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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 10 de novembre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Ratificació de: 
 
2. Decret de la Presidència de data 21 d’octubre de 2011, que resol modificar el 

protocol amb al Consorci per a la Commemoració del II Centenari de la 
Constitució 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. 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3. Decret de la Presidència de data 11 de novembre de 2011, que proposa a la 

Presidència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral el nomenament del Sr. 
Jordi Bellapart Colomer, com a Conseller Delegat. 

 
Dictàmens 
 
4. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 

Barcelona en diversos Organismes. 
 
5. Dictamen que proposa designar l’Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, 

representant de la Diputació en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
6. Decret de 26 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu núm. 489/2011-A, interposat pel senyor A. G. R. contra el decret de 
27 de juliol de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit que va tenir 
lloc a la carretera C-1415,  a causa d’irregularitats a la calçada. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
7. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona 
que desestima el recurs 271/2011 interposat per la senyora S. C. S. contra el 
decret de 24/12/2008 que li denegava l’accés a les dades per identificar el seu 
germà biològic i les circumstàncies de l’adopció. 

 
8. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs interposat 
pel senyor A. V. M. i l’entitat Hilo Direct Seguros y Reaseguros SA contra la 
resolució de 9/3/2010 que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial relativa als danys materials ocasionats en el vehicle del recurrent en 
caure-li un arbre a sobre quan circulava per la carretera C-243; i reconeix el dret 
dels demandants a rebre la indemnització reclamada per un import total de    
nou-cents seixanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims (964,99) €. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9. Dictamen que proposa l’atorgament d’una subvenció per concessió directa i del 

conveni específic de col·laboració regulador de la mateixa, entre el Centre 
Marocain de Recherche et Développement (CMRD) i la Diputació de Barcelona 
per a la realització del projecte “Plataforma Local Med: governança local a la 
mediterrània/Marroc” 

 
Servei de Govern Local 
 
10. Dictamen que proposa el tancament i liquidació dels ajuts econòmics 

corresponents a l’acció de suport “Punts d’informació i dinamització juvenil als 
centres d’educació secundària (PIDCES)”, en el marc de la convocatòria de l’any 
2010 de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
11. BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de  

vuitanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims 
(89.968,87) € a l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 
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12. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
seixanta-quatre mil sis-cents cinquanta-nou euros amb trenta-cinc cèntims 
(64.659,35) € a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
13. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un 

import de deu mil cent seixanta euros amb setanta-sis cèntims (10.160,76) € a 
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a l’objecte de subsidiar el préstec 
que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
14. PIERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import setanta mil setze euros 

amb vuitanta-quatre cèntims (70.016,84) € a l’Ajuntament de Piera a l’objecte de 
subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions 
del pressupost 2011. 

 
15. TARADELL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinc mil       

quatre-cents quaranta-tres euros amb trenta-set cèntims (5.443,37) € a 
l’Ajuntament de Taradell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Caixa de Crèdit 
 

16. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil (125.000) €, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

17. MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (50.555,85) €, per a finançar l’actuació local “Canonades 
aigua potable” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Servei de Contractació 
 

18. Dictamen que proposa denunciar en temps i forma, el contracte relatiu a 
l’arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al 
carrer XXXX, XXX i 39 places d’aparcament en el mateix edifici, actualment 
subrogat a la societat ANPORA INMUEBLES, SL, amb NIF XXXXXXXX i, en 
conseqüència, donar per finalitzada la seva vigència el 31 d’agost de 2012, 
corresponent a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística. 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
19. Dictamen que proposa executar l’encomanda de gestió entre la Diputació de 

Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en matèria de 
carrera professional. 
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20. Dictamen que proposa executar l’encomanda de gestió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc del Foix, en matèria de carrera professional. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES  

 
Serveis  de  Cultura 
 
21. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament d’una subvenció a “Armats de 

Mataró, d’acord amb la proposta formulada per la comissió instructora prevista a 
les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament 
de subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2011. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
22. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del 

Papiol, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que 
la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Valentí i Almirall” d’aquest municipi. 

 
Oficina de Difusió Artística 
 
23. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’apartat Gestió econòmica de la 

minuta del protocol general per tal de formalitzar la participació dels ajuntaments 
interessats a adherir-se al programa Anem al Teatre a les comarques de l’Alt 
Penedès, Anoia, Bages, Garraf, Maresme i Osona pel període 2008 a 2012; i la 
participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa Anem al 
Teatre a la comarca del Berguedà, pel període 2008 a 2012. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
24. Dictamen que proposa acceptar la rectificació de la renúncia de l’Ajuntament 

d’Avinyó a la concessió de l’acció de suport  econòmic consistent en fons de 
prestació “Suport a suficiència alimentària a les escoles bressol municipals” 
2011, i, en conseqüència deixar sense efecte la part relativa a l’acceptació de la 
susdita inclosa a l’Acord de la Junta de Govern 467/11, i declarar l’efectivitat de 
la concessió de l’ajut de referència atorgat mitjançant Acord de la Junta de 
Govern 47/11, amb una aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  
mil  cinc-cents seixanta-nou (1.569) €. 

 
25. Dictamen que proposa aprovar l’annex del conveni específic 10X60369 “Reforma 

d’edifici per l’escola de música” que suposa una reducció de vint-i-un mil    
quatre-cents vuitanta (21.480) €, subscrit amb l’Ajuntament de Cabrils. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Bagà, en resolució de l’expedient núm. 2011/3503. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. A. S., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/6331. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.         

M. R. V., en resolució de l’expedient núm. 2011/6518. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, en resolució de l’expedient núm. 2011/6796. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. F. D., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/6856. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització de tall de carril amb pas 

alternatiu a favor de l’empresa Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 
2011/6859. 

 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de pas de vianants a 

favor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en resolució de l’expedient núm. 
2011/6975. 

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

Diagonal, en resolució de l’expedient núm. 2011/7181. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de marques vials a 

favor de l’empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA (SICE), en 
resolució de l’expedient núm. 2011/7409. 

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

de Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2011/7470. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètols informatius 

a favor de l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2011/7472. 
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37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètol informatiu a 
favor de la Ute Psaru Llobregat Nord, en resolució de l’expedient núm. 
2011/7659. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
38. Dictamen que proposa rectificar l’import de la subvenció atorgada a l’escola 

municipal Salvador Llobet de Granollers, reduint en set-cents vint-i-nou (729) € la 
quantitat atorgada per error material, ja que se li va aplicar el percentatge de 
subvenció com a escola situada dins un municipi de l’àmbit de la xarxa de parcs 
quan estava situada fora de parc. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
39. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de la concessió 

administrativa en la gestió de l’equipament d’El Bellver i l’Agustí al parc natural 
del Montseny, amb una proposta d’inversió mínima de vint-i-sis mil (26.000) €. 

 
40. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions del Grup de Recerca 

Quaternari, Associació Cannova, Associació Amics desenv. Talamanca i 
Associació Productors Parc Sant Llorenç, atorgades en la convocatòria de l’any 
2010 a Entitats Culturals, per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals, per un import total de mil set-cents vuitanta euros amb setanta-quatre 
cèntims (-1.780,74) €. 

 
41. Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada l’any 2010 a la 

Sra. Mercè Guarro Miralles, destinada a la millora d’habitatges en l’àmbit dels 
parcs naturals per justificar fora de termini, per un import de dos mil tres-cents 
cinquanta-dos euros amb noranta-cinc cèntims (-2.352,95) €. 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
42. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació “la 

Caixa” per al desenvolupament del programa de conservació dels espais 
naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, per a l’any 2012, per 
import d’un milió cinc-cents mil (1.500.000) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
43. 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 Vol Ges al municipi 
de Les Masies de Voltregà. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
44. Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de 

l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de Concertació “Fons de prestació destinats al finançament dels 
serveis socials d’atenció domiciliària”. 

 
45. Dictamen que  proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de 

l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de Concertació “Fons de prestació destinats al finançament dels 
serveis socials bàsics”. 

 
46. Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació del programa 

complementari d’urgència social per a l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


