
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 DE JUNY DE 2014 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe 

relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana. 

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

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 512/11 
interposat per D.A.G. 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-2411, com a conseqüència de l’existència d’una 
pedra a la via. 

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

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 3 de Vic, que condemna R.M.M.U. com a autora 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària i a indemnitzar a la Diputació 
de Barcelona amb sis-cents quaranta euros amb nou cèntims (640,09) € pels 
danys causats a la carretera BV-5303. 

 
5. Donar compte del decret de la Presidència, de data 12 de maig de 2014, de 

compareixença com a perjudicada, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la 
Geltrú, en el procediment abreujat núm. 310/2011-CM que es tramita contra 
F.J.T.F., G.C.T. i Zurich Seguros, pels danys ocasionats a la carretera BV-2115, 
del terme municipal de Cubelles, com a conseqüència d’un accident de trànsit. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació 

d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la convocatòria 
20142014512000577B 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 (2014). 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
7. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del 

Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la 
formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació 
“Manteniment Biblioteca d’Esparreguera”, a signar amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, per import de dos-cents trenta mil (230.000) €. 

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

Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la 
formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació 
“Adequació de la biblioteca municipal de proximitat Volpelleres”, a signar amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per import d’un milió  (1.000.000) €. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
9. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de dos-cents cinquanta-vuit mil 
cent setanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (258.172,29) € a l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
10. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de cent dinou mil nou-cents 
catorze euros amb vuit cèntims (119.914,08) € a l'Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per 
finançar les inversions del pressupost 2014. 

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

una subvenció per import de set-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-set 
euros amb setanta-un cèntims (768.267,71) € a l'Ajuntament de Sabadell a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Pla inversió local 2014” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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13. L'ESTANY.- 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 “L'Estany: història i natura” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-vuit mil quatre-cents vuitanta-dos 
euros amb vuitanta cèntims (28.482,80) € per a finançar l’actuació local “Millora 
instal lacions esportives” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-cinc mil 
(85.000)€ per a finançar l’actuació local “Camí Roquetes i barri Rodes” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta mil (90.000) € 
per a finançar l’actuació local “Vehicle policia i material brigada” al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats. 

 

17. VIVER I SERRATEIX.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta mil vuit-cents cinquanta-
un euros amb seixanta-cinc cèntims (170.851,65) € per a finançar l’actuació local 
“Local social i cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

FEDER 
 
18. LA GRANADA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, una 

línia de préstecs-pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al 
Poble Més a l’Ajuntament de La Granada d’un import màxim de tres-cents vint-i-
quatre mil cinc-cents noranta-cinc euros amb trenta-nou cèntims (324.595,39) €. 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2013/10152. 

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

de Sant Climent de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2014/1039. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Francisco Alberich, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/1335. 
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22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Illa 
Crous, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/1365. 

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

de Sant Fost de Campsentelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/1834. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una  autorització d’obres a favor del Sr. F.C.C., 

en resolució de l’expedient núm. 2014/2382. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Orpí, en resolució de l’expedient núm. 2014/2629. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Centre 

Excursionista Montserrat, en resolució de l’expedient núm. 2014/2648. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J.G.V., 

en resolució de l’expedient núm. 2014/3092. 
 
Convenis 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 Sant Boi de Llobregat, en el 
marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de les obligacions de les 
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de “Ramal d’enllaç 
amb el carrer Primer de Maig ctra. BV-2002. T.M. Sant Boi de Llobregat” i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a 
la seva execució, per un import de cent vuitanta-dos mil vuit-cents set euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (182.807,88) €. 

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

d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, 
en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment de 
les obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les 
obres del “Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit 
central. T.M. Santa Eulàlia de Riuprimer” i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un import de 
cinc-cents cinquanta mil sis-cents trenta-quatre euros amb dos cèntims 
(550.634.02) €. 

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

d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana, pel traspàs de la 
titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5008 i a la determinació de 
les obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les 
obres del “Projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa – 
Avinguda Albéniz. T.M. Tiana”, en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
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amb posterioritat a la seva execució, per un import de dos-cents seixanta-nou mil 
set-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (269.748,86) €. 

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

d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tona, pel traspàs de la 
titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5303 i a la determinació de 
les obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les 
obres de “Millora de les cruïlles de la travessera amb la Plaça de l’Hostal i amb el 
carrer Torras i Bages”, en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, per un import de set-cents vuitanta-set mil 
noranta-cinc euros amb tres cèntims (787.095,03) €. 

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

d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manlleu, per a l’establiment 
de les obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les 
obres de “Construcció de rotonda de radi reduït al creuament de la carretera B-
522 amb el Passeig del Ter a Can Molas” i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un import de 
dos-cents trenta-nou mil cinc-cents seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims 
(239.569,98) €. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
33. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord adoptat 

per la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2014, núm. 152/14, de resolució del 
Fons per garantir el lloguer just de les borses de lloguer social, en el marc del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
34. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 

subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en 
l’àmbit dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-
Savassona, Montnegre i el Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 
2014, per un import de cent mil (100.000) €.  

 
35. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’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, any 
2014. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
36. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació 

de la pròrroga del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 
2013 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre i el Corredor.  

 
37. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte la 

convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de 
Barcelona (2014) aprovat per la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014, 
núm. 179, modificar les Bases específiques i aprovar nova convocatòria. 

 
PRECS I PREGUNTES 


	Programa de Crèdit Local

