
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 

1. Aprovació de les Actes de la Sessió Ordinària de data 12 de setembre de 2012 i 
Extraordinària i Urgent de data 18 de setembre de 2012. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Dictamen 
 

2. Dictamen que proposa la modificació de la designació de representants en 
diversos organismes. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

3. Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença com a 
codemandada, davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, en el procediment 
núm. 989/2011 interposat per M.G.R. contra la resolució de l’INSS que va 
desestimar la reclamació per incapacitat permanent en grau parcial. 

 

4. Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 130/2011-M relatiu al recurs interposat per M.R.D. contra la resolució que 
desestimava el recurs de reposició que va formular contra la resolució que li 
mantenia el nivell de desenvolupament professional en la convocatòria de 
carrera professional CP-2008 i CP-2009. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

5. VACARISSES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-nou mil 
cinc-cents dinou euros amb vuitanta-vuit cèntims (29.519,88) € a l’Ajuntament de 
Vacarisses a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

6. SANT FRUITÒS DE BAGES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
quaranta-un mil cinc-cents set euros amb quaranta cèntims (41.507,40) € a 
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l’Ajuntament de Sant Fruitòs de Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

7. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
setanta-nou mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb divuit cèntims (79.483,18) € 
a l’Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit 
 

8. CABRILS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

9. CANYELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

10. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import noranta-vuit mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-dos 
cèntims (98.244,62) € per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca, fase 2B 
DO” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

11. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import seixanta-vuit mil tres-cents quaranta-dos euros amb disset cèntims 
(68.342,17) € per a finançar l’actuació local “Accés i serveis centre cultural” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

12. PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import mil cinquanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims (1.059,63) € per a 
finançar l’actuació local “Béns inventariables” al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 

13. PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import disset mil cinc-cents quaranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims 
(17.543,62) € per a finançar l’actuació local “Urb. c/Oró, Galofré i Sol” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

14. PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import trenta-nou mil set-cents cinquanta-un euros amb trenta-un cèntims 
(39.751,31) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
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15. SALLENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i 
expropiació fàbrica vella” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

16. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent trenta-quatre mil (134.000) € per a finançar l’actuació local 
“Urb. polígon ctra. Berga i subs. II” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

17. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import quaranta-un mil (41.000) € per a finançar l’actuació local “Acc. i 
aparc. av. Girona” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

18. SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vuit mil sis-cents sis euros amb seixanta-tres cèntims 
(8.606,63) € per a finançar l’actuació local “El Casal” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

19. SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import quaranta-set mil nou-cents quaranta-tres euros amb dinou 
cèntims (47.943,19) € per a finançar l’actuació local “Teatre Borgonyà” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

20. TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-quatre mil cent cinquanta-un euros amb deu cèntims (174.151,10) € 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

21. VACARISSES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-quatre mil (174.000) € per a finançar l’actuació local 
“Canonada abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

22. ALPENS.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Alpens d’un 
import màxim de tres-cents noranta-cinc mil tres-cents onze (395.311) €. 

 

23. CASTELLGALÍ.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Castellgalí d’un import màxim de tres-cents vint-i-cinc mil tres-cents noranta-set 
euros amb seixanta cèntims (325.397,60) €. 

 

24. PUJALT.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Pujalt 
d’un import màxim de tres-cents trenta mil (330.000) €. 
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25. RAJADELL.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Rajadell 
d’un import màxim de tres-cents mil quatre-cents cinquanta euros amb divuit 
cèntims (300.450,18) €. 

 

26. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló d’un import màxim de quatre-cents setanta-vuit mil dos-cents 
sis (478.206) €. 

 

27. TORRELAVIT.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Torrelavit 
d’un import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros 
amb noranta-sis cèntims (498.256,96) €. 

 

28. PRATS DE REI.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Prats de 
Rei d’un import màxim de quatre-cents noranta-tres mil dos-cents quaranta-nou 
euros amb seixanta-vuit cèntims (493.249,68) €. 

 

29. OLOST.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Olost d’un 
import màxim de quatre-cents seixanta-set mil vuit-cents vuitanta-quatre euros 
amb quaranta-nou cèntims (467.884,49) €. 

 

30. SORA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu 
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Sora d’un import 
màxim de dos-cents noranta mil set-cents cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(290.705,55) €. 

 

31. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont 
del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament 
d'Avinyonet del Penedès d’un import màxim de quatre-cents setanta-cinc mil 
(475.000) €.  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  I OCUPACIÓ 

 

32. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Departament d'Empresa i Ocupació, i 
la Diputació de Barcelona, mitjançant la seva Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació, per al desenvolupament de polítiques empresarials i 
d’ocupació. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 

33. Dictamen que proposa esmenar els errors materials detectats a la resolució de la 
primera convocatòria, segons Bases específiques en règim de concurrència 
competitiva, en l’àmbit de Cultura, de subvencions per a activitats destinades a 
promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012. 

 

34. Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió, 
mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a 
l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió 
d’audiències dels espais escènics municipals, corresponents a l’any 2012. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.M., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/5572. 

 

36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.G.S., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/5899. 

 

37. Dictamen que proposa aprovar una autorització  d’obres a favor de la UTE 
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/5995. 

 

38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.B., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/6060. 

 

39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Cabrils, en resolució de l’expedient núm. 2012/6282. 

 

40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2012/6421. 

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

41. Dictamen que proposa aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya per a la promoció de la qualitat de l’obra pública local. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

42. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Girona, i els Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i 
de Riells i Viabrea, pel “Recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible 
a la Reserva de la Biosfera del Montseny”. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

43. Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte tercer del conveni de 
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF 
del Maresme, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els 
incendis forestals 2012, en el sentit de modificar l’import de la quantia en quatre 
mil dos-cents quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (4.204,53) €. 

 

44. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 
per la prevenció local d’incendis forestals, l’any 2012, al municipi de La Quar. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 


