
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 13 DE JUNY DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

representants en organismes públics on la Diputació de Barcelona està 
representada. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 129/2013-L interposat per S.M.C. contra la resolució, de 29 de 
gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
4. Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 158/2013-E interposat per J.R.P. contra la resolució, de 19 de 
febrer de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
5. Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 160/2013-B interposat per C.U.M. contra la resolució, de 19 de 
febrer de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
6. Decret de la Presidència, de data 8 de maig de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 111/2013-3 interposat per C.C.A. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-510, a causa d’una taca d’oli a la 
calçada. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
7. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial 

favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Social núm. 21 de 
Barcelona, que declara finalitzat el recurs en matèria d’incapacitat temporal per 
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accident laboral  núm. 704/2011, interposat per E.J.A., per desistiment de la part 
actora. 

 
8. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 
69/2011, interposat per Segur Caixa SA de Seguros y Reaseguros SA, P.V.Z i 
S.S.P. 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-1411-B, a causa de la col·lisió amb unes roques que es trobaven a la 
calçada. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
9. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 1r. 

trimestre de l’any 2013. 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import disset mil vuit-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims 
(17.822,28) € per a finançar l’actuació local “Millores Llar d’infants” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar l’actuació local “Col.lector 
aigües residuals i EDAR Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local 
“Adequació local del CCR La Parra” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Expropiació finca c/.Dr.Turró, 24 i c/.Caquis, 21” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
14. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

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

 
15. CALELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cent vint-i-cinc mil (125.000) € per a finançar l’actuació local “Condicionament 
Fàbrica Llobet – Serveis Educatius”. 
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16. LLIÇÀ D’AMUNT.- 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 gestió de residus” 

 
17. RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import setanta mil (70.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”. 
 
18. RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent cinc mil (105.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència 
343/12, excés obra reforma Biblioteca”. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. 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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
20. Dictamen que proposa aprovar el conveni-tipus de col.laboració a formalitzar 

entre la Diputació de Barcelona i els gremis, associacions i col.lectius 
professionals de turisme que vulguin formar part del Cercle de Turisme, orientat 
a la promoció dels productes, empreses i destinacions turístiques de la província 
de Barcelona. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania 
 
21. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament 

de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
22. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions  a Explotacions 

Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i 
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a 
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desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2013, per import de dos-cents 
disset mil dos-cents noranta (217.290) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
23. Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 amb 

l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització 
dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial, per un import de cent setze mil vuitanta-cinc euros amb noranta-
dos cèntims (116.085,92) €. 

 
 
Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels membres assistents a la Junta 
de Govern es proposa l’aprovació del Dictamen següent:  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
Dictamen de la Presidència que proposa aprovar un acord marc de col·laboració per a 
la gestió de les campanyes agràries de temporada. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Caixa de Crèdit

