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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
DE DATA 8 DE MAIG DE 2014 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 282/2013-A, interposat per l’entitat Seguros Catalana 
Occidente, SA contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-5107, com a conseqüència de la irrupció sobtada 
d’un senglar a la via. 

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

dictada pel TSJC que estima parcialment el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 
interposat per la Diputació de Barcelona contra la sentència estimatòria del 
recurs interposat per diversos funcionaris del grup C2, categoria d’oficial 
conductor de vehicles, contra el decret d’11/7/2012 que desestimava la petició 
de convocatòria de promoció interna i subsidiàriament el reconeixement a 
percebre els complements del grup C1. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4. Decret de la Presidència, de data 7 d’abril de 2014, de compareixença, davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 
126/2014-F interposat per la mercantil Bomar 92 contra el decret, de 20/12/2013, 
que denegava l’autorització d’obres de construcció d’un mur amb barbacoa a 
l’aresta exterior de l’esplanació, a la carretera BV-5115, TM Gualba. 

 
5. Decret de la Presidència, de data 15 d’abril de 2014, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs núm. 
135/2014 interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord del 
Ple, de 19/12/2013, relatiu al reconeixement del dret del personal de la Diputació 
a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 
2012 corresponent al període comprès entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la reducció i disposició 

de sobrants d’aportacions prèvies de la Diputació de Barcelona  resultants dels 
convenis de col·laboració aprovats: per decret de la Presidència núm. 7896/11, 
de 12 de setembre, i acord de la Junta de Govern núm. 58/11, de 10 de febrer, 
respectivament, així com l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de 
Santa Fe (Argentina) per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la 
gestió integral de residus sòlids urbans”, i la modificació de l’apartat segon de la 
part dispositiva de l’acord 673/2013 de la Junta de Govern de data 19 de 
desembre. 

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

provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 
31/3/2014, així com dels ajuts pluriennals del Catàleg 2012, amb termini màxim 
de justificació fins el 31/3/2014, i habilitar el període d’audiència pública. 

 
8. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’increment de la 

quantia total màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA.- 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 “Xarxa calor amb biomassa” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats 

 
10. AJUNTAMENT DE TALAMANCA.- 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” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 

béns mobles, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari i 
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autoritzar la seva cessió gratuïta a favor del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
12. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 

béns informàtics, 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 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
13. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’acord 

tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, CECOT i diversos ens 
locals per a la implantació de la reempresa a nivell local.  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
14. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 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, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de 
Serveis d’Educació per a l’any 2014. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
15. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa  

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, en resolució de l’expedient núm. 
2013/6252. 

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

de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2014/811. 
 
17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.C.J., en 

resolució de l’expedient núm. 2014/1469. 
 
18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Masia El 

Villar, CB, en resolució de l’expedient núm. 2014/1586. 
 
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1589. 
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20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.J.G., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/1696. 

 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de UTE 

SOLSONÈS, en resolució de l’expedient núm. 2014/1787. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2014/1826. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2014/1862. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Olèrdola, en resolució de l’expedient núm. 2014/1907. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.R., en 

resolució de l’expedient núm. 2014/2164. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Quirze de Safaja, en resolució de l’expedient núm. 2014/2608. 
 
27. Dictamen que proposa rectificar l’errada material d’una autorització d’obres a 

favor del Càmping La Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2013/9962. 
 
Conveni de col·laboració 
 
28. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 

d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès, en el marc 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives 
de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres 
del “Projecte constructiu rotonda a la BP-2121 cruïlla Pacs del Penedès” i la 
definició dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, per un import de dos-cents setanta-set mil sis-
cents noranta-un euros amb vuitanta-un cèntims (277.691,81) €. 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
29. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc 

de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria de planificació dels espais 
naturals i conservació de la Biodiversitat i el patrimoni natural. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
30. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació, mitjançant concessió administrativa, per gestionar el Centre 
d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, propietat de la Diputació de 
Barcelona, al parc del Montnegre i el Corredor. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
31. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni tipus 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments que 
participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2014, per a 
la Comarca del Maresme 

 
32. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 

tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la Federació 
d’ADF de Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI), a la comarca del Maresme, per import de cent 
cinquanta-quatre mil cent set euros amb noranta-cinc cèntims (154.107,95) €. 

 
33. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni 

tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Federacions 
d’ADF per a la gestió i l’execució dels Plans del Programa de Suport als  
Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, per import de dos milions 
dos-cents noranta-sis mil dos-cents quaranta euros amb cinc cèntims 
(2.296.240,05) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 


