
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 8 DE MARÇ DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 23 de febrer de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

2. Dictamen que proposa aprovar un conveni específic per a què la Diputació de 
Barcelona, propietària del Palau Güell, entri a formar part com a membre del 
Consell d’Honor de la Ruta del Modernisme de Barcelona. 

 
Secretaria General 
 

3. Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent 

 

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

 
Ratificació de: 
 

5. Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pí i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 29 de febrer de 2012. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

6. Decret de la Presidència, de data 15 de febrer de 2012, de compareixença 
davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment d’incapacitat 
temporal per A.T. núm. 1167/2011 interposat pel senyor J.M.E.S. contra la 
Diputació de Barcelona, Activa Mutua 2008, INSS i TGSS. 

 

7. Decret de la Presidència, de data 8 de febrer de 2012, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs  núm. 
3/2012-D interposat pel senyor M.G.D. contra el decret que desestimava la seva 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
en topar amb el pivot de control d’accés de vehicles al vial de vianants del 
Recinte de l’Escola Industrial. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

8. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat per la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que acorda tenir per desistida la recurrent, senyora D.C.G., del 
recurs d’apel·lació núm. 369/2011 interposat contra la interlocutòria que 
declarava finalitzat el procediment abreujat núm. 237/2010, relatiu a un 
expedient disciplinari, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal. 

 

9. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que acorda 
declarar finalitzat el recurs de cassació núm. 5074/2008 i l’arxiu de les 
actuacions, com a conseqüència del desistiment de CEMEX ESPAÑA, S.A. del 
recurs interposat contra la sentència que acordava l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai 
Natural del Garraf, en els termes municipals de Vilanova i la Geltrú, 
Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sant 
Pere de Ribes i Sitges, i per tant, desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per import de vuit milions tres-cents trenta-nou mil dos-
cents seixanta euros amb set cèntims (8.339.260,07) €. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució de la 
subvenció atorgada a l’Associació Veterinaris Sense Fronteres, mitjançant acord 
de la Junta de Govern 904/10 de 25 de novembre de 2010,  i rectificació d’error 
aritmètic. 

 
Servei de Govern Local 
 

11. Dictamen que proposa incrementar en dos-cents setanta-cinc mil (275.000) €, la 
quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de la 
convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació.  

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 

12. Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit  
 

13. CABRERA D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import setanta-sis mil nou-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-sis cèntims 
(76.926,56) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 

14. CASTELLVÍ DE ROSANES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Vies 
públiques i enllumenat f. I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

15. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

16. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la modificació del conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca Municipal”, formalitzat 
amb l’Ajuntament de Dosrius, en el sentit de reduir l’ajut de dos-cents dos mil 
cinc-cents (202.500) € en la quantitat de cent vuitanta-cinc mil dos-cents 
vuitanta-set euros amb cinc cèntims (185.287,05) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
Permisos d’obres 
 

17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Terranova 
Papers S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/5519. 

 

18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2011/6195. 

 

19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/9550. 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

 

20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, en resolució de l’expedient núm. 2012/90. 

 

21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
M.R.S.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/484. 

 

22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Llar Nova 
Esperança, en resolució de l’expedient núm. 2012/485. 

 

23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.R.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/680. 

 

24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
A.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/778. 

 

25. Dictamen que proposa desestimar un recurs de reposició interposat per 
l’Associació Amics del Pessebre Vivent d’Órrius contra la liquidació de taxes, en 
resolució de l’expedient núm. 2011/7715. 

 

26. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. S.M.G., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/127. 

 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 

27. Dictamen que proposa aprova la signatura d’un conveni específic amb 
l’Ajuntament de Gavà, pels treballs de “Restauració de la coberta de l’església de 
Sant Miquel i desenrunat arequeològic del recinte sobirà del Castell 
d’Eramprunyà” , per un import de cent vuitanta-cinc mil (185.000) €, en el marc 
del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.  

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

28. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2012, 
relativa al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de 
l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu”, amb el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent trenta-sis mil 
quatre-cents noranta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (136.495,28) €. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, consistent en el 
contracte administratiu especial, per a la prestació del servei de restauració a 
l’equipament Casanova del Castell, al Parc del Castell de Montesquiu, amb una 
proposta d’inversió mínima de catorze mil quatre-cents (14.400) €.  
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30. Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2009 a la Sra. L.C.B., destinada en la línia d’habitatge i 
patrimoni en l’àmbit dels parcs naturals, per no presentar justificació de la 
subvenció dins del termini requerit, i per un import de dos mil cent vuitanta-dos 
(2.182)€. 

 

31. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, del Sr. E.O.F., Turó de Grenys, SA i Signatus Grup 
Naturalista, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per no subsanar, la 
documentació presentada, en el termini màxim requerit i per un import total de 
tres mil vuitanta-tres euros amb set cèntims (3.083,07) €. 

 

32. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per no 
presentar la documentació justificativa dins la data de termini, i per un import 
total de vint-i-un mil vuit-cents setanta euros amb sis cèntims (21.870,06) €. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 

33.  Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del termini d’execució objecte de la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vic, per al desenvolupament del Programa 
de suport als ajuntaments per a l’impuls de serveis de mediació ciutadana, en el 
marc del Protocol General del Pla de concertació 2008-2011, aprovada per la 
Junta de Govern en sessió de 30 d’abril de 2009. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


