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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2014. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del canvi de nom de la 

Fundació Angels Garriga de Mata que passa a denominar-se Fundació Marta 
Mata Garriga i de la modificació dels estatuts de la Fundació Josep Comaposada 
Sindicalistes Solidaris. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET. 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada 
per l’Audiència Provincial de Barcelona que desestima el recurs d’apel·lació núm. 
37/2014 interposat per T.S.E. contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 4 
de Granollers, de 9/10/2013, que acordava el sobreseïment i arxiu de les 
diligències prèvies incoades per un presumpte delicte d’homicidi imprudent, en 
relació amb la mort de S.S.S. en un accident de trànsit. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers en el judici verbal núm. 
1456/2013, que declara la manca de competència objectiva per conèixer de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per D.G.R., per tractar-se 
d’una matèria contenciosa administrativa. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs 
núm. 136/13-C, interposat per J.G.L. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, 
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a 
l’actor per decret de 14 de desembre de 2010. 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs 
núm. 146/13-C, interposat per E.B.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, 
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que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a 
l’actor per decret de 3 de febrer de 2010. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs 
núm. 158/13-E, interposat per J.R.P. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013, 
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a 
l’actor per decret de 14 de desembre de 2010. 

 
9. Donar compte del decret de la Presidència,  núm. 8639/14 de data 13 d’octubre de 

2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 15 de Barcelona, en el 
procediment núm. 767/2014 instat per M.F.A.A. contra la Diputació de Barcelona, 
l’INSS, la TGSS i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent 
derivada d’accident de treball. 

 
10. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 8912/14 de data 20 d’octubre de 

2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 24 de Barcelona, en el 
procediment núm. 1371/2013 instat per M.A.F.V. contra la Diputació de Barcelona, 
en reclamació d’acomiadament improcedent. 

 
11. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 9036/14 de data 20 d’octubre de 

2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el recurs núm. 417/2014-A interposat per Centres Comercials 
Carrefour, SA, contra el decret que denegava la instal·lació de 2 senyals de 
publicitat a la carretera BV-1433, així com contra el decret que desestimava el 
posterior recurs de reposició formulat. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple (bases) i de la 

Presidència (convocatòria, en règim de concurrència competitiva) la primera 
Edició dels Premis “Municipis amb Europa”. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’acord marc de col·laboració entre diferents institucions per establir les bases del 
projecte denominat “Apadrina el teu equipament” en el marc del projecte Raval 
cultural. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 

individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, corresponents a la cinquena 
resolució de 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” 
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15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució definitiva de concessió dels ajuts del programa complementari “de 
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal el curs escolar 2012-
2013”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 

16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni 
tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la 
xarxaCorh o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 

17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de La Llacuna per 
portar a terme l’actuació 14/X/111736, denominada “Centre per al 
desenvolupament cultural i turístic de La Llacuna” amb un import de dos-cents 
vint-i-cinc mil (225.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 

 

18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar parcialment sense 
efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 d’octubre de 2012, en 
relació amb l’exclusió de la sol·licitud de l’entitat privada “Centro Cultural Andaluz 
Colonia Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra” de la segona 
convocatòria de subvencions de la Gerència de Serveis de Cultura per a l’any 
2012 (codi convocatòria 03733/12), i atorgar una subvenció a favor de 
l’esmentada entitat per al projecte “XXXIV Romería en honor de María Santísima 
de la Sierra”. 

 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, revocar inicialment les 
subvencions concedides, en règim de concurrència competitiva, a diverses entitats 
en la primera i en la segona convocatòria de l’any 2012, de conformitat amb el 
previst a l’article 21.1 de les  Bases específiques de subvencions per a activitats 
destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012. 

 
ÀREA D’HISENDA , RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del President, aprovar l’actualització 
dels factors del complement específic. 

 
Servei de Programació 
 

Programa de Crèdit Local 
 

21. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de vint-i-tres mil cent seixanta-cinc 
euros amb vint-i-dos cèntims (23.165,22) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

 
22. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de vuitanta-vuit mil cinc-cents 
setanta-dos euros amb noranta cèntims (88.572,90) € a l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

 
23. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de trenta-tres mil set-cents noranta-quatre 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (33.794,55) € a l'Ajuntament de Torelló, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

 
24. SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de quaranta-cinc mil quatre-cents 
vuitanta-dos euros amb cinquanta-un cèntims (45.482,51) € a l'Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2014. 

 

Caixa de Crèdit 
 
25. AJUNTAMENT D'ARGENTONA.- Dictamen pel qual es 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 “Estalvi energia i millora equipaments”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
26. AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-tres mil setanta-cinc (173.075) € per a finançar l’actuació local “Inversions 
2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
27. AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import mil 
nou-cents vint-i-cinc (1.925) € per a finançar l’actuació local “Desfibrilador”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
28. AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000,00 EUR) per a finançar l’actuació 
local “Projectes River Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
29. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta cinc mil (175.000) € atorgat per finançar 
l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, mantenint vint-i-cinc mil euros (25.000) € a l’esmentada finalitat i 
destinant cent cinquanta mil (150.000) € al finançament de l’actuació “Arranjament 
plaça Clavé”, amb les condicions inicials. 
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30. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent cinquanta mil (150.000,00) €, provinents del crèdit per a “Mirador del 
riu i raval Clot”, per a finançar l’actuació local “Arranjament plaça Clavé”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Consells Comarcals 
 
31. Dictamen pel qual es proposa modificar la quantia del crèdit concedit al Consell 

Comarcal del Vallès Occidental, en desenvolupament del Pla “Operacions de 
Tresoreria per a Consells Comarcals 2014, per acord de la Junta de Govern de 
data 25 de setembre de 2014, en el sentit de fixar-ho en un milió cinc-cents 
noranta-un mil dos-cents dotze (1.591.212) €, quantitat acceptada per l’esmentat 
Consell Comarcal. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un vehicle 

com a bé no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari i autoritzar la seva cessió 
gratuïta a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució de la convocatòria número 2014/5933 per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense afany de 
lucre representatives del sector comercial i de serveis, corresponent a l’any 2014, 
per un import total de dos-cents mil (200.000) €. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga del conveni, per a l’any 2015, subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH), així com aprovar una addenda al 
dit conveni, fixant una aportació de la Corporació de dos-cents noranta-set mil 
tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims (297.352,80)€. 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

tancament i la liquidació de la setena edició del premi Josep Ma. Rueda i 
Palenzuela, així com revocar el premi atorgat a la Sra. M.B.F en la quantitat de 
dos mil cinc-cents  euros (-2.500) €., corresponent al 50% del premi.  
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36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Protocol 
d’adhesió al programa “els serveis socials més a prop”. 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga, des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016, de les  
Bases per  a la gestió i desenvolupament de programa de teleassistència, i 
aprovar una addenda a les dites Bases, en virtut del qual es prorroga per un any el 
contracte amb l’empresa prestadora del servei. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
38. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2013/5427. 
 
39. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 
2014/6772. 

 
40. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2014/6781. 
 
41. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Serveis Forestals Codina, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2014/6989. 

 
42. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Associació Can Soteras, en resolució de l’expedient núm. 2014/7023. 
 
Convenis de col·laboració 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de 
Calaf, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de 
determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, 
per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu per a la construcció 
d’una mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141b amb el Passeig de Santa 
Calamanda al T.M. de Calaf”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment 
de les obres amb posterioritat a la seva execució. 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la 
finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

millora de la seguretat viària a la cruïlla del carrer Barcelona i enjardinament de la 
porta d’entrada de l’accés nord de la BV-2002. T.M. Sant Vicenç dels Horts”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i amb l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
amb la finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les 
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del projecte “Nova 
vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase 1. T.M. Sant Climent de 
Llobregat”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Agrupació de 
Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà (AMTU), amb la finalitat de 
realitzar estudis de mobilitat de mutu interès dirigits als municipis, en aplicació de 
les polítiques de mobilitat i transport públic (anys 2014-2017). 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Olèrdola, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de 
determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, 
per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de rotonda a la 
intersecció de la carretera BV-2119, p.k. 0+000 amb els carrers del nucli urbà de 
Moja. T.M. Olèrdola”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució. 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Òdena, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de 
determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’actuació 
“Traspàs de titularitat i projecte de reurbanització de la travessera de la carretera 
BV-1106. PK 3+285 al PK 3+470. TM. Òdena”, a executar per part de 
l’Ajuntament, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució. 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat 
de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de 
Rotonda a la intersecció de la BV-1602 amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt”, 
i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 
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50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tordera als 
efectes de l’actuació 14/X/101266 “Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de 
vianants a la carretera BV-5121 al T.M. de Tordera”, en el marc de les instruccions 
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals” 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat pel Sr. J.M.S.A., contra l’acord adoptat per la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 12 de juny de 2014, pel qual es va acordar 
desestimar la sol·licitud de subvenció presentada pel recurrent, dins de la línia de 
subvencions d’explotacions forestals 2014.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


