
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 30 DE MAIG DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de maig de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de 

representants en la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 136/2013-I interposat per E.C.C. contra la resolució de 29/01/2013 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
4. Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 136/2013-C interposat per J.G.L. contra la resolució de 29/01/2013 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
5. Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 133/2013-C interposat per J.A.P. contra la resolució de 29/01/2013 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
6. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 136/2013-2B interposat per P.S.C. contra la resolució de 
29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
7. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 135/2013-3 interposat per I.B.H. contra la resolució de 29/01/2013 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
8. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el procediment 
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abreujat núm. 135/2013 interposat per J.P.O. contra la resolució de 29/01/2013 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
9. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 129/2013-C interposat per L.A.V. contra la resolució de 
29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
10. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment 
ordinari núm. 51/2013 interposat per R.C.M. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions derivades de 
l’accident que va tenir lloc quan circulava amb la seva bicicleta per la carretera 
BV-1415 i va caure a causa d’una substància lliscant a la calçada. 

 
11. Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment núm. 
114/2013-B interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
relatiu a la liquidació núm. 2012/18523 emesa en concepte de reintegrament de 
l’IBI dels anys 2007-2012 de la finca Torre Marimon a Caldes de Montbui. 

 
12. Decret de la Presidència, de data 6 de maig de 2013, de compareixença, com a 

codemandada, davant el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en el procediment 
núm. 377/2013 instat per Activa Mútua 2008 contra la resolució de l’INSS que 
desestimava la reclamació feta contra la resolució que declarava que la 
incapacitat laboral de F.R.P. derivava d’accident de treball.  

 
13. Decret de la Presidència, de data 6 de maig de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 87/2013-D interposat per A.B.T. contra la resolució de 27/12/2012 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
14. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable per als 

interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que declara finalitzat el recurs en matèria de responsabilitat 
patrimonial núm. 38/2011-M, interposat per O.V.M.E., per desistiment de la part 
actora. 

 
15. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable per als 

interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, que declara finalitzat el procediment d’incapacitat permanent núm. 
361/2011, interposat per E.J.A., per desistiment de la part actora. 
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16. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC, que declara caducat el recurs núm. 76/2009, interposat 
per Aymar, SA, contra la resolució que aprovava definitivament el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-
Montmany. 

 
17. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 

interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 269/2010, interposat per M.D.P. i  
M.D.P. contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la mort del pare dels actors mentre es 
trobava internat en la residència de Gent Gran i RESPIR. 

 
18. 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 procediment abreujat núm. 50/12-F, interposat 
per J.S.A. contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera C-1410 Z, a causa de l’existència de roques a la calçada que provenien 
del talús. 

 
19. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 

interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 146/2011-C, interposat 
per R.M.C. i Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera CBV-5306, a causa de la 
col·lisió amb un grup de tres senglars que va irrompre a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
20. Dictamen que proposa l’acceptació formal de la reformulació pressupostària, per 

executors, de les actuacions subvencionades en el marc de les convocatòries 
201220125120004233 i 201220125120004253 i de la documentació de les 
transferències internes del partenariat als efectes de justificació de la realització 
de les actuacions. 

 
21. Dictamen que proposa la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 

subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector 
sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2013”. 

 
22. Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les 

desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les 
aprovades, en resolució de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació 

 3



 
 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(2013). 

 
23. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni Marc per contribuir als objectius 

de la Unió Europea en l’àmbit de la Comunicació (Europe Direct 2013-2017). 
 
Oficina de Difusió Artística 
 
24. Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i convocatòria de 

subvencions a les programacions estables de caràcter professional de musica i 
arts escèniques en el marc del Protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais 
Escènics Municipals per al segon semestre de 2013. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a 

la gestió de les biblioteques de la seva titularitat, d’acord amb el corresponent 
conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 7 de juliol de 1998. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
26. Dictamen que proposa l’adaptació del Conveni-Tipus regulador de les 

subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local destinades a 
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments de la 
província per al finançament d’inversió en obres i serveis públics a les Normes 
reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 

 
Caixa de Crèdit 
 
27. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic 
2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

trenta-vuit mil vuit-cents cinquanta-dos (38.852) € per a finançar l’actuació local 
“Sector Est Lavern i compra local” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

vint-i-tres mil vuit-cents seixanta-quatre (23.864) € per a finançar l’actuació local 
“Pista ca l’Avi i cementiri Sant Pau” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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30. SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari local memòria 
històrica” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
31. PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

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

 
32. FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import seixanta-quatre mil quatre-cents trenta-tres euros amb vuitanta-
set cèntims (64.433,87) € per a finançar l’actuació local “Alt Congost, f.3 (pla 
sanej.)” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
33. JORBA.- 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 diverses” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
FEDER 
 
34. L’ESTANY.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 

Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de L’Estany 
d’un import màxim de quatre-cents vuitanta mil dos-cents quaranta-un euros amb 
set cèntims (480.241,07) €. 

 
Intervenció General 
 
35. Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers 

dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’13 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY). 

 
36. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió 

d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als 
ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

37. Dictamen que proposa aprovar les bases i convocatòria del Concurs de 
Fotografia Digital A instagram #parcs de Catalunya de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona amb motiu del dia Europeu dels parcs 
2013, per import de sis-cents (600,00) €. 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

38. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte per a 
l’execució de les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau 
Ferrat de Sitges”, un cop adaptat al Projecte Reformat de les esmentades obres. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Callús, en resolució de l’expedient núm.  2013/1290. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.R.S., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/1524. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

BIMSA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1630. 
 
42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sobremunt, en resolució de l’expedient núm. 2013/2053. 
 
43. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. JL.R.P, en 

resolució de l’expedient núm. 2013/2066. 
 
44. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O.S.G, en 

resolució de  l’expedient núm. 2013/2143. 
 
45. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Mercadona SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/2144. 
 
46. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Fost de Campsentelles, en resolució de l’expedient núm. 2013/2151. 
 
47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/2181. 
 
48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2013/2363. 
 
49. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.C, en 

resolució de l’expedient núm. 2013/2811. 
 
50. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat 

de Catalunya, en resolució de l’expedient núm. 2013/2819. 
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51. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.M.G, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/2988. 

 
52. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C.A.P, en 

resolució de l’expedient núm. 2013/3176. 
 
53. Dictamen que proposa denegar d’una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2013/1344. 
 
54. Dictamen que proposa denegar d’una autorització d’obres a favor del Sr. G.A.S, 

en resolució de l’expedient núm. 2013/2419. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 

convocatòria de l’any 2012 als ajuntaments de la província de Barcelona, per a 
fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem els nostres 
parcs”, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, i per un 
import de mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims 
(1.864,25)€. 

 
56. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 

convocatòria de l’any 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les  despeses als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals d’aquesta Diputació de Barcelona, que es gestionen en règim de 
concessió administrativa, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data 
de termini, i per un import de sis-cents setanta euros amb noranta-cinc cèntims 
(670,95) €. 

 
57. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a centres 

d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les estades als 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals i que es gestionen en règim 
de concessió administrativa, primer semestre any 2013, per un import de vint mil 
cent quaranta euros amb quaranta cèntims (20.140,40) €. 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
58. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració a 

subscriure entre la Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits 
gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 22 de desembre de 2011. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
59. Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 

de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per la realització 
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dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial, per un import de cent quaranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-
cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (144.555,55) €. 

 
60. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les 

Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a 
l’any 2013, per import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil nou-cents 
dos (2.455.902) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


	Programa de Crèdit Local
	Caixa de Crèdit
	FEDER

