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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària del dia 27 de gener de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2. Decret de data 19 de gener de 2011,  pel qual s’atorga assistència jurídica al 

Consorci del Parc de Collserola, per a la defensa judicial en el recurs de 
cassació interposat pels senyors A., P. i J. G. M. contra la sentència de data 25 
d’octubre de 2010 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 
672/2007, interposat contra el Decret del Consorci que declara la inadmissibilitat, 
per manca de competència i subsidiàriament per improcedent, de l’advertiment 
d’iniciar expedient d’apreuament de les finques situades a XXXX núm. X, X i X i 
al XXXX, núm. XXX, al terme municipal de Barcelona. 

 
3. Decret de data 17 de gener de 2011, de compareixença davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 603/2010-Y, interposat pel senyor D. C. T., contra la resolució 
de la Presidència de data 13 d’octubre de 2010, per la qual s’acorda desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l’actor amb motiu dels 
danys físics i materials soferts com a conseqüència de l’accident de trànsit 
succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle per la 
carretera BV-5156, concretament en el pont sobre el riu Congost. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents 
 
4. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència, favorable per 

els interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2009 interposat pel senyor 
E. R. P., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 29 de maig de 
2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pel Sr. R., en relació als danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 12 de juliol de 2008, mentre circulava amb la seva motocicleta 
matrícula XXXX per la carretera BP-1101, a causa de l’existència de graveta al 
paviment. 
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5. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable pels 
interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 463/2008, on la Diputació va 
comparèixer com a codemandada, interposat pel senyor A. L. P. contra la 
resolució de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Badalona, de data 30 d’abril de 2008, per la qual es desestima el 
recurs de reposició presentat contra l’expedient de la Recaptació Executiva núm. 
63008 (2127/REPEX-4/08) relatiu a la liquidació de l’IAE dels danys 1999 i 2000. 

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

interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 37/2009-AD, interposat pel senyor 
A. F. G. G. contra la resolució de data 29 d’octubre de 2008 desestimatória del 
recurs d’alçada presentat en data 2 de maig de 2008 contra la resolució de la 
Presidència de l’Institut del Teatre relativa a la convocatòria de Carrera Universal 
CU-2005 als nivells de progressió Sènior i Expert. 

 
Direcció de Relacions Internacionals  

 
Ratificació de: 
 
7. Decret de la Presidència de data 11 de gener de 2011, que resol aprovar 

l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de FERRMED sobre la Xarxa 
Ferroviària Principal Transeuropea de Mercaderies. 

 
Dictàmens 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la convocatòria 

de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions 
de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals (2011). 

 
9. Dictamen que proposa deixar sense efecte el punt dispositiu Tercer de l’Acord 

971/10, modificar les condicions de pagament i de justificació establertes al punt 
dispositiu Segon del mateix Acord i aprovar un nou text de la tercera minuta 
d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Govern Provincial de Santa Fe (República Argentina) per a la implementació de 
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III 
(OCO)”,  per motius de canvi d’agenda de la segona trobada URBsociAL, Diàleg 
Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals a Rosario 
(Argentina). 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a 
la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11. Dictamen que proposa declarar un vehicle Nissan Pick-up, que consta a l’Inventari 

de Béns, com a efectes no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Rossend Montané. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
12. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Construcciones Luque Nuñez, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/7298. 
 
13. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. A. C., 

en resolució de l’expedient núm. 2010/8819. 
 
14. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de La Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2010/11192. 
 
15. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Fogars de La Selva, en resolució de l’expedient núm. 2010/11265. 
 
16. Dictamen que proposa la pròrroga d’una autorització d’obres a favor de la Ute 

Ave Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132. 
 

17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Cercs, en resolució de l’expedient núm. 2010/11230. 

 
ÀREA D’ESPORTS  

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 

18. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt per a l’actuació “Construcció de la coberta de la pista 
poliesportiva”, per un import de cent vint-i-cinc mil (125.000) € en el marc del Pla 
de Concertació XBMQ 2008-2011. 

 

19. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires per a l’actuació “Projecte d’obres, instal·lació i execució 
de les obres per a l’acondicionament del camp de futbol de Vallserrat”, per un 
import de tres-cents vuitanta mil (380.000) € en el marc del Pla de Concertació 
XBMQ 2008-2011. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

 4 

ÀREA DE CULTURA  
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

20. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport 
que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Antonio Martín Sánchez” 
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni.  

 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

21. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error material en les bases de 
subvencions (punt 2.C de la Base 20), en règim de concurrència competitiva, per 
a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de 
serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les 
entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en els parcs naturals 2010.  

 

22. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error material en les bases de 
subvencions (punt 2.a de la Base 20), en règim de concurrència competitiva, per 
a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de 
serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les 
entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en els parcs naturals 2011.  

 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 

23. Dictamen que proposa aprovar la Realització del Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2011 i el seu Pla Tècnic. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

24. Dictamen que proposa aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria per a la 
concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, durant l’any 
2011, a favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre 
que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient. 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
 

Servei de Mercat de Treball 
 

25. Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus per formalitzar col·laboracions 
per a fomentar la integració social i laboral de persones discapacitades en 
entitats locals, en el marc del projecte ADAPTA. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


