
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 27 de setembre de 2012. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 

Subdirecció d’Organització, Processos i Informació Corporativa 
 
2. Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol de desenvolupament del projecte 

“Programa Marianao: Territori comunitàriament responsable”, entre la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Fundació La Caixa i la Fundació 
Marianao. 

 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3. Decret de la Presidència de data 1 d’octubre de 2012, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consell General del 
Consorci de la Fira de Terrassa del dia 3 d’octubre de 2012. 

 
Dictamen 
 
4. Dictamen que proposa la designació de representants en el Consell de Formació 

Professional del municipi de Rubí. 
 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
5. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 269/2009 interposat per Polígon Industrial Can Sedó, SL, en el qual la 
Diputació és part codemandada, i anul·la la resolució recorreguda del Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, d’11/12/2008, que aprova definitivament 
el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del 
Montseny, així com l’interposició del recurs de casació. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 
6. Dictamen que proposa desestimar el recurs de reposició formulat per 

l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’acord 387/12 de la Junta de 
Govern de la  Diputació, de 28 de juny de 2012, en rel a la concessió d’ajuts en 
espècies, consistent en l’elaboració d’un inventari de bèns per part de la 
Diputació de Barcelona 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
7. SANTPEDOR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de setanta-tres mil 

sis-cents setanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims (73.675,64) € a 
l’Ajuntament de Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit 
 
8. ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte pista 
poliesportiva Espelt” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
9. ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 

mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte vestuaris i piscina” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
10. PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cinquanta-set mil tres-cents vint-i-tres euros amb set cèntims 
(57.323,07) € per a finançar l’actuació local “Diverses inversions” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
11. PRATS DE REI.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Urbanització casc antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. RAJADELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

noranta mil (90.000) € per a finançar l’actuació local “Baranes protecció accés 
nucli antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Residència persones grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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14. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Centre serveis empreses, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
15. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 

incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2011, relatives 
al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 

 
16. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 

incidències detectades per pèrdua de certificats plus i per incompliment dels 
indicadors de qualitat durant el segon semestre de 2011, relatives al contracte de 
serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió 
Tributària. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Teixit Productiu  
 
17. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre 

la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC per al desenvolupament del 
Projecte Pilot de suport al creixement d’empreses amb alt potencial, amb una 
despesa de mil dos-cents vint-i-set (1.227) €.  

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
18. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de 

Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades al foment de la 
gestió de la diversitat cultural, la dinamització cultural i artística i l’impuls de les 
tendències culturals contemporànies, per a l’any 2012, i d’acord amb la proposta 
formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte.  

 
19. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de 

concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de 
fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari 
escolar en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de 
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, en el marc de les Bases 
Reguladores aprovades per la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/6004. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2012/5606. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.G.V., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/5915. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.D.S., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/6438. 
 
24. Dictamen que proposa modificar l’autorització d’instal·lació de càmeres de gestió 

de trànsit, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 
2012, a favor del Servei Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 
2011/8613. 

 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
25. Dictamen que proposa adjudicar la contractació no harmonitzada relativa al 

contracte administratiu especial per a la prestació del servei de restauració a 
l’equipament Casanova del Castell, al parc del Castell de Montesquiu, a 
l’empresa CASA NOVA DEL CASTELL SCP 

 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
26. 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 Vilobí del 
Penedès. 

 
27. 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 Vacarisses. 
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Ratificació de 
 
28. Decret de la Presidència que resol modificar l’apartat 4.2, 4.4 i 5 del Pla 

d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2012 i el pacte tercer 
i annex dels convenis de col·laboració amb la Federació d’ADF d’Osona i del 
Berguedà que participen al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis 
forestals 2012, per un import de dotze mil tres-cents (12.300) €. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 


