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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA  
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 13 d’octubre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

3. Decret de 22 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 344/2011-2A, interposat pel senyor Ll. G. G. contra les actes 
de pagament de l’acord del Jurat d’Expropiació i ocupació definitiva i l’acta 
d’ocupació definitiva per consignació de preu just, referents a les finques núm. X, 
X, X, X, X i X de l’expedient d’expropiació de terrenys per l’execució de les obres 
del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere 
Sacarrera TM Mediona”. 

 

4. Decret de 29 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 362/2011-1C, interposat pel senyor Y. Z. B. contra la 
desestimació presumpta de la sol·licitud de revelació de les dades de la seva 
mare biològica. 

 

5. Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs d’apel·lació 
interposat per la senyora D. C. G. contra la interlocutòria dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 237/2010-Y, en matèria de personal, que declara 
finalitzat el procediment per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal. 

 

6. Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença davant el Jurat d’Expropiació 
de Catalunya, com a interessada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
227/2011, interposat pel senyor Ll. G. G. contra l’acord del Jurat esmentat relatiu 
a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució de les 
obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant 
Pere Sacarrera TM Mediona”. 

 

7. Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença, com a demandada, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 292/2011-AA interposat pel senyor C. C. M. 
i Segurcaixa C.A. contra la resolució desestimatòria de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421 a causa de la topada amb un 
senglar que va irrompre a la calçada. 
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8. Decret de 5 d’octubre de 2011, de designació del Servei d’Assessoria Jurídica 
perquè es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació 
davant el Tribunal de Comptes en les diligències preliminars núm. B-172/11 
obertes per tramitar les actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat 
comptable motivades arran de l’Informe de fiscalització núm. 6/2010 relatiu a les 
Diputacions de Catalunya. Exercici 2006. 

 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
9. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
en el procediment abreujat núm. 551/2009, que desestima el recurs interposat 
pel senyor J. A. A. O. contra la resolució desestimatòria de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials produïts en el seu 
vehicle en rebre un cop per la branca d’un arbre que va caure com a 
conseqüència de les fortes ratxes de vent, mentre estava estacionat dins del 
recinte Mundet Sud, propietat de la Diputació de Barcelona. 

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

sensibilització seleccionades i de les desestimades, i les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en 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). 

 
11. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la 

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 
2012”. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 

12. Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per programes del 2n. 
trimestre de l’any 2011. 

 
Programa de Crèdit Local 
 

13. CASTELLVÍ DE ROSANES.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
vint-i-un mil sis-cents catorze euros amb setanta cèntims (21.614,70) € a 
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
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Caixa de Crèdit 
 

14. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import seixanta-dos mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-set cèntims 
(62.225,47) € per a finançar l’actuació local “Pavelló” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

15. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import quaranta-set mil nou-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims 
(47.997,92) € per a finançar l’actuació local “Cementiri” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

16. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import trenta-nou mil set-cents setanta-sis euros amb seixanta-un cèntims 
(39.776,61) € per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

17. SANT MARTÍ SESGUEIOLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint-i-set mil dos-cents noranta-cinc euros amb setanta-sis 
cèntims (27.295,76) € per a finançar l’actuació local “Teulada immoble carrer 
Pont, 6” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

18. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent quaranta-nou mil tres-cents seixanta-quatre euros 
amb vuit cèntims (149.364,08) € per a finançar l’actuació local “Nucli Salelles i 
edifici serveis persones” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

19. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ 
per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

20. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Línia elèctrica 
CAP” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Urbanització carrer Aragó”. 

 

21. NAVARCLES.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa 
d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització 
carrer Aragó” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-los a finançar l’actuació “Urb Línia elèctrica CAP”. 

 

22. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Camp futbol” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Reforma 
Marquet de l’Era 2010”. 
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23. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma 
Marquet de l’Era 2010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar-los a finançar l’actuació “Camp futbol”. 

 
Servei de Contractació 
 
24. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 

veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei tele fonia fixa)  amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 
25. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 

veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis com unicacions mòbils)  
amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
26. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del Protocol de col·laboració entre 

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (Gerència de Serveis 
d’Esports) i els ens locals de la província de Barcelona interessats en disposar 
del material esportiu de préstec. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

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

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
LOGÍSTIC” (11/X/78164) de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
28. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ENDEGAR LA RIERA DE 
LLAVANERES ENTRE EL CAMÍ DE GOLF I EL CARRER ALZINA” (11/X/69738) 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
29. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CAMÍ 
DE LA CANALETA” (10/X/68538) de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat. 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
30. Dictamen que proposa cancel.lar una garantia d’obres a favor de l’empresa 

Parque Eólico Pujalt SL, en resolució de l’expedient núm. 2008/1481. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar un informe favorable i una denegació d’obres a 

favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 
2011/4312. 

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

Comarquinal Bioresort SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/4608. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. R. A., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/5044. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. V. R., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/6033. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a favor 

de l’empresa Impacto y Accion, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6473. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Hilados Rusiñol, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6539. 
 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6872. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Mura, en resolució de l’expedient núm. 2011/6966. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
39. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona 

Municipis de Qualitat 2008-2011 (àmbit de suport a les infrastructures i 
equipaments), la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, per a la 
compra de vehicles i maquinària del servei de recollida de residus i neteja viària, 
d’import dos-cents mil (200.000) €. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
40. Dictamen que proposa deixar sense efecte les “Bases de participació en el 

programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de 
Barcelona” per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de participació 
dels Ajuntaments de la província de Barcelona en l’esmentat programa, 
aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió de data 24 de febrer de 
2011 (BOPB 11.03.2011) i modificades per acord de la Junta de Govern en 
sessió de 31 de març de 2011 (BOPB 11.04.2011). 

 
41. Dictamen que proposa aprovar l’ampliació del Règim de concertació del 

programa complementari d’urgència social per a l’any 2011, en el marc de l’àmbit 
de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern en 
sessió de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 2011), en el sentit 
d’incrementar l’assignació de recursos en una quantitat total màxima de quatre-
cents mil (400.000) € i en el d’incorporar la modalitat de prestació “Ajuts per a 
transport escolar”. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


