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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  

 
DE DATA 26 DE MAIG DE 2011  

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 12 de maig de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2. Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu 122/2011-D interposat per la societat Mapfre Empresas Cia. de 
Seguros y Reaseguros i el senyor A. G. O. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1415, en caure-li un pi 
sobre el seu vehicle mentre s’hi trobava aturat. 

 
3. Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu  143/2011-C interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra la resolució 
de consignació de preu just fixat a l’expedient d’expropiació de terrenys per 
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-224 i 
BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona” 

 
4. Decret de data 29 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu 134/2011-F interposat per la senyora C. A. C. contra el decret que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
soferts amb motiu de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213 a causa 
de la col·lisió amb un senglar que irrompre a la calçada. 

 
5. Decret de data 9 de maig de 2011, de compareixença en el procediment 

declaratiu ordinari 271/2011-D instat per la senyora S. C. S. contra el decret que 
li denega l’accés a la revelació de dades per identificar el seu germà biològic i les 
circumstàncies de l’adopció. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que declara 

la caducitat i l’arxiu del recurs contenciós administratiu núm. 534/2010 relatiu a 
l’expedient d’expropiació de terrenys per execució del projecte “Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 
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7. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que declara 
no formalitzat el recurs de suplicació anunciat per Prevenrisk, SA contra la 
sentència dictada en el procediment d’acomiadament 1035/2010 que 
condemnava a Prevenrisk i absolia Genars, SL i la Diputació de Barcelona, i 
declara la seva fermesa. 

 
8. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 

als interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs d’apel·lació 78/2009 interposat per la Diputació i el Consorci del Parc de 
Collserola contra la sentència que estimava parcialment la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. R. R. en relació amb els 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462 com a 
conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.  

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

als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, en el procediment abreujat 441/2009, que desestima el recurs 
interposat pel senyor M. S. N. contra la resolució de la Diputació que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació 
amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-
2242, com a conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la 
calçada. 

 
10. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per 

als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, en el procediment abreujat 231/2010, que declara la 
inadmissibilitat per extemporaneïtat del recurs interposat per la senyora V. G. A. 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-
1432 a causa de l’existència de sorra i terra a la via. 

 
11. Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment 
abreujat 113/2010, que estima en part el recurs interposat pel senyor D. F. O., en 
matèria de responsabilitat patrimonial, i que condemna la Diputació de Barcelona 
al pagament de 3.514,8 €, més els interessos legals, pels danys ocasionats en el 
vehicle del recurrent derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-
2005 com a conseqüència de la col·lisió amb una pedra de grans dimensions 
que es trobava a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions puntuals de 

sensibilització seleccionades i de les desestimades i de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la primera 
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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. 

 
Direcció de Serveis de Formació 
 
13. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc per regular les condicions i el 

règim jurídic per facilitar als estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona la realització de pràctiques als Ajuntament de la Província de 
Barcelona. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
14. AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent mil  (100.000)  € per a finançar l’actuació local 
“Aparcament carrer Trull” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims 
(5.553,20) €  per a finançar l’actuació local “Inversions via pública” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import nou mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims 
(9.746,80) €  per a finançar l’actuació local “Climatització locals municipals” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cent vint-i-un mil (121.000) € per a finançar l’actuació local 
“Enllumenat públic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import tretze mil set-cents (13.700)  € per a finançar l’actuació local 
“Xarxa perimetral can Trabal I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
19. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar 
l’actuació local “Honoraris poliesp. PAV 2” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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20. AJUNTAMENT DE RIPOLLET.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import quaranta mil  (40.000) € per a finançar l’actuació local 
“Ascensor Casa Natura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. AJUNTAMENT DE RIPOLLET.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local 
“Informàtica gestió personal” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

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

de Caixa d’import dotze mil dos-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims 
(12.215,35) € per a finançar l’actuació local “Senyalització viària” al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats. 

 
23. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent quaranta mil  (140.000) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
24. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil  (10.000) € per a finançar 
l’actuació local “Reforma edificis entitats esportives” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
25. AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis 
euros amb un cèntim (42.376,01) € per a finançar l’actuació local “Accessiblitat i 
connexió c/Sants Màrtirs” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
26. AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Gespa camp de futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
27. Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 18 

de juliol de 2011 i el 17 de juliol de 2012, el conveni de cessió d’ús a l’associació 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris, dels pisos X i X de l’immoble del 
carrer XXXX, número XXX, de Barcelona, signat el 18 de juliol de 2007. 

 
28. Dictamen que proposa prorrogar per 6 mesos, per al període comprès entre l’1 

de maig i el 31 d’octubre de 2011, el conveni de cessió d’ús a la Fundación 
Española de la Tartamudez, del local situat als baixos de l’immoble del carrer 
XXXX, número XX, de Barcelona, signat l’1 de maig de 2007. 
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29. Dictamen que proposa declarar quatre vehicles d’extinció d’incendis, 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 la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, 
deixant sense efecte els convenis de 29 de juliol de 1998, 23 de juny de 2001, 22 
d’octubre de 2002 i 16 de setembre de 2005 signats amb la Generalitat. 

 
30. Dictamen que proposa cedir l’ús a favor de l’Ajuntament de Maials (Lleida) dels 

terrenys de les parcel·les 129 i 135 del polígon 2 d’aquesta població, i autoritzar 
les obres d’adequació incloses al Pla de recuperació, conservació, valoració i 
interpretació del patrimoni natural i cultural de la Vall dels Horts, a Maials i 
Llardecans. 

 
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  

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

Enagas SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/10927. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental, en resolució de l’expedient núm. 2011/2009. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gisa-Gestió 

d’Infraestructures S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/2312. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de l’Espunyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/2659. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Repsol Comercial de Productos Petroliferos, SA, en resolució de l’expedient 
núm. 2011/2692. 

 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci del 

Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/2987. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. J., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/3038. 
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39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Gesdip, S.A.U, en resolució de l’expedient núm. 2011/3039. 

 

40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Castellví de La Marca, en resolució de l’expedient núm. 2011/3062. 

 

41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.         
M. G. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/3094. 

 

42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. C. M., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/3361. 

 

43. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. M., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/3364. 

 

44. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Prosavi Promociones i Explotaciones Inmobiliarias, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2011/3372. 

 

45. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Endesa Distribución Eléctrica, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/3382. 

 

46. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Font-Rubí, en resolució de l’expedient núm. 2011/3516. 

 

47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S. S. C., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/3524. 

 

48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament 
de Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2011/3536 

 

49. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.          
N. C. G., en resolució de l’expedient núm. 2011/3537. 

 

50. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2011/3544. 

 

51. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/3547. 

 

52. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de La Pobla de Claramunt, en resolució de l’expedient núm. 2011/3578. 

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

de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/3765 
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ÀREA DE CULTURA  
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

54. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Bruc, en 
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Verge de Montserrat” d’aquest 
municipi, d’acord amb el corresponent conveni. 

 

55. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que 
la Diputació ofereix en relació a les biblioteques “Miquel Martí i Pol” i “Mercè 
Rodoreda” d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni, i deixar 
sense efecte el conveni de data 01/06/1994 relatiu a la gestió de la “Biblioteca 
Miquel Martí i Pol”. 

 

Oficina d’Estudis  i  Recursos Culturals 
 

56. Dictamen que proposa aprovar un conveni específic 11/X/76790 amb 
l’Ajuntament de Manresa per portar a terme l’actuació “Construcció de nou 
equipament a la Zona Nord” amb un import d’un milió tres-cents trenta mil     
cinc-cents seixanta-tres (1.330.563) €, en desenvolupament del Protocol general 
del Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

57. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la Diputació de Barcelona, per a dur a 
terme activitats en l’àmbit educatiu. 

 

Ratificació de: 
 

58. Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 de maig de 
2011, que resol la modificació i aprovació del text consolidat de les bases i 
convocatòria del V Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can 
Batlló – Ciència, Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley, 
curs 2010-2011. 

 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

59. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades 
als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de 
transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2012, 
per un import de cinquanta-quatre mil (54.000) €. 
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60. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel primer semestre 
de 2011, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per 
les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta 
Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa, 
per un import de vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-sis 
cèntims (25.565,76) €. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
61. Dictamen que proposa aprovar el conveni amb el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino pel recolzament a la gestió i al desenvolupament 
sostenible a la Reserva de la Biosfera de Montseny. 

 
62. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a Explotacions 

Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i 
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels 
parcs gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2011, per un import de    
dos-cents quaranta-quatre mil sis-cents (244.600) €. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
63. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i 

el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la promoció 
de la marca turística Costa de Barcelona. 

 
64. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i 

el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental, i el Consell Comarcal d’Osona, amb l’objecte d’establir el marc de 
col·laboració per donar impuls a la marca turística. 

 
65. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i 

el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme,  amb l’objecte d’establir el 
marc de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa 
de Barcelona Maresme.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 


