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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA  9 DE FEBRER DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 26 de gener de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 19 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector, convocada per al proper dia 24 de gener de 2012, per l´Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques públiques. 

 

3. Decret de la Presidència de data 23 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió extraordinària 
de l’Assemblea General, convocada per al dia 24 de gener, pel Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès. 

 

4. Decret de la Presidència de data 30 de gener de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a les sessions convocades 
per la Taula estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada - Òdena, 
per al dia 1 de febrer. 

 

Dictàmens: 
 

5. Dictamen que proposa modificar la designació de persones efectuades per 
representar la Diputació de Barcelona en els òrgans de la Taula Estratègica per 
a l’impuls de l´Àeròdrom d’Igualada-Òdena. 

 

6. Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució de la 
Mancomunitat Independent Voluntària Segarrenca. 

 

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

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

8. Decret de la Presidència, de 23 de gener 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs núm. 
545/2011-E interposat per Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y 
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Reaseguros, S.A. (Caser) contra el decret que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts 
amb motiu de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-5107, com a 
conseqüència de la topada amb un senglar que va irrompre a la calçada. 

 

9. Decret de la Presidència, de 23 de gener de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
494/2011-M2 interposat per la senyora N.C.S. contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis derivats  de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5114, com a conseqüència 
de l’existència de pedres a la calçada. 

 

Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

10. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 220/2010 interposat pel senyor I.R.A. 
contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel recurrent en relació amb els danys materials derivats d’un accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1415c, com a conseqüència de 
l’existència de branques i graveta a la calçada. 

 

11. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 338/2011-A interposat pel senyor 
R.S.B. contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4341, com a conseqüència 
de l’existència de pedres a la calçada. 

 
Servei de Govern Local 
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la quantia màxima destinada als recursos 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació.  

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

13. Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per 
incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2011, relatives 
al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 

 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 
Servei de Comerç Urbà 
 

14. Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens 
locals de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires 
locals i els mercats singulars a celebrar durant el mes de febrer de 2012. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

15. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català 
de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/8613. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 


