
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2014 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

favorable, de la Secretaria general, de data 18 de setembre de 2014, referent a 
l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat de Municipis del 
Galzeran. 

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

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de 
1a Instància i Instrucció núm. 4 de Vilanova i la Geltrú, que condemna D.F.P., 
com a autor responsable d’un delicte contra la seguretat viària, a diverses penes, 
així com la companyia MAPFRE, com a responsable civil directa, a abonar a la 
Diputació de Barcelona la quantitat de quatre-cents trenta-quatre euros amb 
seixanta-nou cèntims (434,69) € per una barana danyada i mil setanta-nou 
(1.079) € per la mà d’obra per a la seva reparació. 

 
4. Donar compte del decret de la Presidència, de data 12 de setembre de 2014, de 

compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 330/2014-B interposat 
per E.C.C. i 9 més contra el decret, de 19 de maig de 2014, de desestimació de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis 
derivats del cessament del dret a la prolongació de la permanència en el servei 
actiu. 

 
5. Donar compte del decret de la Presidència, de data 17 de setembre de 2014, de 

compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2014-D interposat 
per G.L.R i 2 més contra el decret, de 28 de maig de 2014, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la mort d’A.M.R.C., 
relacionada amb el funcionament del servei de teleassistència que tenia 
contractat amb Televida Servicios Sociosanitarios, SL. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització i 

disposició de la despesa corresponent al quart i darrer pagament a la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
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(FIIAPP), en el marc del conveni de col·laboració per a la implementació de 
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III 
(OCO)”, de 18 de desembre de 2008 (Conveni 2114/08). 

 
7. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització i 

disposició de la despesa corresponent al tercer i darrer pagament a la Regió de 
Toscana (Italia) en el marc del conveni de col·laboració per a la implementació 
de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III 
(OCO)”, de 31 de gener de 2010 (Conveni 183/10). 

 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
8. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la tercera 

resolució de la concessió definitiva 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”. 

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

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari de 
finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014” i el seu règim de 
concertació. 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
10. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el recurs de 

reposició interposat per l’entitat “Casa de Andalucía en la Llagosta” contra 
l’Acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar 
l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona. 

 
11. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de 

reposició interposat per l’entitat “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig, contra 
l’Acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar 
l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona,  
així com deixar sense efecte l’apartat de l’Acord que exclou l’esmentada entitat 
per haver estat presentada la seva sol·licitud fora de termini i atorgar a l’entitat 
una subvenció per un import de dos mil divuit (2.018) €. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

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

2n. trimestre de l’any 2014. 
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Programa de Crèdit Local 
 
13. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de catorze mil set-cents vint-i-nou euros amb 
deu cèntims (14.729,10) € 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. 

 
Caixa de Crèdit 
 
14. AJUNTAMENT D'AVINYÓ.- 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 “Urb. connexió zona docent/esportiva” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT DEL BRUC.- 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 “Canalització-evacuació aigües M. 
Parc” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. AJUNTAMENT DE CASSERRES.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-dos mil 
(62.000)€ per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrers” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
17. AJUNTAMENT DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint mil 
(120.000)€ per a finançar l’actuació local “Inversions 2014” al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 
18. AJUNTAMENT DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-cinc mil 
(55.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació i projectes d'obra” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
19. AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-sis mil set-cents 
noranta-un euros amb vuitanta-set cèntims (86.791,87) € per a finançar l’actuació 
local “Clavegueram” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-vuit mil dos-
cents vuit euros amb tretze cèntims (88.208,13) € per a finançar l’actuació local 
“Reparació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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21. AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-
set mil (47.000) € per a finançar l’actuació local “Compra equips informàtics” al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
22. AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-
i-vuit mil (128.000) € per a finançar l’actuació local “Edificis municipals i espai 
urbà” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
23. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-
nou mil (99.000) € per a finançar l’actuació local “Equipaments i maquinària” al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
24. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-
sis mil (76.000) € per a finançar l’actuació local “Edificis educació” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats. 

 
25. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € 
per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer Pere Grau” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
26. AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set mil (107.000) € 
per a finançar l’actuació local “Passarel·la, aparcament i entrada Ordal” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
27. AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import  
trenta-cinc mil sis-cents setanta euros amb trenta-sis cèntims (35.670,36) € 
atorgat a l’Ajuntament de Balsareny amb la finalitat de finançar l’actuació local 
“Arranjament camí Castellnou Bages” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, amb la finalitat de mantenir la quantitat de  disset mil cent trenta-vuit 
euros amb seixanta-cinc cèntims (17.138,65) € a la dita finalitat i  destinar la 
resta de la quantia del crèdit és a dir divuit mil cinc-cents trenta-un euros amb 
setanta-un cèntims (18.531,71) € al finançament de les actuacions “Bombes 
estació aigua” i “Millores sala sindical, mitjançant la concesió de dos nous crèdits 
i mantenint les condicions inicials”. 

 
28. AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import tretze mil quatre-cents 
noranta-cinc euros amb trenta-un cèntims  (13.495,31) € per a finançar l’actuació 
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local “Bombes estació aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per a “Arranjament camí Castellnou Bages”. 

 
29. AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinc mil trenta-sis euros 
amb quaranta cèntims (5.036,40) € per a finançar l’actuació local “Millores sala 
sindical” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Arranjament camí Castellnou Bages”. 

 
30. AJUNTAMENT DE MONTGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc 
mil (175.000) €, sol·licitat per l’Ajuntament de Montgat i atorgat per acord de la 
Junta de Govern, en sessió de data 19 de desembre de 2013, per a finançar 
l’actuació local “Compra dues naus industrials” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
31. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació de 

l’error material en relació amb la indicació de l’aplicació pressupostària advertit 
en l’acord de la Junta de Govern, de 24 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar 
l’adhesió, fins el 31 de desembre de 2014, al servei d’atenció a l’usuari i 
manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral dels 
serveis socials per a la Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert en mode 
servei pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 
ÀREA DE  TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.E., en 

resolució de l’expedient núm. 2014/5237. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C.A.V., en 

resolució de l’expedient núm. 2014/5637. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6028. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Serveis Forestals Codina SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6031. 
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36. Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor del 
Sr.J.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2014/5384  

 
Conveni de col·laboració 
 
37. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 

d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i  
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions de cadascuna de les 
parts amb la finalitat d’executar, per part de la Diputació, les obres del projecte 
constructiu d’“Itinerari de vianants entre el pont de Montcada i el camí de la Font 
del Tort. T.M. Montcada i Reixac” (BV-5001, p.k. 7,200-7,540 i BV-5012, p.k. 
0,000-0,142), i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


