
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les Actes de la sessió ordinària de data 31 d’octubre i 
extraordinària de data 7 de novembre de 2013. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal de Comptes, 
que acorda declarar que no procedeix la incoació de judici del procediment de 
reintegrament per abast núm. A201/13 en relació amb l'entitat pública 
empresarial local XAL. 

 
3. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que acorda l’arxiu del procediment abreujat 
núm. 429/2011 interposat per I.B. en relació amb la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats d’un accident que va tenir lloc com a 
conseqüència d’unes obres, per trobar-se la condemnada, Transports i 
Excavacions Mataró, SL, declarada en situació de concurs de creditors. 

 
4. Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs 119/2011-D 
interposat per I.A.G. i J.A.F. relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-142, 
a causa de la irrupció de dos porcs senglars a la calçada. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5. Decret de la Presidència, de data 17 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró, en el procediment de diligències 
prèvies núm. 3038/2012 en relació amb l’accident de trànsit que va tenir lloc el 
30/11/2012 a la carretera C1415. 

 
6. Decret de la Presidència, de data 22 d’octubre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs 
núm. 306/2013-2B interposat per V.R.P. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats 
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2415, a causa de la 
topada amb un arbre que havia caigut i ocupava part de la calçada. 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
7. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació 

dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 26 d’abril de 2012, en el marc de la convocatòria 2012, 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació; ajuts que 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 5 
d’abril de 2013 i justificar com a màxim el 5 de juliol de 2013.  

 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
8. BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l’Ajuntament de Bigues i Riells a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2013. 

 
9. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Llinars del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
10. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar una subvenció a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2013. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’Ajuntament 

de Barcelona per a l’enderroc de la piscina, vestuaris i pistes d’esquaix del 
Recinte Mundet. 

 
Intervenció General 
 
12. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

d’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’atorgament d’un ajut de cent cinquanta-nou mil cent deu euros amb vint-i-cinc 
cèntims (159.110,25) € a l’Ajuntament de Collbató per l’actuació 13/X/98043 
“Millora integral i dinamització turística de les Coves de Salnitre”, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,  l’aprovació de la minuta 

del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als Ens 
locals de la demarcació de Barcelona que ho sol·licitin. 

 
15. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 

del conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA. 

 
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils 
 
16. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

Convocatòria i de les bases dels ajuts a la Recerca en igualtat i gènere, 
Francesca Bonnemaison, 2013, per un import de sis mil (6.000) €. 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
17. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació de la 

quantia, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 21 de març de 
2013, en l’acord que proposava la renovació per aquest exercici del conveni de 
data 8 de setembre de 2006 signat amb el Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum 
humà. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Convenis de col·laboració 
 
18. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’import de 

l’aportació de la Diputació de Barcelona prevista en el conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament de Ripollet per al traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-
1411, p.k. 0,578 i 2,260, per ajustar-lo a l’import definitiu aprovat del projecte de 
les obres de “Millora de la intersecció de la carretera BV-1411 amb el vial de 
connexió a l’autopista C-58. T.M. Ripollet i Montcada i Reixac”. 

 
19. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre les obres del 
projecte constructiu “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-
5001, al T.M. de Montcada i Reixac”. 

 
Permisos d’obres 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Isma 2000, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/9813. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Maria Casanovas i Roig, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3094. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C.V.U, en 

resolució de l’expedient núm. 2013/6190. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Antoni de Vilamajor en resolució de l’expedient núm. 2013/6227. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ferrovial 

Agroman SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/6917. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2013/7059. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2013/7733. 
 
Ratificació de: 
 
27. Decret de la Presidència de data 16 d’octubre de 2013, en virtut del qual es 

proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2013/5780. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

28. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per a la ”Xarxa 
de calor distribuïda amb caldera de biomassa amb estelles al municipi”, d’import 
cent setanta-tres mil cinc-cents (173.500) €.  

 
29. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, per a l’”Estalvi 
energètic del municipi”, d’import cent quinze mil quatre-cents trenta-set euros 
amb trenta-vuit cèntims (115.437,38) €.  

 
30. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sentmenat, per a l’”Adquisició de 
màquina escombradora del municipi”, d’import cent vuitanta mil dos-cents deu 
euros amb catorze cèntims (180.210,14) €.  

 
31. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà, per al ”Pla d’estalvi energètic del 
municipi”, d’import cent setanta-quatre mil nou-cents vint-i-sis euros amb 
cinquanta-set cèntims (174.926,57) €.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 


	Programa de Crèdit Local

