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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
    

DE DATA 31 DE MARÇ DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

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

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa al Ple l’aprovació de la Memòria de la Gestió Corporativa 

de l’any 2010. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de data 17 de febrer de 2011, mitjançant el qual s’atorga assistència 

jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital íntegrament 
públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un organisme 
participat de la Diputació de Barcelona, per a la defensa judicial en l’expedient 
núm. PCB-138/2011, i possible demanda laboral en què pugui derivar, instat 
davant el Tribunal Laboral de Catalunya pel Comité d’Empresa de l’Agència de 
Comunicació Local, S.A., referent a l’aplicació del conveni col·lectiu vigent i la 
clàusula de revisió salarial inclosa a l’article 20. 

 
4. Decret de data 18 de febrer de 2011, mitjançant el qual s’atorga assistència 

jurídica a l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat de capital íntegrament 
públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és un organisme 
participat de la Diputació de Barcelona, en els actes de conciliació, expedients 
núm. 5537/2011, 5538/2011, 5539/2011 i 5543/2011, i les possibles demandes 
laborals en què puguin derivar, instades davant el departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya per la senyora I. E. V., que ha prestat els seus serveis 
professionals en la citada Agència entre els anys 2007 i 2011. 

 
5. Decret de data 23 de febrer de 2011, pel qual es posa en coneixement del 

Ministeri Fiscal, mitjançant denúncia a presentar davant la Fiscalia Provincial de 
Barcelona, els fets que han estat objecte de l’expedient d’informació reservada 
IR-2/2010, relatius a un seguit d’actuacions realitzades pel funcionari de la 
Diputació de Barcelona senyor A. M. F. com a XXXXX, atès que poden ser 
constitutives d’infracció penal. 
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6. Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença, com a demandada, en 
el recurs contenciós administratiu núm. 581/2010-F, interposat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona pels senyors S. G. C. i J. G. C. 
contra la resolució de data 2 de setembre de 2010, per la qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis derivats 
de l’accident sofert el dia 20 d’agost de 2008 a la carretera de Ribes a l’alçada 
del núm. 87, al seu pas pel municipi d’Hostalets de Balenyà, mentre la senyora  
J. G. circulava amb la motocicleta del senyor S. G., a causa, segons afirma, de 
l’existència de graveta a la calçada. 

 
7. Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat de 

Primera Instància núm. 4 de Terrassa, en el procediment de domini per excés de 
cabuda núm. 1422/2010, instat per la senyora I. L. G., propietària de la finca 
situada a XXXX núm. X de XXXX i inscrita en el Registre de la Propietat núm. X  
de XXXX, al tom XXXX de l’arxiu, llibre X, foli XXX. finca XXXXX (abans XXX), 
agrupada amb la finca XXXX (abans XXXX). 

 
8. Decret de data 23 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 62/2011, instat pel senyor F. M. contra el Decret de la 
Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 15 de 
novembre de 2010, pel qual es desestima el recurs interposat pel senyor M., pel 
qual impugna la nòmina del mes de setembre de 2010, i sol·licita es declari no 
ajustada a dret la retallada salarial efectuada. 

 
9. Decret de data 28 de febrer de 2011, de compareixença davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 607/2010-A instat per la senyora G. L. V. contra el decret de 
data 21 de maig de 2010, pel qual se li denegava la compatibilitat sol·licitada pel 
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari. 

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

parcialment per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari 8/2009-F, 
interposat per la senyora M. P. M. P. i el senyor C. C. M., contra la resolució de 
la Diputació de Barcelona de data 11 de novembre de 2008, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels actors com a conseqüència dels 
danys personals i materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 15 de 
desembre de 2007, en la carretera BV-1418, a l’altura del pq 1, a causa de 
l’irrupció sobtada d’un porc senglar. 
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11. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 
als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora M. T. F. P. contra la 
sentència de data 10 de març de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona recaiguda en el recurs núm. 180/08 contra la 
resolució de data 8 de febrer de 2008 que va desestimar el dret a percebre les 
diferències entre les retribucions dels grups A i B, el reconeixement del dret a 
percebre les diferències entre el nivell “O” i el nivell “N” per haver-se-li privat 
l’accés a la Carrera Universal i el reconeixement a ser indemnitzada pels danys 
personals causats com a conseqüència de l’actuació de la Diputació de 
Barcelona. 

 

12. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria judicial 
favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
437/2010, que té per desistida a la part recurrent senyor J. A., en el recurs 
contenciós administratiu contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 
22 de febrer de 2009 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. 

 

13. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 
10 de Barcelona, en el procediment abreujat 339/2009 interposat pel senyor     
M. A. G. L., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 23 d’abril de 
2009 desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 24 d’octubre 
de 2008 a la carretera B-150 a causa d’una substància lliscant a la calçada. 

 

14. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 
1 de Barcelona, en el procediment abreujat 473/2009-2 interposat per la senyora 
M. R. E. T. contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 de juny de 
2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada 
per la senyora E. en relació als danys soferts el dia 3 de setembre de 2008 
mentre circulava per la carretera BV-2201, a causa de la topada contra un porc 
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 

 

15. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria judicial 
desfavorable pels interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat de Primera 
Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat que declara la finalització, per mort 
de la demanda, del procediment ordinari núm. 52/2010, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra la senyora M. D. M. en reclamació de les rendes 
pendents de satisfer a la Corporació pel període que abasta l’abril de 1990 fins al 
gener de 2005, corresponents a les dues finques situades al carrer XXXX núm. X 
i X de Barcelona, de les quals la Diputació és copropietària per meitat indivisa. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
16. Dictamen que proposa aprovar una minuta d’addenda al conveni específic de 

col.loboració regulador de la subvenció atorgada a CGLU – Liban per al 
desenvolupament del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”. 

 
Ratificació de: 
 
17. Decret de la Presidència de data 3 de març de 2011 que resol esmenar un error 

material de l’acord de la Junta de Govern de data 10 de febrer de 2011, pel qual 
s’aproven les Bases Reguladores i 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). 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
18. Donar compte de l’Informe de Seguiment  anual  del pressupost per programes 

de l’any 2010. 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. AJUNTAMENT D’ABRERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent onze mil tres-cents noranta-un euros amb setanta-nou 
cèntims (111.391,79) € per a finançar l’actuació local “Rehab. carrers i Masia can 
Morral” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. AJUNTAMENT D’ABRERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import vin-i-cinc mil vuit-cents noranta-cinc (25.895) € per a finançar 
l’actuació local “Contenidors” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
21. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil set-cents vint 
(125.720) € per a finançar l’actuació local “Millora Masia Can Camp” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. AJUNTAMENT DE BELLPRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 
2008-2010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
23. AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Pista Voramar, cobertura i condicionament” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 
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24. AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-quatre mil (74.000) € per a 
finançar l’actuació local “Pavelló poliesportiu, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
25. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent trenta-tres mil vuit-cents 
quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims (133.846,80) € per a finançar l’actuació 
local “Equipament centre cívic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

26. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil cent cinquanta-tres euros 
amb vint cèntims (16.153,20) € per a finançar l’actuació local “Local social Sant 
Roc” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

27. AJUNTAMENT D’EL BRUC.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import tretze mil (13.000) € per a finançar l’actuació local “Tanca zona 
esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Urbanització vorera camp futbol”. 

 

28. AJUNTAMENT D’EL BRUC.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit 
de Caixa d’import seixanta-un mil cent vint-i-set euros amb cinquanta-un cèntims 
(61.127,51) € per a finançar l’actuació local “Urbanització vorera camp futbol” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar tretze mil 
(13.000) € a finançar l’actuació “Tanca zona esportiva”. 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

29. Dictamen que proposa aprovar la rescissió unilateral per part de l’Associació 
AVALON del conveni de cessió d’ús al seu favor del local situat a l’immoble del 
carrer XXXX, número XX, de Barcelona, signat amb data 6 de juliol de 2007. 

 

30. 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 diverses entitats i Ajuntaments. 

 

31. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, 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 diverses entitats i Ajuntaments. 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

32. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
EXTERIOR DEL MUNICIPI” (11/X/71191) de l’Ajuntament de Puigdàlber. 
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33. Dictamen  que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MULTIEQUIPAMENT COMPLEX 
OLIVERES” (11/X/71202) de l’Ajuntament e Santa Coloma de Gramenet. 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

Permisos d’obres 
 

34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2010/9963. 

 

35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. R. G., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/980. 

 

36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en resolució de l’expedient núm. 2011/1250. 

 

37. Dictamen que proposa aprovar una autorització a favor de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, en resolució de l’expedient núm. 2011/1258.                                                                                                         

 

38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Masia Restaurante Mas Garó, en resolució de l’expedient núm. 2011/1426. 

 

39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/1535. 

 

40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2011/1845. 

 

41. Dictamen que desestima parcialment la sol·licitud d’anul·lació de l’autorització de 
la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de Riu Sec, en resolució de 
l’expedient núm. 2010/5015. 

 

ÀREA D’ESPORTS  
 

Gerència de Serveis d’Esports  
 

42. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sabadell per a l’actuació “Pista polivalent al recinte poliesportiu de Gràcia”, per 
un import de dos-cents setanta-vuit mil sis-cents quaranta-sis euros amb        
vint-i-nou cèntims (278.646,29) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-
2011. 

 

43. Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte 2 del conveni per a 
l’actuació “Adequació i construcció d’equipaments esportius”, formalitzat el 6 de 
juliol de 2010 amb l’Ajuntament de Sabadell, en el sentit de reduir l’aportació de 
la Diputació de Barcelona a un milió set-cents vint-i-un mil tres-cents    
cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (1.721.353,71) €. 
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

44. Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de desenvolupament del projecte 
de servei d’orientació jurídica a subscriure amb els municipis que acolliran el 
servei. 

 
45. Dictamen que proposa modificar les “Bases de participació en el programa 

d’arranjaments d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona”, en 
el sentit d’ampliar fins el 29 d’abril de 2011 el termini de presentació de 
sol.licituds de participació en el programa, tant per als municipis que vulguin 
participar per primera vegada com per a aquells municipis que hagin participat en 
el període 2009-2011. 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
46. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Sant Antoni de Vilamajor, 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. 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
47. Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de 

col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de 
Qualitat 2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellví de 
la Marca, pel qual es comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat d’una “Llar d’Infants Eixample Nou de la Múnia”, amb una aportació 
econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  dos-cents cinquanta-un mil 
quatre-cents un euros amb divuit cèntims (251.401,18) €. 

 
48. Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni específic de 

col·laboració dins el marc del Protocol General Xarxa Barcelona-Municipis de 
Qualitat 2008-2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, pel qual es comprometen a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat de la “Construcció de la nova escola bressol 
Fàbregas”, amb una aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  
cinc-cents cinc mil (505.000) €. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
49. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF de l’Anoia que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals 2011. 

 
50. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Bages que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals 2011. 

 
51. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Baix Llobregat que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals 2011. 

 
52. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Berguedà que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals 2011. 

 
53. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Maresme que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals 2011. 

 
54. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Penedès Garraf i la Federació d’ADF del Bages que participen en el 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2011. 

 
55. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF d’Osona que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals 2011. 

 
56. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Vallès Occidental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància 
contra incendis forestals 2011. 

 
57. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col.laboració amb la Federació 

d’ADF del Vallès Oriental que participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals 2011. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


