
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 D’ABRIL DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 de març de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2. Decret de la Presidència de data 21 de març de 2012 que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Ernest Lluch, 
per a la sessió ordinària del Patronat del dia 23 de març de 2012. 

 
Dictamen 
 
3. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 

Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4. Decret de la Presidència, de 8 de març de 2012, de compareixença davant el 

Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona en el procediment d’expedient 
de domini, per excés de cabuda, núm. 127/2012-C instat per la senyora A.M.R.B. 

 
5. Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs 18/2012-E 
interposat pel senyor J.L.M.M. contra la resolució que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1203, a causa de 
l’existència de grava a la calçada. 

 
6. Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs 22/2012-A 
interposat pel senyor F.M.G. contra el decret que desestimava el recurs d’alçada 
formulat contra la resolució dictada en el procés selectiu 26/08, que va quedar 
desert ja que cap aspirant va superar la primera fase. 

 
7. Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs núm. 410/2010-
A interposat pel senyor J.F.R.B. contra el decret que declarava la inadmissió de 
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la responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de 
l’existència de pedres a la calçada. 

 
8. Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant 

l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació interposat per la 
senyora S.C.S. contra la denegació de revelar les dades de la persona 
identificada com el seu germà biològic. 

 
9. Decret de la Presidència, de 22 de març de 2012, de compareixença, com a 

codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en 
el recurs núm. 372/2010-A interposat pel senyor J.P.Q.E. i la senyora M.R.C.R. 
relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-
2427, a causa d’una taca d’oli o gasoil a la via. 

 
10. Decret de la Presidència, de 30 de març de 2012, de compareixença davant el 

Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el procediment d’expedient 
de domini, per excés de cabuda, núm. 154/2012-R instat per la senyora 
A.M.R.B.. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
11. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, 
que desestima el recurs núm. 430/10-A interposat pel senyor J.M.L.C. contra la 
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
la carretera BV-1221, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la 
calçada. 

 
12. 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. 263/2010 interposat per la senyora 
A.C.E. contra la resolució que li imposava dues sancions de suspensió de 
funcions i pèrdua de retribucions, així com una sanció d’amonestació, com a 
conseqüència de la comissió de diverses faltes lleus. 

 
13. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, 
que desestima el recurs núm. 543/2009-C interposat pel senyor J.G. contra la 
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc 
quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera C-245, en relliscar a 
causa d’un cablejat existent a la calçada per comptabilitzar el trànsit de vehicles. 
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14. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, que desestima la 
demanda interposada pel senyor S.G.Q. en el procediment núm. 892/11 contra 
l’INSS, la TGSS, l’ICAM, Activa Mútua 2008 i Diputació de Barcelona, sobre 
impugnació d’alta mèdica. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
15. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni específic de 

col·laboració, regulador d’una subvenció per concessió directa, entre el Centre 
Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural – RIMISP i la Diputació de 
Barcelona per a la realització del projecte Enfortiment de les coalicions territorials 
pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú. 

 
Servei de Govern Local 
 
16. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria de l’any 2012 per 

a la concertació de recursos de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla 
de concertació.  

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
17. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta mil 

noranta-dos euros amb vuitanta-set cèntims (30.092,87) € a l’Ajuntament 
d’Olèrdola a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
18. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc 

mil cinc-cents vuitanta-un euros amb seixanta-nou cèntims (65.581,69) € a 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
19. MARTORELL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent setanta-

cinc mil set-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (175.783,84) € 
a l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
20. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un de import cent 

quaranta-dos mil nou-cents noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims 
(142.992,99) € a l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
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préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2012. 

 
21. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un 

import de trenta-set mil tres-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims 
(37.356,66) € a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a l’objecte de 
subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions 
del pressupost 2012. 

 
22. VILADECANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents 

seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros amb dinou cèntims (365.680,19) € a 
l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
23. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-

cents dinou mil cent cinquanta-nou euros amb set cèntims (219.159,07) € a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit  
 
24. AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cinquanta dos mil (52.000) € per a finançar l’actuació local “POUM i urb. 
diversos carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
25. AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent vint-i-tres mil (123.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació 
terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
26. CAPOLAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

seixanta set mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació local “Inversions 
2010 i 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
27. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Ps. 
vianant en Ps. Església, f. 3” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
28. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import noranta mil (90.000) € per a finançar l’actuació local 
“Informàtica comptable” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
29. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local 
“Informàtica diversa” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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30. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un 
cèntim (42.376,01)  € per a finançar l’actuació local “Accessibilitat i connexió 
c/Sants Màrtirs” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-lo a finançar l’actuació “Rehab. Can Mallol i accessibilitat”. 

 
31. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un 
cèntim (42.376,01) € per a finançar l’actuació local “Rehab. Can Mallol i 
accessibilitat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, que provindrà del 
crèdit per a l’actuació “Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs”.  

 
32. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa el manteniment de la 

vigència d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-dos mil quatre-cents vint-i-dos euros 
amb noranta-nou cèntims (22.422,99) € per a finançar l’actuació local “Inversions 
via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
33. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, 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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
34. Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats locals 

com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), així com l’ampliació de termini per a 
una entitat local com a ILO, dins del desenvolupament del projecte ILOQUID, 
cofinançat pel Fons Social Europeu.  

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
35. Dictamen que proposa acceptar la subrogació de l’Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf (NIF Q0801811A) en tots els drets i deures, actius i passius 
del Consorci de Turisme del Garraf, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012, 
respecte del conveni signat amb Diputació de Barcelona i aprovat per acord de 
Junta de Govern de data 26 de maig de 2011 amb l’objecte d’establir el marc de 
col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de 
Barcelona. 

Oficina de Mercats i Fires Locals 
 
36. 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 
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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 d’abril de 2012. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
37. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, en 

l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a les biblioteques d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 25 de 
febrer de 2002, així com les addendes al mateix de dates 6 de novembre de 
2003 i 30 de juliol de 2008. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una  pròrroga de l’autorització d’obres a favor de 

la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), en 
resolució de l’expedient núm. 2009/1045. 

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

del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/8840. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Explotaciones Turísticas Caveca SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/557. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/1185. 
 
42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 

M.T.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/1264. 
 
43. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2012/1298. 
 
44. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. G.B.P., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/1338. 
 
45. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.P., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/1530. 
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46. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm. 2012/1952. 

 
47. Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada en aprovar una 

autorització d’obres a favor del Sr. J.M.F.R., en resolució de l’expedient núm. 
2011/9345. 

 
48. Dictamen que proposar denegar una autorització d’obres d’instal·lació de rètol 

informatiu a favor del Camping La Tordera, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2012/1346. 

 
49. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres de restitució de dos 

rètols senyals d’orientació a favor del Camping La Tordera SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2012/1346. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
50. Dictamen que proposa la modificació de l’aplicació pressupostària del conveni 

específic núm. 936/10 “Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit” 
subscrit amb l’Ajuntament de Calders, en el marc del Pla de concertació de 
Xarxa Municipis de Qualitat 2008-2011 (codi XBMQ 10/X/66527), per un import 
de cent deu mil (110.000) €. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
51. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de tres subvencions corresponents 

al segon semestre de 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, per 
import de dos mil cent cinquanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims 
(2.155,68)€. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
52. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació de la 

concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a 
Tagamanent al parc natural del Montseny, a l’empresa La Calma, Cultura i 
Lleure, SL, per un import de cent tres mil sis-cents seixanta-cinc euros amb 
dinou cèntims (103.665,19) €. 

 
53. Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració institucional per 

fixar les condicions de participació en la campanya de vigilància i prevenció 
d’incendis per a 2012, en relació amb el dispositiu de vehicles de primera 
intervenció, a desenvolupar en els parcs que gestiona la Diputació de Barcelona 
amb els ajuntaments. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
54. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les 

Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals  per a 
l’any 2012. 

 
55. Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 del Pla Marc 

del l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, aprovat per la 
Diputació de Barcelona en Ple de data 28 de març de 2012. 

 
56. Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 entre la 

Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals  Montnegre i el 
Corredor, aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de novembre 
de 2006. 

 
57. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, els Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme que participa al 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


