
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 DE SETEMBRE  DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2. Decret de la Presidència, de data  2 de setembre de 2013, que resol delegar la 

representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, per a la sessió del dia 12 de setembre de 2013. 

 
Dictàmens 
 
3. Dictamen de la Presidència que proposa aprovar la modificació de la designació 

de representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Institut 
Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú 

 
4. Dictamen de la Presidència que proposa la designació de representant de la 

Diputació de Barcelona en el Consell Rector de l’Entitat Autònoma Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, per a la sessió del dia 26 de setembre de 2013. 

 
Es dóna compte de:   
 
5. Decret de la Presidència, de data 16 de juliol de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment de reconeixement de 
dret núm. 523/2013 instat per G.L.V. contra la denegació de la compatibilitat 
sol·licitada pel desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic 
sanitari. 

 
6. Dictamen de la Presidència 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 recurs 116/2012 interposat 
per Luretrans, SL. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys ocasionats al semirremolc de la seva propietat 
en xocar amb la branca d’un arbre que envaïa el carril pel qual circulava a la 
carretera C-1413. 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el protocol entre l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per 
col.laborar en el desenvolupament de les accions de commemoració del 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
8. Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels imports totalment justificats per 

algunes de les entitats subvencionades en el marc de la Convocatòria específica 
201220125120004243 regulada mitjançant dictamen 384/12, de 28 de juny, que 
aprovà les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). 

 
9. Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el dictamen 

213/13, de 30 de maig, d’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. 

 
Coordinació en matèria de Cultura 
 
Ratificació de: 
 
10. Decret de la Presidència que resol perllongar  fins el 30 de novembre de 2013 el 

termini de resolució de la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (codi de la convocatòria: 
04943/13),  i de la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i tradicional 
amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013 (codi 
convocatòria 05123/13) i modificar òrgan col.legiat que ha d’elaborar la proposta 
de concessió de les subvencions per adequar-lo al que regula l’article 12 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
Oficina de Difusió Artística 
 
11. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la 

concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
per a l’adquisició, lloguer i/o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la 
gestió d’audiències dels espais escènics municipals. Any 2013”. 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
12. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 

2012-2015, la formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb 
l’actuació “Obres de manteniment i actualització biblioteca municipal”, a signar 
amb l’ajuntament de Ripollet, per import de tres-cents dos mil cinc-cents 
(302.500) €. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
13. CANYELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

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

 
14. CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (91.531,85) € per a finançar l’actuació local “Aigües Llobregat, 8a f.”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import noranta mil trenta-sis euros amb quinze cèntims (90.036,15) € per a 
finançar l’actuació local “Cruïlla av. Catalunya”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
16. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import vuitanta-quatre mil nou-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (84.963,85) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. MURA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-

quatre mil dos-cents noranta-un euros amb cinc cèntims (24.291,05) € per a 
finançar l’actuació local “Rehab. teulada La Fàbrica”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
18. OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

trenta-dos mil quatre-cents trenta-dos euros amb trenta-un cèntims (32.432,31) € 
per a finançar l’actuació local “Neteja forestal Mas Mestre”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
19. LA ROCA 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 
“Poliesportiu i vestuaris camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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20. SALLENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cent setanta-cinc mil (175.000) €  per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i 
Fàbrica Vella”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local 
“Adequació sala cultura Cal Gallifa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cent quaranta mil (140.000) € per a finançar l’actuació local 
“Gestió urbanísitca diversos sectors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
23. TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

noranta-set mil (97.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013, f. 1”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
24. TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

setanta-vuit mil (78.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013 f. 2”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
25. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import seixanta-tres mil cent cinquanta-vuit euros amb divuit cèntims 
(63.158,18)€ per a finançar l’actuació local “Inversions diverses, f. 2”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
26. MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Aigua i 
enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, en el sentit de destinar noranta-un mil (91.000) € a finançar l’actuació 
“Inversions vàries”. 

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

noranta-un mil (91.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a finançar “Aigua i 
enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny” . 

 
28. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local 
“Carrers Alou i Sant Genís, 2a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en 
el sentit de destinar cinquanta mil  (50.000) € a finançar l’actuació “Carrer Alou, 
1a f. i Casa Vila, 1a f.”. 

 
29. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrer 

 4



 
 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

Alou, 1a f. i Casa Vila, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per finançar “Carrers Alou i Sant Genís, 2a f”. 

 
30. VILANOVA DEL CAMÍ.-  Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ 
per a finançar l’actuació local “Centre de dia i gent gran al CAP”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar l’actuació 
“Inversions 2013, f.1”. 

 
31. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2013, f.1”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, provinent del crèdit per finançar “Centre de dia i gent gran al 
CAP”. 

 
FEDER 
 
32. PUIGDÀLBER.- Dictamen que proposa aprovar una línia de préstecs-pont del 

Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Puigdàlber, d’un import màxim de tres-cents cinquanta-un mil cent vint-i-un euros 
amb quaranta-tres cèntims (351.121,43) €. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
33. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni d’autorització d’ús de la 

finca situada al Passeig de la Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, signat el 
15 de novembre de 2009, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al 
període comprès entre el 15 de novembre de 2013 i el 14 de novembre de 2017. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
34. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col.laboració entre l’Administració 

General de l’Estat, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(Dirección General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa) i la 
Diputació de Barcelona per a l’establiment de punts d’assessorament i inici de 
tramitació (PAIT) integrats a la xarxa CIRCE. 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
35. Dictamen que proposa aprovar la revocació inicial de les subvencions atorgades 

en règim de concurrència competitiva a les associacions de comerciants de la 
província de Barcelona en el marc de la convocatòria número 2012/4193, que 
s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 
2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
36. Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies 

dels ajuts atorgats consistents en  fons de prestació destinats a “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc de la convocatòria 
2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.  Suposa, 
renúncies: trenta-vuit mil cinc-centes dos euros amb catorze cèntims 
(38.502,14)€, reduccions: vint-i-set mil catorze euros amb catorze cèntims 
(27.014,14) € i reconeixement dret: onze mil quatre-cents vuitanta-vuit (11.488)€. 

 
37. Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies 

dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants” en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat. Suposa, renúncies: cinc mil cinc-cents setanta 
euros amb vuitanta-un cèntims (5.570,81) €, reduccions: nou-cents quaranta-cinc 
euros amb seixanta-set cèntims (945,67) € i reconeixement dret: quatre mil sis-
cents vint-i-cinc euros amb catorze cèntims (4.625,14) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

de Talamanca, en resolució de l’expedient núm.  2013/1626. 
 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 

M.T.F.C., en resolució de l’expedient núm. 2013/4193. 
 
40. Dictamen que aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.P.S., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/4929. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Matadepera, en resolució de l’expedient núm. 2013/5199. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
42. Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de col·laboració a 

formalitzar amb la Federació d’ADF del Maresme, per a la participació en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, per un import de 
quatre euros amb noranta-quatre cèntims (4,94) €. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
43. Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada a l’Associació 

Edulis en la convocatòria de subvencions a entitats culturals per activitats en 
l’àmbit dels parcs naturals 2013, per un import de cinc-cents trenta-nou euros 
amb seixanta-quatre cèntims (539,64) €. 

 
44. Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el dictamen 

307/12, de 17 de maig, d’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 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals.  

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
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