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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2011  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 29 de setembre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 

Barcelona en els Consorcis del Patrimoni de Sitges i del Parc de la Serralada de 
Marina, que modifica les designacions efectuades. 

 
3. Dictamen que proposa el nomenament de diversos representants en diversos 

organismes públics. 
 
Ratificació de: 
 
4. Decret de la Presidència de data 27 de setembre de 2011, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament del dia 28 de setembre de 2011. 

 
5. Decret de la Presidència de data 28 de setembre de 2011, que resol nomenar 

representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la Promoció 
Turística de les Valls del Montcau, per a la sessió de la Comissió Executiva del 
dia 29 de setembre de 2011. 

 
6. Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell 
Català de la Salut del dia 3 d’octubre de 2011. 

 
7. Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savasona. 

 
8. Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol delegar la 

representació de la Diputació de Barcelona per tal d’assistir a la reunió del 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savasona en favor de l’Il.lm. Sr. 
Josep Salom Ges, el dia 4 d’octubre de 2011. 
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9. Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del 
Garraf. 

 

10. Decret de la Presidència de data 4 d‘octubre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral. 

 

11. Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Foment de la Societat 
del Coneixement. 

 

12. Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques –IVÀLUA-. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

13. Decret de 15 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 338/2011-A, interposat pel senyor R. S. B. contra el decret de 
10 de juny de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
la carretera BV-4341 a causa de l’existència d’unes pedres a la via. 

 

14. Decret de 16 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 287/2011-A2, interposat pel senyor C. A. O. T. contra el 
decret de 23 de març de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5103 a causa del mal estat de la 
calçada. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

15. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el 
recurs d’apel·lació 288/2009 interposat per la senyora M. F. C. C. contra la 
sentència desestimatòria del recurs interposat contra la resolució de la Diputació 
que acorda que “resten pendents de resolució els aspirants de l’annex IV”. 

 

16. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, 
en el procés abreujat 354/2010, que desestima el recurs interposat per la 
senyora A. G. M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir 
en el pas de fusta dels jardins del recinte titularitat de la Diputació, situat entre 
l’Hospital Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
17. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col.laboració regulador 

de la subvenció atorgada a la Xarxa de l’Observatori del Deute en la 
Globalització, relatiu a l’avantprojecte “Interferències Nord-Sud. Matarials 
d’educació, per al desenvolupament”. 

 
Ratificació de: 
 
18. Decret de la Presidència  de data 22 de setembre de 2011, que resol ampliar el 

termini de resolució de la segona 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) i la nova composició de la Comissió 
de Sensibilització. 

 
Servei de Govern Local 
 
19. Dictamen que proposa el tancament i liquidació de la convocatòria 2010 per a 

l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla 
de Concertació i rectificació d’errors materials diversos. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
20. GRANOLLERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents 

noranta-tres mil set-cents trenta-vuit euros amb dinou cèntims (293.738,19) € a 
l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
21. FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tretze 

mil tres-cents un euros amb trenta-cinc cèntims (13.301,35) € a l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Caixa de Crèdit 
 
22. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil cent (20.100) € per a finançar 
l’actuació local “Espai fluvial riera Sentmenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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23. AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-dos mil (52.000) € per a 
finançar l’actuació local “Millora voreres travessia” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
24. AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis mil (26.000) € per a finançar 
l’actuació local “Millores biblioteca Aliança” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
25. AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a finançar 
l’actuació local “Projectes espais públics” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
26. Dictamen que proposa la modificació conveni tipus per atorgar subvencions a les 

entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) per al desenvolupament 
del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu. 

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
27. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 d’import dos-cents cinquanta 
mil (250.000)€ per  “Casa Km 0 Enoturismespenedès”. Amb el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

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

28. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni 
específic de col·laboració amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, als 
efectes de l’actuació “Projecte de vorera de vianants a la carretera BV-1224 
entre el carrer Manresa i el carrer Sant Jaume”. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni 
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, als efectes 
de l’actuació “Carril bici Ribes-Les Roquetes”. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

 5 

Permisos d’obres 
 
30. Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres al Sr. B. C. V., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/4628. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a favor 

del Sr. J. F. F. P., en resolució de l’expedient núm. 2011/5224. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. O. M., 

en resolució de l’expedient  núm. 2011/5525. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2011/5855. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.          

A. A. A., en resolució de l’expedient núm. 2011/6061. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/6133. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2011/6245. 
 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Castellví de la Marca, en resolució de l’expedient núm. 2011/6252. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Premiá de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6426. 
 
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. 2011/6451. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2011/6519. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F. C. C., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/6565. 
 
42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Vilobí del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2011/6634. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
43. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 

l’any 2011 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.  
 
44. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 

per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF Vilanova de Sau al 
municipi de Vilanova de Sau. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


