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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 28 D’ABRIL DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 14 d’abril de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

2. Dictamen que proposa l’aprovació del protocol per establir les bases de la 
col·laboració entre el Consorcio para la Commemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812 i la Diputació de Barcelona amb motiu de la celebració de 
les activitats commemoratives del II Centenari de la Constitució de 1812 i la 
convocatòria a Corts de 1810. 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació del protocol de col·laboració de la Diputació 

de Barcelona amb la Fundació FC Barcelona, per tal de potenciar el caràcter 
vertebrador de l’esport als municipis de la província de Barcelona en els àmbits 
de la integració social i els valors educatius de l’esport. 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
4. Decret de la Presidència de data 7 d’abril de 2011, que resol designar 

representants de la Diputació de Barcelona en els Comitès Organitzador i 
Executiu del “15è. Campionat del Món de Natació Barcelona 2013”. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5. Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant el qual es compareix en el recurs 

contenciós administratiu núm. 81/2011, interposat davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona pel senyor J. V. G., contra la resolució de 
data 12 de gener de 2011, per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials ocasionats en la 
inundació del seu habitatge, el dia 3 de maig de 2010, a causa del desbordament 
de les aigües que circulaven pels canals ubicats a la Travessera Prat de la Riba 
(carretera BV-2004) del Baix Llobregat. 

 
6. Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant el qual es compareix en el recurs 

núm. P.A. 69/2011-C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona per Segur Caixa, SA de Seguros y Reaseguros i els senyors        
P. V. F. i S. S. P., contra les resolucions de data 3 i 16 de desembre de 2010 per 
les quals es desestimen les reclamacions de responsabilitat patrimonial 
interposades en data 6 de juny de 2010 pels senyor P. V. i S. S., i en data 25 de 
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juny de 2010 per Segur Caixa, SA, pels danys derivats de l’accident de circulació 
sofert el dia 24 de desembre de 2009 a la carretera C-1411-b, al punt quilomètric 
25,100, al terme municipal de Manresa a causa, segons manifestaven els 
reclamants, de l’existència de diversos rocs a la via. 

 
7. Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el qual es compareix en el recurs 

contenciós administratiu núm. 535/2009-I, procediment abreujat, interposat 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona pel senyor R. C. J. 
contra el Decret de data 3 de setembre de 2010, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys i perjudicis 
derivats d’una accident de circulació sofert el dia 11 de juliol de 2008, a la 
carretera C-243-b, a causa de l’existència d’una substància líquida sobre la 
calçada. 

 
8. Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el qual es compareix en el recurs 

contenciós administratiu núm. 645/2010-Y, interposat davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona per les senyores S. M. A. i I. R. M., contra el 
Decret de data 4 de novembre de 2010 pel qual es desestima la responsabilitat 
patrimonial interposada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de 
circulació sofert el dia 22 de febrer de 2010, a la carretera BV-4243, a causa de 
l’existència de plaques de gel sobre la calçada. 

 
9. Decret de data 6 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’accepta la renúncia del 

lletrat Sr. Cristobal Martell Pérez-Alcalde, presentada el passat 24 de març de 
2011, per a dur a terme la defensa dels drets de la Diputació de Barcelona en les 
diligències prèvies 3360/2009-D. 

 
Es dóna compte del dictamen següent 
 
10. Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret judicial de la 

Secretaria del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, en el procediment 
d’acomiadament 1042/2010, instat pels senyors F. N. E. B., M. V. M., N. D. P. i 
B. A. G. contra les empreses GENARS, SL, Prevenrisk, SL i la Diputació de 
Barcelona, pel seu acomiadament, que aprova l’acord al que van arribar la part 
actora i Prevenrisk, SL, i disposa l’arxiu de les actuacions. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen que proposa l’aprovació d’atorgament de subvenció, per concessió 

directa, i de la minuta de conveni específic de col·laboració regulador de la 
mateixa entre la Federació “Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo 
Local” i la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Desarrollo de 
la institucionalidad de la CONFEDELCA y preparación de la X Conferencia Anual 
2011”. 
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12. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada a l’associació Cooperacció per a 
l’avantprojecte “Mirades feministes a l’agenda del desenvolupament: Drets 
sexuals i drets reproductius”, en resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de 
Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat 
Civil en l’àmbit de la sensibilització 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
13. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de       

cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52.281,70)€ 
a l’Ajuntament de Lliçà de Vall a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
14. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent 

vuitanta-set mil sis-cents noranta-sis euros amb vuitanta-sis cèntims 
(187.696,86) € a l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
15. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import 

de noranta-tres mil cent nou euros amb quaranta-sis cèntims (93.109,46) € a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
16. VILADECANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents 

quinze mil tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims 
(315.352,89) € a l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec 
que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
17. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

dos-cents tretze mil cent noranta-un euros amb onze cèntims (213.191,11) € a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
18. SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de  

quaranta-cinc mil dos-cents seixanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(45.261,55) € a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 
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19. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 

seixanta-cinc mil cent vint euros amb cinquanta-quatre cèntims (65.120,54) € a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Direcció dels Serveis Recursos Humans 
 
20. Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació 

de Barcelona i l’entitat pública empresarial local Xarxa Audiovisual Local (XAL) 
en matèria de carrera professional. 

 
21. Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació 

de Barcelona i el consorci del Patrimoni de Sitges, en matèria de carrera 
professional. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
22. Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REHABILITACIÓ DE LA CASA 
CONSISTORIAL” (11/X/76295) de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

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

GISA-Gestió d’infraestructures, S.A.U, en resolució de l’expedient núm. 
2010/11005. 

 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

GISA, en resolució de l’expedient núm. 2011/1847. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

GISA- Gestió d’Infraestructures S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 
2011/1857. 

 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Cedinsa Eix 

Transversal, en resolució de l’expedient núm. 2011/2306. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, resolució de l’expedient núm. 2011/2512. 
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28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Alpens, en resolució de l’expedient núm. 2011/2513. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2011/2649. 

 

30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.           
J. C. R., en resolució de l’expedient núm. 2011/2690. 

 

31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M. Y. J., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/2855. 

 

32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català 
de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/2914. 

 

33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Terrassa, en resolució de l’expedient núm. 2011/3054. 

 

34. Dictamen que proposar denegar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2010/11064. 

 
ÀREA D’ESPORTS  

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 

35. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament 
d’Igualada per a l’actuació “Projecte de substitució de la gespa artificial del camp 
de futbol del Parc del Xipreret”, per un import de dos-cents mil (200.000) € en el 
marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 

 

36. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Pere de Riudebitlles per a l’actuació “Projecte de condicionament del camp 
de futbol”, per un import de cent setanta-cinc mil (175.000) € en el marc del Pla 
de Concertació XBMQ 2008-2011. 

 

37. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Esteve de Palautordera per  a l’actuació “Reparació estructura i vestidors 
de pavelló”, per un import de dos-cents cinquanta-cinc mil (255.000) € en el marc 
del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 

 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
38. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de la setena edició del “Premi 

Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2011 i aprovar les bases que 
regiran aquesta convocatòria i la dotació econòmica.  
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39. Dictamen que proposa aprovar la reedició del Programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2011, en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i 
les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 

 
ÀREA DE CULTURA  

 

40. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure 
la cultura popular i tradicional per a l’any 2011, segons les Bases específiques 
en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 23 de desembre de 2010, i d’acord amb la 
proposta formulada per la comissió instructora creada a tal efecte i que ha estat 
formalitzada en la corresponent Acta. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

41. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Estació transformadora nova 
Biblioteca” i “Nova Biblioteca de l’Ateneu”, a signar amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, per import de quatre-cents mil setanta-cinc euros amb    
vuitanta-vuit cèntims (400.075,88) €. 

 
Oficina de Patrimoni Cultural 
 

42. Dictamen que proposa aprovar un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada per 
desenvolupar l’actuació “Projecte de rehabilitació estructural ala nord Escorxador 
per a Complex Cultural Municipal”, en el marc del Pla de Concertació XBMQ 
2008-2011”, per un import de cent cinquanta mil (150.000) €. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 

43. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les 
Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a 
l’any 2011  

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
44. Dictamen que proposa ratificar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al  Pacto 

Climático Global de Ciudades “Pacto de la Ciudad de  Mexico”  que es va 
subscriure el dia 21 de novembre de 2010 a la ciutat de Mèxic.   
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA  
 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 
45. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i la Fundació Privada ACSAR, per a l’elaboració d’un programa 
d’actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats que 
realitzen activitats d’acomodació en relació a la immigració i per a la constitució 
d’un fons econòmic, per tal de donar suport als microprojectes que les entitats 
presentin a la pròpia Fundació i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local per 
la Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de Barcelona. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 


