Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 14 D’ABRIL DE 2011
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 31 de març de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
Es dóna compte dels decrets següents:

2.

Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual s’interposa judici verbal
en via civil de desnonament precari contra els ocupants de la botiga i soterrani
del núm. X del carrer XXXX de Barcelona del qual la Diputació de Barcelona és
copropietària.

3.

Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual es compareix, com a
demandada, juntament amb la Societat de Caçadors d’Olèrdola, en el recurs
contenciós administratiu núm. 73/2011-F, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, interposat pel senyor Cl. V. A., contra la
resolució de data 11 de gener de 2011 que desestimava el recurs de reposició
presentat contra el Decret, de data 11 de novembre de 2010, pel qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
físics i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 de
juny de 2009, a la carretera BV-2415, a causa, segons s’afirma, de la topada
contra un porc senglar.

4.

Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual s’interposen accions civils
de desnonament contra l’empresa Mag 3 Ingeniería y Construcción S.A. per
venciment del termini contractual del contracte d’arrendament del local de negoci
situat al carrer XXXX, núm. XX, cantonada XXXX, núm. XX, X de Barcelona,
propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat.

5.

Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual es compareix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, com a part demandada,
en el recurs contenciós administratiu núm. P.A. 72/2011-B, interposat pel senyor
A. F. M., contra el decret de data 17 de gener de 2011, pel qual es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de circulació sofert el dia 29 de novembre de 2009, a la carretera BP1101, segons indica el reclamant, a causa de l’existència d’una substància
líquida sobre la calçada.
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6.

Decret de data 25 de març de 2011, mitjançant el qual es compareix, com a
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 122/2010-A, interposat
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona pel senyor
Y. Z. M., contra el decret de data 14 de desembre de 2009, pel qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials i personals soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 6
de març de 2009, a la carretera BV-1462, a causa de la topada amb un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.

Es dóna compte dels dictàmens següents

7.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona, en el procediment ordinari 376/09-D, interposat per les senyores
Pl. M. S., A. M. S. i V. M. S., contra la resolució de data 7 de maig de 2009, per
la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
les senyores M. per la mort del senyor M. M. S. mentre es trobava ingressat en el
Centre de salut mental Torribera de Santa Coloma de Gramanet al gener de
2005, i que atribueixen a una manca de vigilància.

8.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona, en el procediment abreujat 539/2008-I, interposat per Mapfre
Automóviles, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, i el senyor R. M. F.,
contra el decret de data 2 de setembre de 2008, pel qual es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de circulació ocorregut en data 23 de setembre de 2007, a la carretera
BP-1432, al punt quilomètric 26,200, en direcció a Bigues i Riells.

9.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la Interlocutòria judicial
dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona donant per finalitzada
l’execució de títols judicials 807/2010, interposada pels senyors R. C. A. i
C. J. P., contra els senyors A. G. B., A. A. I. i aquesta Corporació, amb relació
amb a l’existència de deficiències i desperfectes en l’habitatge de la seva
propietat situat al carrer XXXX, núm. X, XX, de XXXX, construït per Residencial
Roc Blanc.

10.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per
als interessos de la Diputació, dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta), en el rotlle
d’apel·lació núm. 64/2009, interposat pel senyor J. C. B. contra la sentència
recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 642/05, relatiu a la
resolució de data 11 d’octubre de 2005, desestimatòria de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada amb motiu de la mort del senyor M. C. com
a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut a la carretera BP-2121, al punt
quilomètric 21,300, al municipi de Torrelles de Foix.
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11.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona, en el procediment abreujat 58/10-C, interposat pel senyor
R. G. P. B. contra la resolució de data 9 de novembre de 2009, per la qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 d’octubre de 2008,
mentre circulava amb la seva motocicleta per la carretera BP-1241, a l’alçada del
punt quilomètric 15,500, a causa de l’existència d’una taca d’oli sobre la calçada.

12.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, als
Autos 1093/2010 promoguts per la senyora L. F. J., front 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, on la senyora F. prestava els seus serveis fent tasques
de producció règim mercantil des de setembre de l’any 2006.

13.

Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència que estima
parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel Consorci de Collserola, la
defensa del qual ha portat la Diputació de Barcelona, dictada per la Sala de lo
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció
Quarta), en el rotlle d’apel·lació núm. 273/2009, interposat pel Consorci del Parc
de Collserola contra la sentència de data 27 d’abril de 2009 recaiguda en el
recurs contenciós administratiu núm. 84/2009-A, instat per la Federació de
Barcelona de la CGT de Catalunya relatiu a les bases annexes que regulen els
processos selectius per a la provisió de 2 places del subgrup A1 i 1 plaça del
subgrup C2.

Servei de Govern Local

14.

Dictamen que proposa resoldre la convocatòria pública per a l’any 2011 de
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Servei de Programació
Programa de Crèdit Local

15.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
dos-cents dos mil sis-cents setanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims
(202.672,52) € a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
(Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011.
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16.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa subvenir en un
import de seixanta-quatre mil quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un
cèntims (64.474,61) € a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’objecte de
subsidiar el préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa (Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011.

17.

PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent
cinquanta-quatre mil nou-cents noranta-set euros amb setanta cèntims
(154.997,70) € a l’Ajuntament de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
(Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011.

18.

MARTORELL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent
quaranta-nou mil sis-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (149.640,21) €
a l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per
finançar les inversions del pressupost 2011.

19.

VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
vuitanta-dos mil nou-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims
(82.948,71) € a l’Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
(Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011.

20.

AVIÀ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-tres mil dos-cents
setanta-set euros amb trenta-set cèntims (23.277,37) € a l’Ajuntament d’Avià a
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar les inversions del
pressupost 2011.

Caixa de Crèdit

21.

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil nou-cents vuit euros amb
noranta-nou cèntims (18.908,99) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat
accessos” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Llar infants carrer Esport”.

22.

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa la
modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a
finançar l’actuació local “Llar infants carrer Esport” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, en el sentit de destinar divuit mil nou-cents vuit euros amb
noranta-nou cèntims (18.908,99) € a finançar l’actuació “Asfaltat accessos”.
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23.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit mil (108.000) € per a finançar l’actuació
local “Urb. carrers J. Miró i altres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
provinent del crèdit per a “Accessos barri Santa Anna”.

24.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la modificació
d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit mil (108.000) € per a finançar l’actuació
local “Accessos barri Santa Anna” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en
el sentit de destinar-ho a finançar l’actuació “Urb. carrers J. Miró i altres”.

25.

AJUNTAMENT DE GIRONELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent trenta mil dos-cents catorze euros amb trenta-un
cèntims (130.214,31) € per a finançar l’actuació local “Ampliació camí Muralla” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

26.

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació
local “Subministrament energia elèctrica” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

27.

AJUNTAMENT DE PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen que
proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000)€
per a finançar l’actuació local “Arranjament carrers” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE

Servei d’Equipaments i Espai Públic

28.

Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte tercer del conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Monestir de Montserrat per a la
“REHABILITACIÓ DE L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE MONTSERRAT”.

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Convenis de col·laboració

29.

Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, als efectes de l’actuació
“Projecte d'urbanització dela carretera de Rubí, BP-1503 entre la carretera de
Montcada i el carrer de Baldrich”.
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30.

Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació del conveni específic
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olvan, als efectes de l’actuació “Projecte
reordenació marge esquerre C-16z a Cal Rosal pk. 93,405 al 93,625”.

Permisos d’obres

31.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. D. B. B.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/1779.

32.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2011/1865.

33.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. M. V. O., en resolució de l’expedient núm. 2011/2016.

34.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O. C. O.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/2067.

35.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Planta
Compostatge Fumanya, en resolució de l’expedient núm. 2011/2364.

36.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Serveis
Forestals F. Masagué SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/2507.

37.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F. V. S.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/2518.

38.

Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2010/9618.

39.

Dictamen que proposa la rectificació d’una errada material del dictamen d’una
autorització d’obres a favor del Sr. A. G. C., en resolució de l’expedient núm.
2010/10196.
ÀREA D’ESPORTS

Gerència de Serveis d’Esports

40.

Dictamen que proposa aprovar la concessió d’ajuts econòmics derivats del
Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les
infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, per un import de cinc-cents quaranta mil set-cents noranta
(540.790)€.
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ÀREA BENESTAR SOCIAL

41.

Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni inicial signat entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona en data 14 de setembre de
2009 per al desenvolupament del programa d’implantació prioritària de
teleassistències del Servei Local de Teleassistència, segons la sol·licitud
efectuada per l’Ajuntament de Badalona a la Diputació de Barcelona en data 3
de febrer de 2011.

42.

Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a l’any 2011, del conveni de
col·laboració, de data 4 d’abril de 2001, subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció
Social (AEC-GRIS) i modificat per acords de la Junta de Govern en sessions de
17 de juny de 2004 i 16 de març de 2006.
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Biblioteques

43.

Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis
de suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Joan Ruiz i Calonja”
d’aquest municipi.
ÀREA D’EDUCACIÓ

Gerència de Serveis d’Educació

44.

Dictamen que proposa aprovar les bases específiques per l’atorgament de
premis mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponents a
la cinquena edició del “Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults
“Can Batlló” – Ciència Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó
Coley” corresponent al curs 2010-2011, destinat a alumnes del Centre de
Formació Permanent de la Diputació de Barcelona.

45.

Dictamen que proposa aprovar les bases específiques per a l’atorgament de
premis mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponents a
la quinzena edició del premi Francesc Galí 2010-2011, destinat a alumnes de
l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona.
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA

Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home

46.

Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 2011
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison.
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ÀREA DE COMERÇ
Servei de Comerç Urbà

47.

Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria
de la setena edició de les “Beques Comerç i Ciutat” de la Diputació de Barcelona
per a la realització d’estudis sobre el comerç urbà, per un import total de vint mil
(20.000) €.
PRECS I PREGUNTES
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