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Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11

per un import de dos mil vuit-cents trenta-set euros amb vuitanta-sis cèntims 
(2.837,86) €. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
73. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del 

Projecte Europeu “SEAP PLUS”, el Memorandum d’Entesa entre la Cambra 
Tècnica de Grècia i la Diputació de Barcelona. 

 
PRECS I PREGUNTES 
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