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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 27 DE GENER DE 2011 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària del dia 23 de desembre de 2010. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 20 de desembre de 2010, que resol designar el 
Sr. Antoni Montseny Domènech vocal representant de la Diputació de Barcelona 
en la Comissió Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials. 

 

Es dóna compte dels decrets següents: 
 

3. Decret de data 14 de desembre de 2010, pel qual s’interposen accions civils 
contra la senyora S. P. S. L. en reclamació de les rendes que li resten pendents 
de satisfer a la Fundació Pública Casa de Caritat des de març de 2010 
corresponents al pis situat al carrer XXXX núm. XX, XX. de Barcelona, propietat 
de la Fundació Pública Casa de Caritat.  

 

4. Decret de data 15 de desembre de 2010, de compareixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 598/2010-F, interposat pel senyor D. G. F. contra el decret de 
la Presidència Delegada de l’Àrea  d’Hisenda i Recursos Interns de data 7 de 
setembre de 2010 pel qual s’imposen al senyor G. les sancions d’amonestació, 
tres mesos de suspensió de funcions i retribucions i trasllat de lloc de treball. 

 

5. Decret de data 14 de desembre de 2010, de compareixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 500/2010-A, interposat pel senyor J. M. M. P. contra la 
resolució de data 22 de juliol de 2010, per la qual es desestima la reclamació 
pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit sofert el dia 15 de març 
de 2009, a l’altura del pk 10 de la carretera BP-1241, a causa de l’existència 
d’irregularitats a la calçada. 

 

6. Decret de data 11 de gener de 2011, de compareixença en el recurs d’apel·lació 
interposat per la senyora M. A. C. H. contra la sentència, de data 8 de juliol de 
2010, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2008, interposat 
per la senyora C. contra la Resolució de data 29 d’abril de 2008 pel qual 
s’acordava la imposició de tres sancions de 16 dies cadascuna de suspensió de 
funcions amb pèrdua de les retribucions. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents 
 
7. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència, favorable per 

els interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 296/2010 interposat per 
Mapfre Familiar, i F. F. G. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Barcelona pels danys i perjudicis soferts en l’accident patit el dia 26 de desembre 
de 2008, la DIPUTACIÓ actuava com a codemandada. 

 
8. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable pels 

interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 571/2009 interposat per Línea 
Directa Aseguradora  SA contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 
data 3 de setembre de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada per l’actora com a conseqüència dels danys materials 
derivats de l’accident de circulació sofert el dia 21 de setembre de 2007 a la 
carretera de Rellinars direcció Bòbiles, B-122, a l’alçada del punt quilomètric 1,5, 
a causa d’un sot a la calçada. 

 
9. Dictamen que proposa donar-se per assabentada per la sentència favorable pels 

interessos de la Corporació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Recurs 
d’Apel·lació  núm.  434/2008 interposat pel senyor J. V. B. i Altres contra la 
sentència desestimatòria dictada en el recurs ordinari 67/2006, en el que es 
refereix a la imposició de costes,  a causa de l’incendi sofert en el Parc Natural 
de Sant Llorenç de Munt i l’obac, a l’agost de 2003. 

 
10. Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret favorable per als 

interessos de la Diputació, pel qual s’autoritza la terminació convencional de 
l’expedient de reclamació de danys i perjudicis a les elèctriques REE i FECSA-
ENDESA (en endavant EDE) amb motiu de l’apagada de llum del 23 de juliol de 
2007, que va afectar a diferents edificis de la Corporació i s’aprova la 
corresponent minuta de conveni en el qual EDE es compromet a abonar a la 
Diputació de Barcelona, en concepte d’indemnització, la quantitat de seixanta-
quatre mil nou-cents seixanta-tres euros amb onze cèntims (64.963,11) €. 

 
11. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel 

Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona en les diligències indeterminades 
894/2010, que no admet a tràmit la denúncia presentada pel Ministeri Fiscal, a 
causa de diversos correus electrònics enviats a la bústia de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona que fan referència a determinades 
reivindicacions de treballadors de l’Àrea d’Educació. 
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12. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria, favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal de Comptes, que decreta 
l’arxiu de les actuacions en les diligències preliminars núm. B-155/10, obertes 
com a conseqüència de les possibles irregularitats posades de manifest pel 
Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació dels fons per a la realització d’un 
Curs d’auxiliar de cuina, executat per la Societat Anònima Municipal d’Activitats 
integrades, SA de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i finançat pel Fons Social 
Europeu, a través de la Diputació de Barcelona 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Ratificació de: 
 
13. Decret de la Presidència de data 3 de desembre de 2010, que resol la 

convalidació de l’autorització de la contractació dels serveis necessaris per a la 
realització del taller sobre cohesió social i la reunió del Comitè de Direcció de 
l’OCO que van tenir lloc a Rosario (República Argentina) els dies 26 a 28 de juliol 
de 2010, en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i el Govern Provincial de Santa Fe per a la implementació de l’acció “Lot 2: 
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.  
 

14. Decret de la Presidència de data 3 de desembre de 2010, que resol la 
convalidació de l’autorització de la contractació dels serveis necessaris per a la 
realització del taller sobre cohesió social que va tenir lloc a San José de Costa 
Rica els dies 2 i 3 d’agost de 2010, en el marc del conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José per a la implementació 
de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III 
(OCO)”.  
 

15. Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2010, que resol 
l’autorització i disposició de la despesa corresponent al primer pagament 
intermedi al Govern Provincial de Santa Fe (República Argentina) en el marc del 
conveni de col·laboració i la seva primera addenda amb la Diputació de 
Barcelona per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 

 
16. Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2010, que resol 

l’autorització i disposició de la despesa corresponent al primer pagament 
intermedi a la Municipalitat de San José (Costa Rica) en el marc del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José 
(Costa Rica) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
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Servei de Govern Local 
 
17. Dictamen que proposa l’aprovació dels crèdits màxims associats a les accions 

consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2011 per a la 
concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
concertació i modificació de la convocatòria pel que fa a les especialitats de 
justificació de les accions consistents en fons de prestació. 

 
18. Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga general del termini de 

justificació  de les actuacions objecte d’ajuts econòmics atorgats en el marc de la 
convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla 
de Concertació i desestimació de les sol·licituds de pròrroga del termini màxim 
d’execució. 

 
19. Dictamen que proposa la modificació dels convenis pels quals es van formalitzar 

ajuts amb els Ajuntaments  de Sant Boi de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, 
en el marc de la convocatòria de l’any 2009 de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de concertació. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
20. Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per programes del 3r. 

trimestre de l’any 2010. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una addenda al conveni d’1 de desembre de 

2010 signat amb la Federación de Entidades Peruanas en Cataluña 
(FEPERCAT), de cessió d’ús de la botiga X de l’edifici del carrer XXXX, número 
X, de Barcelona. 

 
22. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a 

l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
i autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents entitats i Ajuntaments. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
23. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE 
CREU” (10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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24. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REURBANITZACIÓ DEL BARRI LA 
ISLA” (10/X/69441) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
25. Dictamen que proposa aprovar la modificació, a petició del titular, d’una 

autorització d’obres a favor de l’Institut Català del Sòl, en resolució de l’expedient 
núm. 2009/3090. 

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

de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2010/8748. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Help Guau, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/9190. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Santa Maria de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2010/9406. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. B., 

en resolució de l’expedient núm. 2010/9933. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2010/9958. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. T. Ll., 

en resolució de l’expedient núm. 2010/9967. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISA – Gestió 

d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2010/10179. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci de 

l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, en resolució de l’expedient núm. 
2010/10187. 

 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. G. C., 

en resolució de l’expedient núm. 2010/10196. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2010/10636. 
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36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2010/10677. 

 
37. Dictamen que es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del               

Sr. A. S. P., en resolució de l’expedient núm. 2010/10781. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Olivella, en resolució de l’expedient núm. 2010/10837. 
 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. S., 

en resolució de l’expedient núm. 2010/10839. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Font d’Àvia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/10903. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Berga, en resolució de l’expedient núm. 2010/11020. 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

42. Dictamen que proposa aprovar les bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa de teleassistència Any 2011.  

 
43. Dictamen que proposa aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic 

consistent en fons de prestació de suport  “serveis socials d’atenció domiciliària” 
en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de Concertació. 

 
44. Dictamen que proposa aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic 

consistent en fons de prestació de suport  “serveis socials bàsics” en el marc de 
la convocatòria 2011 del Pla de Concertació. 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
45. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou, en 

l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Joan Coromines” d’aquest municipi, 
d’acord amb el corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior de data 2 de 
maig de 2006 en relació a l’esmentada Biblioteca.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

46. Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolució de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria 2011 del 
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb una 
aportació econòmica  de la Diputació per l’any 2011 de dos-cents quaranta-dos 
mil quatre euros amb vint-i-nou cèntims (242.004,29) €.  

 
47. Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolució de l’acció de suport econòmic  

consistent en fons de prestació “Suport a la suficiència alimentària a les escoles 
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb una aportació econòmica  
de la Diputació per l’any 2011 de  vuit-cents mil (800.000) €. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
48. Dictamen que proposa aprovar la revocació de la subvenció atorgada al Sr. 

Eduard Mas Casajuana en la convocatòria de subvencions a particulars per 
activitats en l’àmbit dels parcs naturals, any 2009 i per un import de mil cent 
seixanta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (1.164,76) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
49. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria per la 

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de Barcelona (2011). 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
 
 
 
 


