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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 DE JUNY DE 2014 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de juny de 2014. 
 

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

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs 
núm. 135/2013, interposat pel funcionari A.G.M-N. contra la resolució de 
29/01/2013 que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que li 
havia estat autoritzat per decret de 22/11/2007. 

 
3. Donar compte del decret de la Presidència, de data 27 de maig de 2014, de 

compareixença, davant el Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, en el procediment 
núm. 128/2014, interposat per S.G.Q. en reclamació d’incapacitat permanent 
total derivada d’accident laboral. 

 
4. Donar compte del decret de la Presidència, de data 28 de maig de 2014, de 

compareixença, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 1408/2013-c, 
instat per A.M.R.B. 

 
5. Donar compte del decret de la Presidència, de data 28 de maig de 2014, de 

compareixença com a demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 168/2012-M2, interposat per Caja de 
Seguros Reunidos y Reaseguros Caser, SA contra el decret que va inadmetre la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-16Z, a causa de la caiguda d’un 
arbre sobre un vehicle. 

 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
6. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

“Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i 
a la prestació adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015. 
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7. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’addenda 
al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, subscrit en data 10 de maig de 2013, en desenvolupament del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

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

d’accions desestimades i deixar deserta la convocatòria 20142014512000579B, 
(donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament) així com ampliar el termini de resolució de les convocatòries 
20142014512000573B (donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de 
cooperació al desenvolupament) i 20142014512000575B (donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament), en el marc de 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 (2014). 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar la quantitat imputada al 

pressupost 2014 de l’Organisme de Gestió Tributària per al contracte de les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme 
de Gestió Tributària, formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A-
62690953, corresponent a la Subdirecció de Logística. 

 
Servei de Programació 
 
10. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del 

1r. trimestre de l’any 2014. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
11. CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de cent quaranta-tres mil setanta-nou euros amb trenta 
cèntims (143.079,30) €  a l'Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA  per finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
12. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de quatre-cents vuitanta-sis mil 
quatre-cents seixanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (486.469,62) € a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
13. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de vuitanta-un mil set-cents 
cinquanta-nou euros amb seixanta cèntims (81.759,60) € a l'Ajuntament de 
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Parets del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per 
finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
14. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de setanta-sis mil quaranta euros amb 
cinquanta-sis cèntims (76.040,56) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

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

concedir una subvenció per import de tres-cents seixanta-nou mil vuit-cents vint-
i-cinc euros amb noranta-dos cèntims (369.825,92) € a l'Ajuntament de 
Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per 
finançar les inversions del pressupost 2014. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la pròrroga 

tàcita del conveni de 13 de maig de 2003, signat amb l’Associació Promotora del 
Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, i autoritzar l’ús 
temporal de determinats espais de l’edifici del carrer Sant Pere més Baix, núms. 
7-9, de Barcelona, a favor de l’esmentada associació. 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
17. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la 

convocatòria (núm. 2014/5803) per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de 
la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen  activitats de Respir per 
a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per a 
l’any 2014 per un import de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents cinquanta-nou 
euros amb seixanta-sis cèntims  (242.859,66) €. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2010/1765. 
 
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’ATLL 

Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, en resolució de l’expedient 
núm. 2010/4795. 
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20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Terranova Papers, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/1050. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa R3 

Recymed, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/1379. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. Y.R.G., 

en resolució de l’expedient núm. 2014/2611. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una  autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Climent de  Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2014/2779. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas Natural 

Distribución SDG, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/2892. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2014/3205. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.P., en 

resolució de l’expedient núm. 2014/3618. 
 
27. Dictamen que proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat per la Junta 

de Govern de data 8 de maig de 2014, pel qual es va aprovar una autorització 
d’obres a favor de la UTE Solsonès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1787. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


