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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 10 DE MARÇ DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 24 de febrer de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

Es dóna compte dels decrets següents: 
 

2. Decret de data 15 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 6/2011-A, procediment abreujat, interposat pel senyor          
M. S. B. contra la resolució de data 21 d’octubre de 2010, per la qual es 
desestima la reclamació pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit 
sofert el dia 20 de febrer de 2010 a la carretera BV-2432 a causa de l’existència 
de pedres a la calçada. 

 

3. Decret de data 15 de febrer de 2011, de compareixença davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 680/2010-I, procediment abreujat, interposat pel senyor         
J. M. C. contra el decret de data 13 d’octubre de 2010 pel qual es desestima la 
reclamació patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats d’un accident 
de circulació sofert el dia 6 de novembre de 2009 a la carretera BV-2421, a 
causa de l’existència d’una pedra a la calçada. 

 

4. Decret de data 15 de febrer de 2011, pel qual s’interposa reclamació prèvia, i 
possibles accions judicials, davant la Direcció Provincial de Barcelona de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, contra la resolució de l’expedient de 
determinació de contingència a nom del treballador J. N. P., per la qual es 
declara que els processos d’incapacitats laborals, iniciats els dies 18 de 
novembre de 2008 i 10 de febrer de 2009, deriven d’accident de treball i el 
responsable del pagament de la prestació IT és Activa Mútua 2008. 

 

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 Jutjat de primera instància núm. 47 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1265/2010 que estima la demanda 
presentada per la Diputació de Barcelona contra la senyora M. C. C. en la qual 
s’interessava es declarés la denegació de la pròrroga del contracte 
d’arrendament del pis del carrer XXXX, XX de Barcelona, propietat de la 
Diputació de Barcelona, per manca d’ús de l’habitatge.  
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6. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable als 
interessos del a Corporació, dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, en el 
procediment 1035/2010 instat per L. S. B. contra Genars, S.L., Prevenrisk,S.A. i 
la Diputació de Barcelona, en la qual s’estima la demanda en la part que afecta a 
Prevenrisk,S.A. per acomiadament improcedent i es desestima la demanda 
respecte de Genars, S.L. i la Diputació de Barcelona 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 

7. MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-cinc mil vuit-cents setanta-vuit (35.878) € per a finançar l’actuació local 
“Programa OAC” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

8. MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-quatre mil (34.000) € per a finançar l’actuació local “Supressió barreres 
arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

9. MANLLEU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
vuitanta mil cent vint-i-dos (80.122) € per a finançar l’actuació local “Reasfaltat 
carrers 2010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

10. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
set mil (7.000) € per a finançar l’actuació local “Ambulatori sant Miquel” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

11. VALLROMANES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-dos mil quatre-cents noranta-cinc euros amb trenta cèntims 
(82.495,30) € per a finançar l’actuació local “Vorera i enllumenat BP5002” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Direcció de Recursos Humans 
 

12. Dictamen que proposa aprovar quantia del factor d’assiduïtat a abonar durant 
l’exercici 2011 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

13. Dictamen que proposa l’anul·lació i aprovació de nou conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MERCAT 
MUNICIPAL D’ABASTAMENTS ” (10/X/69652) de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs. 
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14. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUCIÓ 
SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES VORERA NORD PASSEIG M. 
JACINT VERDAGUER” (11/X/71153) de l’Ajuntament d’Igualada. 

 
15. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL 
PARC DE L’ACCÉS EST D’IGUALADA” (11/X/71154) de l’Ajuntament 
d’Igualada. 

 
16. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011  “OBRES DE REURBANITZACIÓ 
DELS ESPAIS RESULTANTS DEL COBRIMENT DEL TORRENT DE LA 
PASTERA” (11/X/71127) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
17. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F3 REFORMA INTEGRAL MERCAT 
MUNICIPAL” (11/X/71157) de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

 
18. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUTIU CARRER A 
LA URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) de l’Ajuntament de Castellet i la 
Gornal. 

 
Ratificació de 
 
19. Decret de la Presidència de data 14 de febrer de 2011, pel qual s’aprova el 

conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
“URBANITZACIÓ DEL MARGE DRET DEL RIU ANOIA AL BARRI DE SANT 
MAURE” (11/X/71114) de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbuí a ratificar 
per la Junta de Govern. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Conveni de col·laboració 
 
20. Dictamen que proposa acordar la modificació i pròrroga, fins al vist-i-plau del 

document definitiu del Pla de mobilitat, del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Badalona, als efectes de la redacció d’un Pla de mobilitat urbana 
del municipi de Badalona. 

 
Permisos d’obres 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C. B. C., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/283. 
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22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. S. N., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/358. 

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

de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2011/1245. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Arenes i Graves Castellot, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/1320. 
 
25. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de la Sra.         

S. P. P., en resolució de l’expedient núm. 2010/10908. 
 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
26. Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2011. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
27. Dictamen que proposa resta assabentada i dóna la seva conformitat a l’ampliació 

de l’àmbit territorial susceptible de finançament específic de les actuacions 
derivades del projecte “energy Efficience-Renewables 2009-2012” presentat per 
la Corporació i aprovat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI). 

 
PRECS I PREGUNTES 


