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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 9 DE JUNY DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 26 de maig de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
2. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que declara 

apartat i desistit el senyor A. P. U. del recurs contenciós administratiu núm. 
230/2009 que va interposar contra la desestimació de la seva petició de jubilació 
anticipada. 

 
3. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 

als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
10 de Barcelona, en el procediment abreujat 397/2009, que desestima el recurs 
interposat pel senyor B. J. K. contra la resolució de la Diputació que desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i 
perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243-b, a causa 
de l’existència d’una taca de líquid lliscant a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’aportació consignada nominativament a 

favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i del conveni de 
col·laboració que la regula.  

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració 

regulador de la subvenció atorgada a l’associació catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres per a l’avanprojecte “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”, en 
resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de Concentració de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la 
sensibilització. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 

Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
6. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA VALLDOREIX.- Dictamen que 

proposa subvenir en un import de cinquanta-dos mil noranta-sis euros amb 
noranta-sis cèntims (52.096,96) € a l’EMD Valldoreix a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
7. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

noranta-quatre mil nou-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-set cèntims 
(94.956,87) € a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
8. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-un mil 

quatre-cents cinc euros amb noranta-set cèntims (31.405,97) € a l’Ajuntament 
d’Olèrdola a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Caixa de Crèdit 
 
9. AJUNTAMENT D’EL BRULL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import quaranta-cinc mil (45.000) € per a finançar l’actuació local 
“Àrea aportació deixalles” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
10. AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb 
quinze cèntims (51.648,15) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. AJUNTAMENT DE GISCLARENY.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació camí coll Turbians” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set mil sis-cents vint-i-tres euros 
amb noranta-nou cèntims (107.623,99) € per a finançar l’actuació local “Interior 
pavelló i connexió c/Vinya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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13. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc mil set-cents quatre euros 
amb noranta-vuit cèntims (25.704,98) € per a finançar l’actuació local “Gespa 
artificial camp futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. AJUNTAMENT DE TAGAMANENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import vuit mil nou-cents setanta-dos euros amb vint-i-quatre 
cèntims (8.972,24) € per a finançar l’actuació local “Dependències municipals i 
xarxa aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT DE TAGAMANENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import nou mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta 
cèntims (9.848,80) € per a finançar l’actuació local “Il.luminació i pistes forestals” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
16. Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REMODELACIÓ DE LA 
PLAÇA D’ESPANYA” (10/X/68977) de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 

 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Navarcles, en resolució de l’expedient núm. 2011/3927. 
 
18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Associació 

de Propietaris “entorns de Montserrat”, en resolució de l’expedient núm. 
2011/3956. 

 
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.         

M. S. B., en resolució de l’expedient núm. 2011/3967. 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Lliça d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2011/4048. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Jardins J. Soriano, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/4298. 
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ÀREA DE CULTURA  
 

Oficina de Difusió Artística 
 
22. Dictamen que proposa autoritzar la cessió gratuïta a títol de propietat a favor de 

la Fundació Tharrats d’Art Gràfic d’un conjunt de materials no inventariables de 
suport a l’exposició “Les maculatures de Tharrats”. 

 
23. Dictamen que proposa aprovar la minuta de protocol general per tal de 

formalitzar la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa 
“Anem al Teatre” a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona per tal de determinar les obligacions 
econòmiques i els compromisos de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments 
de les comarques esmentades pel període 2012-2016. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
24. Dictamen que proposa revocar les subvencions atorgades en la convocatòria de 

l’any 2009 a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i entitats 
culturals per activitats en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació 
de Barcelona, per no haver justificat dins la data de termini. L’import d’aquestes 
tres subvencions és de sis mil trenta-quatre euros amb setanta-tres cèntims 
(6.034,73) €. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
25. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 amb el Consell Comarcal del 
Barcelonès,  d’import tres-cents seixanta mil (360.000) € per a l’actuació  “F2 
Senyalització de la Ronda Verda”. 

 
26. Dictamen que proposa l’aprovació d’un  conveni específic del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 amb el Consorci de Promoció 
Turística del Cardener, d’import cent cinquanta mil (150.000) € per l’actuació  
“Senyalització turística del Cardener”. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 


