
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 DE JULIOL DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juny  de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2. Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 146/2013-C interposat per E.B.P. contra la resolució de 29 de 
gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
3. Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el procediment per incapacitat 
permanent instat per B.C.P.  contra la resolució de l’INSS que desestimava la 
reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada d’accident laboral. 

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

favorable, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que 
declara finalitzat el recurs núm. 247/2012 interposat per M.E.B.E. contra el decret 
que la cessava del lloc de treball de cap de servei i el posterior decret que 
desestimava el recurs de reposició, per desestiment de l’actora. 

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

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat 
núm. 494/2011, interposat per N.C.S. contra la resolució que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5114, a causa d’un despreniment de 
pedres i terra sobre la via. 

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

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 150/2010 i acumulat núm. 415/2010, 
interposat per la Diputació de Barcelona contra les resolucions del Jutjat 
d’Expropiació de Catalunya dictades en el procediment de retaxació del preu just 
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de la finca afectada pel "Projecte de reparació del talús pk. 4, ctra. BP-1413", a 
Cerdanyola del Vallès. 

 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la segona resolució parcial i última de la 

convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim 
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. AJUNTAMENT DE MARTORELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-un mil nou-cents noranta-tres euros amb 
vuitanta cèntims (121.993,80) €  per a finançar l’actuació local “Supressió 
barreres arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
9. AJUNTAMENT DE MATADEPERA.- 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 finca Sant Joan, 53, 2013” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
10. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET.- 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 3 anualitats. 

 
11. AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS.- 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 carrer Major” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
12. AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent trenta-sis mil dos-cents setanta-vuit euros amb 
setanta-quatre cèntims (136.278,74) € per a finançar l’actuació local “Compra 
vehicles i jardineres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
13. AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil set-cents vint-i-un euros amb 
noranta-sis cèntims (38.721,96) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat i Poum” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
14. Dictamen  que proposa  l’aprovació  de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de 
Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la patronal Asegema, per promoure, 
impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle 
formatiu de grau mitjà de confecció i moda a l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/271. 
 
16. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Espunyola, en resolució de l’expedient núm. 2013/2670. 
 
17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/2887. 
 
18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

INCIC S.L. en resolució de  l’expedient núm. 2013/2925. 
 
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/3322. 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

S.A. de Obras y Servicios Copasa, en resolució de l’expedient núm. 2013/3591. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 

P.LL.P., en resolució de l’expedient núm. 2013/3592. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2013/3676. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T.C.P., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/3774. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Camping El 

Garrofer S.L., en resolució de l’expedient núm. 2013/3819. 
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25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Cabrera de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/3905. 

 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Olivella, en resolució de l’expedient núm. 2013/4036. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Agromeixacari S.L., en resolució de l’expedient núm. 2013/4127. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2013/4187. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Orpí, en resolució de l’expedient núm. 2013/4199. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la 

concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer 
front a les despeses del transport escolar, campanya “Coneguem els Nostres 
Parcs”, exercici 2014, per import de cinquanta-quatre mil (54.000) €. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
31. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre la Diputació de Barcelona i 

Federparchi, l’Associació Legambiente Onlus i la Fundació Symbola, per a la 
col·laboració entre la Xarxa de Parcs Naturals i el sistema de Parcs i reserves 
naturals terrestres i marines vinculades a Federparchi. 

 
32. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al desenvolupament de 
l’estudi de l’ecologia del senglar (Sus Scrofa) i la seva distribució en ambients 
mediterranis. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
33. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Folgueroles, per a la implantació d’una caldera de biomassa, d’import cent 
seixanta-set mil set-cents cinquanta (167.750) €. 

 
34. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
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Boi de Lluçanès, per a la implantació de mesures d’eficiència energètica en 
diferents dependències municipals, d’import cent quaranta mil (140.000) €. 

 
35. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castellgalí, per al projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic, d’import cent onze mil nou-cents setanta-un euros amb setanta-un 
cèntims (111.971,71) €. 

 
36. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015. Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, la 
formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Tordera, per a finançar les despeses de personal 
propi de neteja viària, d’import dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
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