
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. 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. 17 de Barcelona, que desestima el recurs 653/2011, interposat 
per D.M.B. i J.L.P.M. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-245, a causa de l’existència 
d’una taca de gasolina a la calçada. 

 
3. 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. 14 de Barcelona, que desestima el recurs 14/2012, interposat 
per M.I.M.R. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera BV-2127, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la 
calçada. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
4. Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc del Pla 

Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de 
col·laboració en relació a l’actuació “Adequació Casal a Biblioteca”, a signar amb 
l’ajuntament de Collbató, per import de quatre-cents vint-i-vuit mil dos-cents trenta-
sis euros amb noranta-vuit cèntims (428.236,98) €. 

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

Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de 
col·laboració en relació a l’actuació “Construcció de la nova Biblioteca municipal”, a 
signar amb l’ajuntament de Gironella, per import de cinc-cents vint-i-cinc mil euros 
(525.000) €. 

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

Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de 
col·laboració en relació a l’actuació “Subministrament d’equipament tècnic i 
mobiliari a la Biblioteca Antoni Comas”, a signar amb l’ajuntament de Mataró, per 
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import de cinc-cents quaranta-vuit mil cinc-cents quinze euros amb trenta-cinc 
cèntims (548.515,35) €. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
7. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

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

 
8. VILADECANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

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

 
9. CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

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

 
10. SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 

subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013. RETIRAT 

 
11. GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

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

 
Caixa de Crèdit 
 
12. CABRILS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

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

 
14. MATARÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Pla sanejament 2012” al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’Ajuntament de 

Barcelona per a la realització del Projecte de reforma interior del CEM Mundet, 
Fase 3, del Recinte Mundet. 

 
Intervenció General 
 
16. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases reguladores, per delegació del Ple, 

i de la convocatòria, per delegació de la Presidència, per a la concessió d’ajuts en 
espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la 
Província de Barcelona. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

i reintegrament de la quantia atorgada a l’Ajuntament d’Esparreguera en virtut de la 
subvenció concedida en el marc de la III Addenda al conveni de col·laboració per al 
desplegament d’una xarxa d’agents locals d’Igualtat amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
18. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, estimar parcialment la indemnització 

relativa a les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges” 

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

Castellar del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2013/5964. 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A.P.M., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/6825. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 

Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2013/6906. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2013/7057. 
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23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vic, en resolució de l’expedient núm. 2013/7364. 

 
Conveni de col·laboració 
 
24. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Calldetenes, als efectes de l’execució de les 
obres del projecte “Millora de la intersecció ctra. N-141d amb c/ Barcelona. T.M. 
Calldetenes”. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

25. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la 
subvenció atorgada a Explotacions Agrícoles i Forestals Can Castanyer, SL, en la 
convocatòria de l’any 2011 i destinada a Explotacions Forestals al parc natural del 
Montseny per no presentar els justificants de les activitats subvencionades,  per un 
import de dos mil setanta (2.070) €. 

 
26. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la 

subvenció atorgada al Sr. Josep Puig Pla, en la convocatòria de l’any 2012 per a 
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la 
Diputació de Barcelona, per no executar els treballs objecte de la subvenció 
atorgada,  per un import de cinc mil setze euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(5.016,85) €. 

 
27. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la 

subvenció atorgada al Sr. Carles Corominas Arnaiz, en la convocatòria de l’any 
2011 per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona 
la Diputació de Barcelona, per no executar els treballs objecte de la subvenció 
atorgada,  per un import de mil set-cents setze euros amb vint cèntims  
(1.716,20)€. 

 
28. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de 

titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal d’Educació 
de Mataró, en la convocatòria de l’any 2013 i destinada al transport escolar, dins la 
campanya “Coneguem els nostres parcs”, pel de l’Ajuntament de Mataró, donada 
la dissolució de l’Institut. L’import de la subvenció és de mil quatre-cents trenta-
quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (1.434,68) €. 

 
29. Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de 

titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal de Gestió del 
Patrimoni Cultural i Natural de Gavà, en la convocatòria de l’any 2013 i destinada 
al transport escolar, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, pel de 
l’Ajuntament de Gavà, donada la dissolució de l’Institut. L’import de la subvenció és 
de nou-cents trenta-un euros amb vint cèntims (931,20) €. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 

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

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i Canovelles, per a la ”Millora de l’eficiència energètica en 
les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi”, per un import de cinc-cents 
trenta-set mil set-cents vuitanta-vuit (537.788) €.  

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

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i Seva, per a la ”Instal·lació de dues calderes de biomassa 
en punts estratègics del municipi”, per un import de cent deu mil (110.000) €. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 


	Programa de Crèdit Local

