
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de 
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13-2, 
relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències 
corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’Associació ACSUR. 

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

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de 
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13, 
relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències 
corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’entitat Projecte Local. 

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

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de 
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13-3, 
relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències 
corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’entitat Educació sense 
Fronteres. 

 
5. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima 
parcialment el recurs núm. 85/2013-A, interposat pel funcionari de la Diputació, 
F.M.C., en el sentit de declarar el dret del recurrent a l’abonament dels 
emoluments en concepte de retribució proporcional de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012. 

 
6. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
160/2013-B, interposat per la funcionària M.C.U.M. contra la resolució de 
19/02/2013 que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu. 

 
7. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
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Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
3/12, interposat per M.G.D. contra la resolució, de 28/10/2011, que desestimava 
la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
ocasionats en el seu vehicle pel mal funcionament de la pilona d’entrada al 
recinte de la Diputació.  

 
8. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
531/2011, interposat per D.C.G. contra la resolució, de 26/04/2010, per la qual se 
li imposaven dues sancions disciplinàries de destitució del càrrec i de suspensió 
de funcions amb pèrdua de retribucions per un període de nou mesos. 

 
9. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
55/2012, interposat per M.Q.A. contra el decret, de 5/12/2011, que desestimava 
el recurs d’alçada promogut davant els resultats de la convocatòria de selecció 
del personal S-32/2010. 

 
10. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Social núm. 1 de Terrassa, que desestima la demanda de reconeixement de dret 
núm. 69/2013, interposada per M.M.A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Vallès i la 
Diputació de Barcelona, relativa a la petició de reingrés de la seva excedència 
voluntària a la primera vacant que es produeixi en el nivell i categoria de tècnic 
mitjà de biblioteconomia i documentació en la plantilla laboral dels codemandats. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
11. Decret de la Presidència, de data 15 de novembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs 
núm. 264/2013-d, interposat per la companyia asseguradora AXA Seguros 
Generales, S.A. 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 BP-1121, a causa de l’existència d’un 
clot a la calçada. 

 
12. Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença, 

davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per M.D.P. i M.D.P. contra la 
sentència recaiguda en el recurs 269/2010-A1 que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb la mort de M.D.P. mentre es 
trobava ingressat al Centre Residencial d’Estades Temporals de Gent Gran 
RESPIR. 
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13. Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs 
núm. 383/2013-C, interposat per l’entitat Club Bellaterra contra el decret que 
desestimava el recurs de reposició formulat en relació amb l’expedient incoat per 
a la restitució del medi amb motiu dels danys ocasionats a la calçada de la 
carretera BV-1414, PK 3+280. 

 
14. Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, en el procediment núm. 880/2013, 
interposat per E.M.C. en reclamació d’acomiadament improcedent. 

 
15. Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Social núm. 9 de Barcelona, en el procediment núm. 442//2013-
B, interposat per G.L.V. contra la denegació de la compatibilitat sol·licitada pel 
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari. 

 
16. Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença, 

davant el Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat per M.A.M.D. 
contra la sentència del TSJC que desestimava el recurs relatiu a diversos acords 
del dictamen sobre la revisió d’ofici del decret de 20/04/2004, parcialment 
modificat per decret de 14/02/2008, en matèria de personal. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
17. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del 

conveni de col·laboració formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la Diputació 
de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions 
de vida i hàbits de la població de Catalunya. 

 
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 el Govern de la Província de 
Santa Fe per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la gestió integral 
de residus sòlids urbans”. 

 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
19. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

“Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, del seu règim 
de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia 
de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de 
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts corresponents a les línies de 
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suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del 
manteniment dels camins locals” (Fase 2) en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
20. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la convocatòria, 

segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’adquisició, lloguer i/o 
actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels 
espais escènics municipals. Any 2013. 

 
21. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la convocatòria, 

segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les programacions 
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la 
província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem 
al Teatre, per al curs escolar 2013-2014. 

 
22. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 

13/X/100505 Mobiliari i equipament intern divers del teatre auditori de Llinars del 
Vallès, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.” 

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

específic 13/X/100334 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per portar a 
terme l’actuació “Remodelació de la Patronal” amb un import de dos-cents vint 
mil (220.000)€, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

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

específic 13/X/100332 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per portar a 
terme l’actuació “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu” amb un import 
de dos-cents vint mil (220.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
25. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, desestimar el recurs de 

reposició presentat per l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon, el passat 
5 de desembre de 2013, contra l'acord de la Junta de Govern de data 31 
d'octubre de 2013, en virtut del qual es desestimava la sol·llicitud presentada per 
aquesta entitat a la convocatòria de subvencions per a entitats de cultura popular 
i tradicional amb programació continuada d'activitats anuals per a l'any 2013 
(codi de convocatòria: 05123). 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
26. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 

13/X/99644 “2a. Fase (finalització) de la Biblioteca Guillem de Berguedà”, en el 
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’import cinc-cents 
mil (500.000) €, a l’Ajuntament de Puig-reig. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Contractació 
 
27. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar l’import estimatiu per a 

l’any 2013 corresponent al contracte de Prestació del Servei Local de 
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 
300.000 habitants, adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 12 de 
setembre de 2012, a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF 
B-80925977, corresponent al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
28. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’adhesió 

de la Diputació de Barcelona a l’Acord del Sector de l’Edificació per a la 
Renovació Energètica dels edificis, dins el marc del Projecte MARIE de la Unió 
Europea. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
29. DICTAMEN.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, fixar el 

tipus d’interès a subvenir durant l’exercici 2014, 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. 

 
30. CABRILS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

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

 
31. SANT MARTÍ DE TOUS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 
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32. 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. 

 
33. EL MASNOU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

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

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

Presidència, concedir una subvenció 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. 

 
35. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

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

RETIRAT 

 
Caixa de Crèdit 
 
36. BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents setanta euros 
amb trenta-sis cèntims (35.670,36) € per a finançar l’actuació local “Arranjament 
camí Castellnou Bages”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil nou-cents vuitanta-tres euros 
amb noranta-tres cèntims (19.983,93) € per a finançar l’actuació local “Projecte 
District Heating amb biomassa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
38. FOGARS DE LA SELVA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta mil (60.000) € 
per a finançar l’actuació local “Compra parc mòbil i equipaments”, al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
finançar l’actuació local “Regeneració font Roure, 1a f.”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
finançar l’actuació local “Compra dues naus industrials”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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41. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte instal·lacions Can Butjosa”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
42. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-quatre mil nou-
cents noranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (94.998,48) € per a finançar 
l’actuació local “Piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
43. SANT QUIRZE SAFAJA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setze mil sis-cents 
seixanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims (116.662,28) € per a finançar 
l’actuació local “Clavegueram ua10 les Clotes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
44. TARADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent divuit mil cinc-cents cinquanta-cinc 
euros amb noranta-nou cèntims (118.555,99) € per a finançar l’actuació local 
“Millora energètica i vials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
45. ÒDENA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Planta biomassa, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
46. LA ROCA DEL VALLÈS.- 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 “Poliesportiu i vestuaris camp de futbol” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-ho al 
finançament de l’actuació local “Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès”.  

 
47. LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Expropiació finca 4182 i conveni S. 
Agnès” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit destinat a 
“Poliesportiu i vestuaris camp de futbol”. 

 
48. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
49. LA LLACUNA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 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 “Inversions anteriors” al 0%, d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
FEDER 
 

50. JORBA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de l’Ajuntament de Jorba de la part no disposada de tres-cents seixanta 
mil nou-cents seixanta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (360.968,69) € de la 
línia de prèstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del Programa operatiu 
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Mes i deixar sense efecte el conveni 
formalitzat en data 31 d’octubre de 2012. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
51. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

d’autorització d’ús de l’edifici La Torre del recinte Torribera, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la seva utilització per part de 
la UNED. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

52. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, imposar una penalització a 
l’empresa UNIPOST, SA, per incidències detectades en el servei durant el primer 
semestre de 2013, relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 

53. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’import econòmic 
de l’ajut atorgat per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2011, en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, 
per l’actuació “Senyalització turística del Cardener”. 

 

54. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
13/X/100388 “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”, en 
el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 

55. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
13/X/100387 “Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” en el 
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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56. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
13/X/100389 “Berga destinació turística”, en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
57. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 

corresponent a l’any 2013 per fer front a les obligacions dimanants del conveni 
de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, formalitzat en data 11 d’abril de 
2012, 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, concretament a les destinacions de l’Alt Penedès, Anoia, 
Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic, Vallès 
Occidental, Vallès Oriental, Moianès i Vilafranca del Penedès. 

 
58. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 

13/X/98777 “Rehabilitació de la casa gran de la Masia Can Figueres”, en el marc 
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
59. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’estimació parcial del 

recurs de reposició interposat per l’“Associación de Abuel@s por la Custodia 
Compartida, ASACCO” contra l’acord de la Junta de Govern de data 13 de juny 
de 2013, pel qual es desestimà la sol·licitud de subvenció dins la convocatòria de 
subvencions 2013. 

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

pròrroga, per a l'any 2014, del conveni formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pere Tarrés  per a promoure l’associacionisme i el lleure 
educatiu. 

 
61. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les bases 

de participació al Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans 
de la província de Barcelona i publicació en el BOPB. 

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

pròrroga del conveni, per a l’any 2014, subscrit amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i 
del teixit associatiu, el suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i 
per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació 
de pobresa. 
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63. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH). 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
64. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar amb efectes 1 

de gener de 2014 el  conveni signat en  data 8 de setembre de 2006, amb el 
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control 
sanitari de les aigües de consum humà.  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 

65. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. B.T.F., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/3184. 

 

66. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2013/5107. 

 

67. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J.M.V., 
en resolució de l’expedient núm. 2013/8118. 

 

68. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2013/8180. 

 

69. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
A.M.D.A., en resolució de l’expedient núm. 2013/8364. 

 

70. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P.A.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/8426. 

 

71. Dictamen que proposa rectificar l’errada material d’una autorització d’obres a 
favor del Camping El Garrofer SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3819. 

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

72. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció de 
l’import de l’actuació 10/X/69370 Projecte executiu centre gent gran de 
l’Ajuntament de Granollers del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011”.  
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
73. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc 

de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Secretariat de 
Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SEFE-ADF-
CAT), en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

 
74. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 

subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les 
despeses de transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, any 
2014, per un import de quaranta-set mil cinc-cents vuitanta euros amb quaranta-
vuit cèntims (47.580,48) €. 

 
75. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 

subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, 
per les estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals, segon 
semestre any 2013, per un import de quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros 
amb quaranta-vuit cèntims (4.953,48) €. 

 
76. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació 

d’error material en la titularitat de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès a favor de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès dins la 
convocatòria de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, any 2013, per 
import de mil quatre-cents seixanta euros amb vint cèntims (-1.460,20) €. 

 
77. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de 

reposició presentat per l’Institut Montserrat Roig contra l’acord  de la Junta de 
Govern, de data 30 de maig de 2013, que  va aprovar l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats, per a les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals, primer semestre any 2013, i atorgar a la dita entitat una 
subvenció per un import de mil seixanta-quatre (1.064) €. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
78. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases 

reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats 
de les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de 
serveis, la millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, i de 
les entitats culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais 
protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
Garraf, Olèrdola i Montesquiu, exercici 2014, per un import de cent vuitanta-set 
mil dos-cents noranta (187.290) €. 
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79. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, 
Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 2014, per un 
import de cent mil (100.000) €. 

 
80. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació 

dels pactes sisè i onzè del conveni específic de cooperació i col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de l’equipament 
cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu” i pròrroga de l’esmentat 
conveni, per import de cent trenta-set mil set-cents dos euros amb cinquanta-sis 
cèntims (137.702,56) €.  

 
81. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació del 

Programa anual  per a  l’any 2013 del Pla marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès, per un import de deu mil (10.000) €. 

 
82. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del 

termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès. 

 
83. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del 

termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès. 

 
84. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del 

termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia. 

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

i la pròrroga del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 
2013 del Pla marc de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el 
Corredor. 

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

dels conceptes finançats del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
87. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada de 
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serveis públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la 
” Recollida de residus i neteja al municipi”, d’import un milió sis-cents cinquanta 
mil (1.650.000)€.  

 
88. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada de 
serveis públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per al “Servei de 
neteja viària al municipi”, d’import dos-cents mil (200.000)  €.  

 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa l’aprovació dels següents Dictàmens: 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta del 
conveni de col·laboració a formalitzar entre Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU, els ajuntaments de Barcelona i de Girona, les diputacions de 
Barcelona, de Lleida i de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
contractació de la creació i desenvolupament del Programari TCQi i per a la regulació 
de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Servei de Comerç Urbà 
 
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la resolució de 
la convocatòria número 2013/5183 per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector 
comercial i de serveis, any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil 
(142.000) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
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