Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2011
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 27 d’octubre de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.

Ratificació de:

3.

Decret de la Presidència de data 20 d’octubre de 2011, que resol el nomenament
de representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a l’Ocupació i
la promoció econòmica del Vallès Occidental, per assistir a la sessió del dia 21
d’octubre.

Es dóna compte dels decrets següents:

4.

Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 367/2011-C, interposat pel senyor V. A. L. contra la resolució
de 23 de maig de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a l’Av. Constitució núm. 20 de Castelldefels, a causa d’un
xoc amb la branca d’un arbre.

5.

Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 429/2011-D, interposat per la senyora I. B. contra el decret de
15 de juny de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la sortida del pàrking de l’Edifici Llevant de Llars Mundet, com a
conseqüència de les obres que s’estaven executant.

6.

Decret de 20 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 414/2011-E, interposat per X. Ch. M. contra el decret de 5 de
maig de 2011 que rescindia el seu nomenament interí resolt en el procés selectiu
núm. 54L/08.
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Es dóna compte del dictamen següent:

7.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el
recurs d’apel·lació 328/2009 interposat pel senyor M. M. B. i altre en relació amb
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2041, a causa
de l’existència de pedres a la via.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Servei de Programació
Programa de Crèdit Local

8.

SANTPEDOR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-vuit
mil cent noranta-tres euros amb quaranta-dos cèntims (58.193,42) € a
l’Ajuntament de Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.

9.

SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cent divuit mil dos-cents trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims
(118.234,24) € a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’objecte de subsidiar
el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del
pressupost 2011.

10. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de dos-cents quaranta mil cinc-cents trenta-dos euros amb setanta-vuit cèntims
(240.532,78) € a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l’objecte de subsidiar
el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del
pressupost 2011.

11. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
vuitanta-vuit mil cent vint-i-un euros amb quaranta-sis cèntims (88.121,46) € a
l’Ajuntament de Montornès del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
Caixa de Crèdit

12. LES MASIES DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent trenta-nou mil tres-cents noranta-tres euros amb vint-i-set
cèntims (139.393,27) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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13. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Urbanització carrers nucli antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

14. SANTPEDOR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Residència
persones grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

15. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Millora pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
provinent del crèdit per a “Laterals rambla Catalunya”.

16. OLESA DE MONTSERRAT - Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Laterals rambla Catalunya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el
sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Millora pavimentació carrers”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

17. 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 favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques

18. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca”, a signar amb
l’Ajuntament de Santa Susanna, per import de dos-cents quaranta mil
(240.000)€.
Gerència de Serveis d’Educació

19. Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies, reduccions
i reconeixement de drets derivats dels ajuts consistents fons de prestació
destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys
de 5.000 habitants 2010” dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

20. Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies, reduccions i
reconeixement de drets derivats dels ajuts atorgats pel programa complementari
“suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2010”
en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació
XBMQ 2008-2011.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

21. Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora dels
habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les Entitats Culturals, per a
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la
Diputació de Barcelona durant l’any 2012, per import de dos-cents vint-i-un mil
quatre-cents quaranta (221.440) €.

22. Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els
equipaments pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació
de Barcelona, durant l’any 2012, per import de trenta-sis mil (36.000) €.

23. Dictamen que proposa donar de baixa la subvenció atorgada a l’IES Montserrat
Roig en la convocatòria de l’any 2010 als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari que utilitzin els equipaments pedagògics
existents als parcs naturals, per un import de mil cent cinquanta-dos (1.152) €.

24. Dictamen que proposa donar de baixa, a petició de l’interessat, la subvenció
atorgada al Sr. Joaquim Draper Torras en la convocatòria de l’any 2010 per
treballs forestals a la finca de Can Draper, per un import de vuit-cents vint-i-un
euros amb noranta-dos cèntims (821,92) €.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Convenis de col·laboració

25. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, als efectes de
l’actuació “Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”.
Servei d’Equipaments i Espai Públic

26. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL”
(11/X/78254) de
l’Ajuntament de Granollers.
PRECS I PREGUNTES
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