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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de novembre de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Ratificació del decret de la Presidència, número 9957/14, de data 31 d’octubre de 

2014, que resol designar un representant de la Diputació per assistir a la reunió 
extraordinària del  Consell d’administració de l’Associació Internacional Arc Llatí,  
del dia 5 de novembre de 2014. 

 
3. Ratificació del decret de la Presidència, número 10273/14, de data 12 de 

novembre de 2014, que resol designar un representant de la Diputació per assistir 
a la Junta general extraordinària de Berguedà Iniciatives, Societat de 
Desenvolupament SL, del dia 17 de novembre de 2014.  

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret 

judicial favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Social núm. 8 de Barcelona, en el procediment en matèria de seguretat social 
núm. 67/2014-E interposat per Activa Mutua 2008, que acorda tenir per desistida 
la recurrent de la seva demanda. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 interposat per la Diputació de 
Barcelona en demanda de nul·litat de la sentència de 20/6/2014, relativa a la 
demanda interposada per diversos funcionaris de la categoria d’oficial conductor 
de vehicles, grup C2, en reclamació del dret a percebre les mateixes retribucions 
per igualtat de funcions del grup C1. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la 
Sala Contenciosa Administrativa del TS, que estima el recurs de cassació núm. 
3936/2012, interposat per la Diputació i la Generalitat de Catalunya contra la 
sentència del TSJC, de 26/7/2012, que estimava el recurs interposat contra la 
resolució de la Generalitat d’aprovació definitiva del "Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del Parc del Montseny". 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la 
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació 
núm. 62/2014 interposat per M.D.C.G. contra la sentència que desestimava el 
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recurs que havia interposat contra una resolució administrativa sancionadora per 
la qual l’imposaven dues sancions disciplinàries per la comissió de dues faltes 
greus. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la 
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació 
núm. 139/2009 interposat per France Telecom Espanya, S.A. contra la sentència 
que desestimava el recurs interposat per la mateixa recurrent contra el model tipus 
per als exercicis 2008 i següents de l’Ordenança fiscal núm. 7, corresponent a la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que 
estima parcialment el recurs núm. 366/2013, presentat per M.D.T.V. contra la 
resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera de la Guixa de Vic, 
a causa de la col·lisió amb un arbre que va caure a la calçada, i condemna la 
Diputació a abonar a la recurrent la quantitat de dos mil dos-cents seixanta-cinc 
euros amb setanta-dos cèntims (2.265,72) €, més els interessos legals. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs 
núm. 136/13-2B, interposat per P.S.C. contra el decret, de 29/1/2013, que deixava 
sense efecte la prolongació en el servei actiu que li va ser autoritzada per decret 
de 23/12/2009. 

 

11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona. dictada per la 
Sala Social del TSJC, que desestima el recurs de suplicació núm. 4077/2014 
interposat per J.B. contra la sentència de 9/1/2014, dictada en el procediment de 
demanda sobre indemnització per danys i perjudicis per accident de treball, la qual 
absolia les parts demandades. 

 

12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, que condemna F.J.T.F., com a autor 
d’un delicte contra la seguretat viària, a indemnitzar la Diputació de Barcelona en 
la quantitat de dos-cents quinze (215) € pels danys ocasionats a una barana de la 
carretera BV-2115, com a conseqüència d’un accident de trànsit que va provocar. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i del President 

(convocatòries) l’aprovació de les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2015). 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Catàleg 

de serveis de l'any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió de recursos que s’hi inclouen, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, així com la Carta de serveis del Catàleg. 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

Instruccions interpretatives del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local per la concreció del règim aplicable a les modificacions de les 
actuacions aprovades i a la justificació de les actuacions realitzades. 

 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

de conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per a la promoció de l’obra de Rafael 
Guastavino. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 

contractació per a l’exercici 2015, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors 
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes 1 de 

gener de 2015 al 31 de desembre de 2016, de mutu acord amb l’empresa 
Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF B-80925977, la vigència del 
contracte relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis 
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, corresponent al Servei 
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, iEARN-Pangea, la Fundació Itinerarium, l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al 
desenvolupament del projecte “Km2 CIUTAT”. 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Manual 

d’ús dels sistemes d’informació  i comunicació de la Diputació de Barcelona. 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el model 

d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats intel·ligents (cap a una 
smart/region de la demarcació de Barcelona). 
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Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
22. ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de quaranta-cinc mil nou-cents vint-i-un euros 
amb seixanta-quatre cèntims (45.921,64) € a l'Ajuntament d’Argentona, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2014. 

 
23. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de cent noranta mil set-cents 
setanta-dos euros amb quaranta cèntims (190.772,40) € a l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
24. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de dos-cents quaranta-vuit mil sis-cents 
vuitanta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (248.685,45) € a l'Ajuntament de 
Terrassa, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar 
les inversions del pressupost 2014. 

 
25. MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de seixanta mil setanta-tres euros amb setanta-
nou cèntims (60.073,79) € a l'Ajuntament de Matadepera, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2014. 

 
Caixa de Crèdit 
 
26. CABRILS.- Dictamen pel qual es 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 “Infraestructures”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
27. CARME.- Dictamen pel qual es 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 “Urbanització nucli antic, f. 1”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
28. MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència,  la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil nou-cents 
vuitanta-set euros amb cinquanta-set cèntims (18.987,57) € per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
29. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es 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 “Sentències expropiacions”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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30. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent seixanta mil 
(160.000) € per a finançar l’actuació local “Entorn pavelló municipal”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
31. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es 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 “Gespa artificial camp futbol”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
32. TERRASSA.- Dictamen pel qual es 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 “Millores av. Vallès”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, l’aportació 

de l’any 2014 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, per portar a terme la difusió i la implantació del Sistema 
Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED). 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
34. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el tancament i 

liquidació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el 
marc del catàleg 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  

 
35. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga des 

de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016 i l’aprovació de 
l’addenda de les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de 
teleassistència 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

revocació inicial de la subvenció de mil cent vuitanta-dos euros amb un cèntim 
(1.182,01) €, atorgada a AERDEV_Asociación de Ecuatorianos residentes en el 
Vallès. 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

revocació parcial de la subvenció de vint mil tres-cents setanta euros amb setanta-
set cèntims (20.370,77) €, atorgada a la Fundació ACSAR i el reintegrament dels 
ingressos indeguts i dels interessos legals generats, que ascendeix a un total de 
vint mil set-cents noranta-set euros amb quaranta-quatre cèntims (20.797,44) €. 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’ampliació de la 
consignació econòmica per a l’exercici 2014, prevista en el conveni formalitzat en  
data 8 de setembre de 2006, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües 
de consum humà, per un import de deu mil (10.000) €. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació provisional i acceptar les renúncies dels ajuts atorgats consistents en  
fons de prestació destinats a “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, el que suposa, renúncies: trenta-nou mil quatre-cents 
seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (39.463,29) €, reduccions: vint-i-nou mil 
set-cents setanta-un euros amb quinze cèntims (29.771,15) € i reconeixement 
dret: trenta-nou mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims 
(39.463,29) €. 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació provisional i acceptar les renúncies dels ajuts atorgats consistents en  
fons de prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del Catàleg de concertació 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el que suposa, renúncies: tres 
mil (3.000) €, i reconeixement dret: tres mil (3.000) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 

(convocatòria) l’aprovació de les bases i convocatòria dels Premis del concurs de 
fotografia digital a Instagram amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes 
2014. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
42. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2014/6550. 

 
43. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/6826. 
 
44. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 
2014/6788. 
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45. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2014/7674. 

 
46. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en resolució de l’expedient núm. 2014/7524. 
 
47. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/5242. 
 
48. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedient núm. 2014/7733. 
 
49. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

R.V.B. i, en resolució de l’expedient núm. 2014/7235. 
 
50. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en resolució de l’expedient núm. 2014/6754. 
 
Convenis de col·laboració 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Perafita, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del 
“Projecte constructiu d’adequació de voreres a la travessera BP-4653 – Fase 3 
T.M. Perafita”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució. 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Masquefa, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del  
“Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z 
del PK 16+748 al PK 17+547, al T.M. de Masquefa”, i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del 
“Projecte constructiu implantació d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-
1221 i el c/ Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
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54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, 
de les obres de l’actuació “Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a 
l’accés a Sant Joan de Vilatorrada”, i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del 
“Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la carretera BV-
5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona, en ordre a la 
determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
“Rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. 
d’Argentona”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució. 

 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campins, en ordre a la 
determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
“Passera de vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Municipis Titulars del 
Servei de Transport Urbà (AMTU), per a la realització d’estudis de mobilitat de 
mutu interès dirigits als municipis en aplicació de les polítiques de mobilitat i 
transport públic. Anys 2014-2017. 

 
Aprovació del Pla de Seguretat Viària  
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Pla de Seguretat 

Viària – Any 2014”, d’aplicació a la xarxa local de carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
per a l’any 2015 al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni 
per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre 
de recursos del Castell de Montesquiu”, formalitzat entre el dit Consorci, la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu per un import de cent trenta-
vuit mil dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims (138.253,37) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del termini d’execució i justificació de les obres relatives al conveni tipus de 
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Federacions d’ADF, 
per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals, per un import de tres-cents quinze mil 
dinou euros amb deu cèntims (315.019,10) € i destinades a les actuacions 
acordades per a l’any 2014, fins el 31 de desembre de 2015 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de vint mil 
(20.000) €. 

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de seixanta 
mil (60.000) €. 

 

64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 
del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de vint mil 
(20.000) €. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, per 
a l’actuació ” Millores de les plantes de tractament de RSU a la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf”, d’import sis-cents setanta-dos mil nou-cents 
cinquanta-dos (672.952) €.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 


