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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 30 DE JUNY DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 9 de juny de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2. Decret de data 23 de maig de 2011, de sol·licitud judicial d’entrada en la porció 

de terreny que forma part de la finca XX, la qual ha estat objecte d’expropiació 
per l’execució del Projecte “Nova connexió entre les carreteres  C-244 i BV-2136 
a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona” i que es correspon a una part del jardí de 
l’habitatge de propietat del senyor Ll. M. G., a fi d’ocupar definitivament la totalitat 
de la finca expropiada. 

 
3. Decret de data 24 de maig de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu  173/2011-C interposat pel senyor A. L. V. contra el decret de 21 de 
febrer de 2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
la carretera BV-3008 a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada. 

 
4. Decret de data 24 de maig de 2011, de compareixença en el procediment 

d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 1722/2010, instat pel senyor  
S. V. V. qui manifesta ser propietari de diverses finques situades al terme 
municipal de Fogars i inscrites al Registre de la propietat de XXXX. 

 
5. Decret de data 26 de maig de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu  núm. 119/2011-D, interposat pels senyors I. A. G. i J. A. F. contra 
la resolució de data 16 de desembre de 2010, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de la topada contra dos senglars 
que van irrompre a la calçada. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la providència dictada pel 

Jutjat Social núm. 11 de Barcelona en data 18 de maig de 2011, que declara 
tenir per desistit el senyor J. M. C. del procediment de reclamació de quantitat 
núm. 1000/2010 en relació amb la Diputació de Barcelona. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
7. Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria 

de la segona edició del Premis de Contes Breus “Relats d’Europa”. 
 
8. Dictamen que proposa l’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per 

concessió directa i del conveni específic de col·laboració regulador de la mateixa, 
entre el Centre Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural – RIMISP i la 
Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Enfortiment de les 
coalicions territorials pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat a 
Perú”. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
9. Donar compte de l’Informe de Seguiment  anual  del pressupost per programes 

del 1r. trimestre de l’any 2011. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
10. NAVARCLES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-tres 

mil vint euros amb seixanta-set cèntims (53.020,67) € a l’Ajuntament de 
Navarcles a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
11. MATADEPERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de          

seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb nou cèntims 
(64.844,09) € a l’Ajuntament de Matadepera a l’objecte de subsidiar el préstec 
que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
12. SÚRIA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-dos mil   

dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52.281,70) € a l’Ajuntament de 
Súria a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Caixa d Crèdit 
 
13. BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims 
(95.470,77)€ per a finançar l’actuació local “Magatzem municipal” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

 3 

14. BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quatre mil quaranta-quatre euros amb quaranta cèntims (4.044,40) € per a 
finançar l’actuació local “Remodelació flik flak” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
15. BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cinquanta mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims 
(50.484,83) € per a finançar l’actuació local “Remodelació ateneu” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa mantenir la vigència del Crèdit de Caixa 

d’import divuit mil dos-cents quaranta set (18.247) € per a finançar l’actuació 
local “Centre prom. turist. i aula funic.” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
17. MATADEPERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
finca Sant Joan 53 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cinquanta mil  (50.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicle brigada” 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
19. SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrer darrera 
Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen que proposa autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona per a la instal·lació 

de mòduls provisionals per a vestuaris a les instal·lacions esportives de les Llars 
Mundet. 

 
21. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 

l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments. 

 
22. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a 

l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 

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

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL 
CARRER NOU, DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA I DEL 
CARRER DE BAIX” (11/X/71098) de l’Ajuntament de Prats de Rei. 

 
24. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MOBILIARI, EQUIPAMENT 
ESCÈNIC I GRADES TELESCÒPIQUES SALA POLIVALENT” (11/X/77384) de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Miguel Torres SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/817. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gisa-Gestió 

d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/1437. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Cedinsa Eix Transversal, en resolució de l’expedient núm. 2011/2309. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta de 

Compensació del Sector 19è de l’Espelt, en resolució de l’expedient núm. 
2011/3099. 

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

de Santa Maria de Merlès, en resolució de l’expedient núm. 2011/3256. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Ten 

Equs, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/3526. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/4188. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2011/4289. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Copisa Constructora Pirenaica, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4500. 
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34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Tavèrnoles, en resolució de l’expedient núm. 2011/4770. 

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

de Cabrera de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2011/4793. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Cedinsa, en resolució de l’expedient núm. 2011/5087. 
 

ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM  
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
37. Dictamen que proposa aprovar les clàusules addicionals 76a, 77a, 78a i 79a de 

desplegament del conveni de 19 de desembre de 1995 entre la Diputació de 
Barcelona, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials. 

 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
38. Dictamen que proposa rectificar l’error, en el sentit d’afegir l’aplicació 

pressupostària corresponent a Mancomunitats, en el Dictamen de la Junta de 
Govern de data 28 d’abril de 2011 pel qual es va aprovar la reedició del 
Programa complementari d’urgència social per a l’any 2011 en el marc de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
39. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació fins el 15 de setembre de 2011, el 

termini per a la presentació de sol·licituds de participació a la setena edició del 
Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela. 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
40. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i 

Riells, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que 
la Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni. 

 
41. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera, 

en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

42. Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia de diversos municipis a 
accions de suport econòmic consistents en fons de prestació destinats a “Suport 
a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, i concessió 
d’aquests ajuts a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb una 
aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  mil  quatre-cents 
quinze euros amb quaranta-quatre cèntims (1.415,44) €. 

 
43. Dictamen que proposa l’aprovació del canvi de destinació d’ajut econòmic 

d’import cinc-cents cinc mil (505.000) €, per a la construcció d’una nova escola 
bressol Fàbregas i atorgar un nou conveni per a la mateixa finalitat per import de 
sis-cents cinquanta-cinc mil (655.000) €. 

 
44. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga fins el 30 de juny de 2012, del 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet 
de Mar, que té per objecte la cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats 
formatives. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
45. Dictamen que proposa convalidar l’ampliació en 5 dies hàbils el termini fixat en 

les Bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a serveis i activitats en matèria de medi ambient 
durant l’any 2011, a favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim 
de lucre i resoldre la convocatòria corresponent. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 

 
 


