
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 DE GENER DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 22 de desembre de 2011. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 14 de desembre de 2011, que resol designar la 
representació de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell 
Català de l’Esport que es celebrarà el dia 22 de desembre de 2011. 

 

3. Decret de la Presidència de data 19 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la Fundació Privada Institut de 
Barcelona d’Estudis Internacionals, per a la sessió del dia 19 de desembre de 
2011. 

 

4. Decret de la Presidència de data 20 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Formació i 
Iniciatives Cercs-Berguedà, per a la sessió del dia 29 de desembre de 2011. 

 

5. Decret de la Presidència de data 22 de desembre de 2011, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en el Consorci de Comunicació Local, 
per a la sessió del dia 29 de desembre de 2011. 

 

6. Decret de la Presidència de data 3 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona, en la reunió del dia 4 de gener de 
2012, de constitució del grup tècnic de treball de la Taula estratègica per a 
l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –Òdena. 

 

7. Decret de la Presidència de data 10 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de la Fundació 
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, per a la sessió del dia 13 de gener de 
2012. 
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Es dóna compte dels decrets següents: 
 

8. Decret de la Presidència, de 16 de desembre de 2011, de compareixença com a 
testimoni davant el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Granollers, en el procediment 
abreujat núm. 123/2009-M que se segueix contra l’empresa Mercurio SA i el 
senyor J.T.B. per un presumpte delicte contra la seguretat viària. 

 

9. Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2011, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm. 
551/2011-B interposat per les senyores A.M.P.C. i M.V.P. contra la desestimació 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de la topada 
amb un senglar que va irrompre a la calçada. 

 

10. Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2012, de personació davant el Jutjat 
d’Instrucció núm. 7 de Barcelona, en el procediment judicial de diligències 
prèvies núm. 2493/2011 incoat per a l’esclariment d’uns fets realitzats pel senyor 
A.M.F. funcionari de la Diputació de Barcelona, com a cap de la Unitat del Sector 
de Conservació de Vilafranca de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

11. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que acorda tenir per desistit el 
recurrent i declara finalitzat el recurs 258/2010-I interposat pel senyor A.P.U. 
contra la resolució que desestimava les al·legacions efectuades a la proposta de 
resolució de la Comissió de Carrera Professional i acordava mantenir el nivell de 
desenvolupament personal i el grau personal consolidat.  

 

12. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat pel Jutjat Social 
núm. 10 de Barcelona que disposa el sobreseïment del procediment en matèria 
de determinació de contingència d’incapacitat temporal per accident de treball 
núm. 379/2011 per desistiment de la recurrent Diputació de Barcelona. 

 

13. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Tribunal de 
Comptes que decreta l’arxiu de les Diligències Preliminars núm. B-172/11 
obertes com a conseqüència de les possibles irregularitats posades de manifest 
pel Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació dels fons i subvencions 
atorgades per la Comissió Europea i per l’Agència de residus de Catalunya, 
mitjançant les diputacions de Barcelona i Lleida, en haver quedat justificades les 
irregularitats referides per mitjà de la documentació aportada. 

 

14. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona que declara la caducitat del 
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recurs núm.362/2011 interposat pel senyor Y.Z.B. contra la desestimació 
presumpta de la sol·licitud de revelació de dades de la seva mare biològica. 

 

15. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, 
que desestima el recurs núm. 514/2010 interposat per l’entitat mercantil Postigo 
Obras y Servicios S.A. contra la resolució que desestimava el recurs de reposició 
que la recurrent va interposar contra el decret de liquidació i cancel·lació de 
garantia del projecte modificat de “Passarel·la sobre el riu Cardener. TM Callús” 
com a conseqüència de l’incompliment dels terminis d’execució de les obres. 

 

16. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, 
que desestima el recurs núm. 382/2008 interposat per la senyora M.A.C.H. 
contra la resolució que desestimava recurs de reposició que la recurrent va 
interposar contra la resolució de deducció proporcional de retribucions 
corresponent a la seva nòmina de setembre de 2007 en concepte d’absències 
injustificades. 

 

17. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
que desestima el recurs núm. 485/2009-M interposat pel senyor J.M.R.Ch. contra 
la desestimació presumpta per silenci administratiu negatiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions i danys derivats de la 
caiguda soferta pel recurrent, quan circulava amb la seva motocicleta per la 
carretera de Sarria a Vallvidrera, a causa de l’existència d’una gran quantitat de 
sorra a la calçada. 

 
Servei de Govern Local 
 

18. Dictamen que proposa l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport 
als serveis i a les activitats del Pla de concertació i del Catàleg de suport 
d’aquest àmbit, i obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació 
de recursos. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 

19. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3er. 
trimestre de l’any 2011. 
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Servei de Contractació 
 

20. Dictamen que proposa l’aprovació de la reserva social de contractació per a 
l’exercici 2012 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o 
amb especial risc d’exclusió social. 

 
Organisme de Gestió Tributària 

 

21. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
dos mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb setanta-quatre cèntims (2.828,74) € per 
pèrdua de notificacions durant el mes d’abril de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

22. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
divuit mil set-cents vint-i-nou euros amb seixanta-un cèntims (18.729,61) € per 
pèrdua de notificacions durant el mes de maig de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

23. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA de 
dotze mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (12.935,41) € per 
pèrdua de notificacions durant el mes de Juny de 2011 en l’execució de les 
tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d´Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 

24. Dictamen que proposa aprovar l’inici del expedient administratiu per a la redacció 
del projecte reformat, així com de l’expedient de modificació del contracte relatiu 
a les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 

25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/8014. 
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26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mitteland, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8184. 

 

27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2011/8372. 

 

28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.V.V., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/8600. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. D.S.N., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/8605. 

 

30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/8609. 

 

31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en resolució de l’expedient 
núm. 2011/8620. 

 

32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Nejonmar, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2011/8649. 

 

33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.M.P., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/9186. 

 

34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Excavacions A. Mumbrú, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/9192. 

 

35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2011/9195. 

 

36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Gas 
Natural Distribución SDG, en resolució de l’expedient núm. 2011/9357. 

 

37. Dictamen que proposa denegar una autorització a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6710. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

38. Dictamen que proposa aprovar les “Bases de participació en el Programa 
d’Arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal 
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de regular i fixar els criteris i el procediment de participació dels Ens Locals de la 
província de Barcelona en l’esmentat programa. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


