
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 25 d’octubre de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

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

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

3. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 173/2011 interposat per A.L.V. contra 
la resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys 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. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
208/2011 interposat per S.B.M., A.P.B. i Pelayo Mutua de Seguros contra la 
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-1248, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la 
calçada, i per la qual es condemna la Diputació a abonar als recurrents les 
quantitats de cinc mil set-cents quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (5.704,28) €, 
quatre mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta-quatre cèntims 
(4.889,54)€  i tres mil sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims 
(3.646,67) €, respectivament. 

 
Coordinació de Concertació i Assistència local 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Programa complementari “Suport a la 
Solvència Econòmica Local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015"  
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 

6. ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
escombradora” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

7. BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma 
centre cívic Bigues” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

8. CASSERRES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cinquanta mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims 
(50.624,59) € per a finançar l’actuació local “Obra comp. colònia el Guixaró” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

9. CASTELLCIR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cinquanta-quatre mil (54.000) € per a finançar l’actuació local “Leds 
urbanització Penyora” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

10. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.- Dictamen 
que  proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Soterrament alta tensió” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

11. MARTORELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari urbà i 
maquinària” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

12. MARTORELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent cinquanta-sis mil (156.000) € per a finançar l’actuació local 
“Inversions diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

13. MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cinquanta-set mil (57.000) € per a finançar l’actuació local “Adquisicions 
diverses” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

14. MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent quatre mil (104.000) € per a finançar l’actuació local “Compra software” al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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15. MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
catorze mil (14.000) € per a finançar l’actuació local “Inversió funcionament 
serveis” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

16. NAVÀS.- Dictamen que es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pg. Circumval 
lació, sector NE” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

17. PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
vehicles brigada obres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

18. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import trenta-dos mil cinc-cents noranta-un (32.591) € per a finançar 
l’actuació local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

19. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import seixanta-vuit mil dos-cents quatre (68.204) € per a finançar 
l’actuació local “Projecte biblioteca i arxiu” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

20. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import setanta-quatre mil dos-cents cinc (74.205) € per a finançar 
l’actuació local “Equipament material i mobiliari” al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 
FEDER 
 

21. PERAFITA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Perafita 
d’un import màxim de quatre-cents seixanta-cinc mil cinc-cents onze euros amb 
quaranta-cinc cèntims (465.511,45) €. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

22. 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 favor de diferents entitats i Ajuntaments. 

 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 

23. Dictamen que proposa aprovar la reducció de l’import de l’ajut econòmic per 
concessió directa, mitjançant conveni específic, en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació, per a 
la implementació del “Projecte de dinamització esportiva de l’Alt congost C-17 
2012-2015”, formalitzat amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, 
Figaró-Motmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona el 15 de juny de 
2012. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 

 

24. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les 
programacions professionals estables d’iniciativa municipal per al segon 
semestre de 2012 en el marc del Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

25. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles, 
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Sant Valentí” d’aquest municipi, 
d’acord amb el corresponent conveni. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  Ramaders 
Codina, SCP, en resolució de l’expedient núm. 2012/5428. 

 

27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor  del Sr. B.G.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/6469 

 

28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Unió 
Comercial Casellas, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6883. 
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29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.G., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7371. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

30. Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d’educació infantil 
i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2013. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

31. 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 Vallirana, 
amb l’ADF Puig Vicenç i l’Ajuntament de Vallirana. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


