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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
   

DE DATA 24 DE FEBRER DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 10 de febrer de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
2. Dictamen que proposa aprovar el Protocol per fixar els criteris de col.laboració 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a poder disposar 
d’un equipament per ubicar el futur Museu de les Arts Escèniques. 

 
Secretaria General 
 
3. Dictamen que proposa la substitució de representants del grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, en diversos ens. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4. Decret de data 28 de gener de 2011, de compareixença davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 476/2010-F3, interposat per Mapfre Familiar, Cia de Seguros 
y Reaseguros, contra el Decret de data 19 de juliol de 2010 pel qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial, per ells interposada, 
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 
26 d’abril de 2009, a la carretera BV-1225 a causa de la topada contra un porc 
senglar.  

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

interessos de la Corporació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs d’apel.lació núm. 470/2008 interposat per 
Masia El Galí, S.L.U. contra la sentència 275/2008, de 23 de juny de 2008 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 179/2006-A, sobre responsabilitat patrimonial 
derivada per danys i perjudicis, únicament en allò que fa referència a la 
condemna en costes. 
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6. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència, favorable als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 591/2009-C, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor J. G. M., contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona de data 8 de setembre de 2009, desestimatòria de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actor com a 
conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el 
dia 6 de setembre de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera 
BV-4025, a l’altura del punt quilomètric 2,2, a causa de l’existència d’una taca 
d’oli sobre la calçada. 

 
7. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que declara 

acabat el procediment i el seu arxiu per pèrdua sobrevinguda de l’objecte 
processal, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 237/2010 interposat per la senyora D. C. G., contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona de data 17 de febrer de 2010 
desestimatòria del recurs de reposició presentat per la senyora C. en data 20 de 
gener de 2010 en virtut del qual sol·licita que es declari la nul·litat o anul·labilitat 
del Decret de Presidència de data 16 de desembre de 2009 pel qual s’acorda la 
suspensió provisional de la citada funcionària fins a la finalització de l’expedient 
disciplinari, demanant així mateix la seva readmissió immediata amb el 
reintegrament de la totalitat de les retribucions bàsiques. 

 
8. Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret Judicial dictat pel 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment 
abreujat 437/2010-E, que té per desistida a la part recurrent i declara l’arxiu del 
procediment interposat pel senyor J. A. B., contra la resolució dictada pel 
President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va desestimar les 
al·legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió de Carrera 
Professional i acorda mantenir el nivell de desenvolupament personal i el grau 
personal consolidat.  

 
9. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria, favorable 

als interessos de la Diputació,  dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
11 de Barcelona, en el procediment ordinari 278/2010-A, que declara caducat el 
recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Ll. M. G. G., contra el 
Decret de la Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de data 18 de març de 2010, mitjançant el qual s’aprova l’inici de 
l’expedient d’expropiació de terrenys necessaris per a l’execució del projecte 
Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera 
T.M. Mediona i s’aprova la relació de béns i drets afectats per a l’execució 
d’aquest projecte. 
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10. Dictamen que proposar donar-se per assabentada de la sentència favorable als 
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs d’apel.lació interposat pel senyor Ll. S. F. 
contra la sentència recaiguda en el procediment 353/2007, relatiu a la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial, per ell formulada, 
amb motiu d’un accident ocorregut al camp de futbol del recinte de la Torre 
Marimon en data 25 de maig de 2006. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
11. Dictamen que proposa la selecció de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb la qual es 
formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 
12. Dictamen que proposa la modificació de la fixació del tipus a subvencionar pel 

Programa de Crèdit Local durant l’any 2011. 
 
13. MONTGAT.- Dictamen que proposa deixar sense efecte la subvenció concedida 

a l’Ajuntament de Montgat per import de seixanta-un mil cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb seixanta-nou cèntims (61.586,69) € a l’objecte de subsidiar el préstec 
que havia de concedir la Caixa d’Estalvis de Catalunya per finançar les 
inversions del pressupost 2010, amb motiu de la desestimació per part de 
l’ajuntament en data 16 de desembre de 2010. 

 
Caixa de Crèdit 
 
14. CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import dinou mil sis-cents seixanta-quatre (19.664) € per a finançar 
l’actuació local “Urb. passatge Planella” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
15. CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent vint-i-vuit mil tres-cents tres (128.303) € per a finançar 
l’actuació local “Urb. carrer Escoles i plaça” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
16. CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent quaranta-nou mil dos-centes trenta (149.230) € per a 
finançar l’actuació local “Condicionament equipaments municipals” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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17. SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cinquanta-un mil set-cents trenta-nou (51.739) € per a finançar 
l’actuació local “Rehab. casal gent gran” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
18. SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import quinze mil nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-dos 
cèntims (15.964,62) € per a finançar l’actuació local “Urb. U.A. Escoles” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
19. SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cinc mil cent disset euros amb vint-i-nou cèntims (5.117,29) € per 
a finançar l’actuació local “Urb. plaça Font Àlbers” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
20. SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import vuit mil nou-cents divuit euros amb nou cèntims (8.918,09) € per a 
finançar l’actuació local “Rehab. reguerots i captació aigües” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
21. SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import setze mil (16.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. parc 
Serrat de Vic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Biblioteca, Casa Cultura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per a “Casal de joves”. 

 
23. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import  cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Casal de joves” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-lo a finançar l’actuació “Biblioteca, Casa Cultura”. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
24. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I CASAL D’AVIS” (10/X/66528) de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
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25. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CARRER 
NOU, DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA I DEL CARRER 
DE BAIX” (11/X/71098) de l’Ajuntament de Prats de Rei. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta de 

Compensació del Sector de Riu Sec, en resolució de l’expedient núm. 
2010/5015. 

 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat 

de Catalunya- Direcció General de Turisme- en resolució de l’expedient núm. 
2010/8107. 

 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Aj. de Gelida, 

en resolució de l’expedient núm. 2010/8511. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. G., 

en resolució de l’expedient 2010/9940. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del Pont 

de Vilomara i Rocafort, en resolució de l’expedient núm. 2010/10241. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Ambulancias Tomás, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/11266. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Fundació 

Privada Gandhi, en resolució de l’expedient núm. 2011/26. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Sergrup Morales, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/44. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del 

Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/94. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. B., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/351. 
 
36. Dictamen que es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. de 

Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/355. 
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37. Dictamen que proposa la cancel.lació de garantia d’obres de desviament de 
trànsit, a favor de l’empresa COMSA, en resolució de l’expedient núm. 
2009/1178. 

 

38. Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Embutidos Monells, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/5249. 

 

ÀREA D’ESPORTS  
 

Gerència de Serveis d’Esports  
 
39. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Riuprimer per a l’actuació “Cobriment de la pista poliesportiva”, 
per un import de cent quaranta-quatre mil (144.000) € en el marc del Pla de 
Concertació XBMQ 2008-2011. 

 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum  
 
40. Dictamen que proposa renovar per al 2011 el conveni signat amb el Consorci per 

a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que ha estat renovat i actualitzat 
anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà. 

 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
41. Dictamen que proposa aprovar les bases de participació al programa 

d’arranjament d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona. 
 
42. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de conveni entre l’Institut de Majors i 

Serveis Socials (l’IMSERSO), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(LA FEMP) i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte de 
teleassistència domiciliària-any 2011 i autorització i disposició de despesa a 
favor de Televida, SL. 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
43. Dictamen que proposa aprovar un conveni de  col·laboració amb l’Ajuntament de 

Les Franqueses del Vallès, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els 
serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest 
municipi. 
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Oficina de Patrimoni Cultural 
 
44. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la Xarxa 

de Museus Locals per adaptar-lo als preceptes de la Llei 26/2010. 
 
45. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la Central 

de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals per adaptar-lo als preceptes 
de la Llei 26/2010. 

 
46. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al Programa 

de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb grup de 
població compresa entre els 0 i els 1000 habitants amb motiu de la seva 
adequació a la Llei 26/2010. 

 

47. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al Programa 
de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb grup de 
població compresa entre els 1001 i els 5000 habitants amb motiu de la seva 
adequació a la Llei 26/2010. 

 
48. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió del 

Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb 
grup de població compresa entre els 5001 i els 10000 habitants amb motiu de la 
seva adequació a la Llei 26/2010. 

 
Oficina de Difusió Artística 
 
49. Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la minuta del conveni tipus a 

signar entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que organitzin 
campanyes de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil, 
primària i secundària dels municipis de la província de Barcelona on no 
s’organitza directament per Diputació de Barcelona el programa “Anem al 
Teatre”, motivat per l’entrada en vigor de la llei 26/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
50. Dictamen que proposa aprovar les bases i convocatòria del 4t. Concurs de 

Fotografia Digital de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 
amb motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs 2011, per un import de 
tres mil (3.000) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
51. Dictamen que proposa aprovar el Programa anual 2011 amb l’Associació de 

Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.  
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ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

52. Dictamen que proposa aprovar un conveni marc entre l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona i el CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
CATALUNYA. 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
 

Servei de Teixit Productiu 
 
53. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les bases reguladores de la 11a 

edició dels “Premis de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives 
Empresarials”. 

 
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA  

 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 
54. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del conveni de 

col·laboració signat el 3 de maig de 2005, entre la Diputació de Barcelona, 
l’Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant de Catalunya (AMIC) i l’Associació per a 
l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), per tal 
d’assegurar els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en 
matèria de residència i autoritzacions de treball a la població immigrada a la 
província de Barcelona i millorar el funcionament de la xarxa d’oficines 
d’aquestes entitats. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 


