
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 17 DE MAIG DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

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

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 17 d’abril de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General de l’Associació 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, per a la sessió del dia 
19 d’abril de 2012. 

 

3. Decret de la Presidència de data 3 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Organitzador del 15è. 
Campionat de Natació, Barcelona 2013 per a la sessió del dia 10 de maig de 
2012. 

 
Dictàmens 
 

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

 

5. Dictamen que proposa aprovar l’Informe relatiu a l’expedient de modificació dels 
estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, 
Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l’Espunyola per a la prestació conjunta 
del servei d’abastament d’aigua en alta. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

6. Decret de la Presidència, de 5 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
653/2011-M2 interposat pels senyors D.M.B. i J.L.P.M. contra el decret que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-245, 
com a conseqüència de l’existència d’una substància líquida a la calçada. 
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7. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
92/2012-F1 interposat per l’entitat López Avilés Pintores, S.L. en reclamació de 
la quantitat de tres-cents cinquanta-cinc mil tres-cents vint-i-nou euros amb 
quaranta-tres cèntims (355.329,43) € corresponent a unes factures girades en 
concepte de treballs de pintura de diversos llocs públics presumptament 
encarregats per la Diputació.  

 

8. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 89/2012-
3 interposat per la senyora C.C.P. contra el decret que desestima la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-244, com a conseqüència 
de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. 

 

9. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs núm. 
441/2011-B1 interposat pel senyor D.V.H. contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i físics 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-243, com a 
conseqüència de l’existència de grava a la calçada. 

 

10. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 62/2012-
E interposat pel senyor J.A.S.M. contra el decret que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera BV-121, com a conseqüència de l’existència de 
graveta a la calçada. 

 

11. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs núm. 
591/2011-B1 interposat per Allianz S.A. i el senyor A.G.G. contra el decret que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials i físics derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera 
BV-1202, com a conseqüència de l’acumulació de restes d’asfalt i quitrà a la 
calçada. 

 

12. Decret de la Presidència, de 16 d’abril de 2012, de personació com a part en el 
procediment judicial de les diligències prèvies núm. 429/2012 que es tramiten en 
el Jutjat d’Instrucció núm. 13 de Barcelona, relatiu a diverses denúncies 
efectuades amb motiu de la sostracció de divers material informàtic i tecnològic. 
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13. Decret de la Presidència, de 18 d’abril de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm. 240/2012 interposat 
pel senyor S.G.Q. en matèria d’incapacitat permanent derivada d’accident de 
treball. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

14. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona,  que acorda tenir per desistida 
la part actora, senyora M.F.C.C., del recurs núm. 248/2010-B interposat 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. 

 

15. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
235/2010-B interposat per Caser Aseguradora SA, la senyora L.E.L. i el senyor 
W.A.B.P. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial relativa als danys derivats de la caiguda que van patir el senyor 
Beltrán i la senyora Esteban quan circulaven en motocicleta per la carretera BP 
1417 i van relliscar sobre una taca de gasoil que es trobava a la calçada, i 
condemna la Diputació de Barcelona a l’abonament total de dotze mil seixanta-
vuit euros amb vuitanta-set cèntims (12.068,87) €. 

 

16. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, en el procediment abreujat 476/2010-F3, que desestima el recurs 
interposat per Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros contra la 
resolució per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per la part actora en relació amb els danys derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera BV-1225 a causa de la col·lisió amb un porc senglar 
que va irrompre a la calçada. 

 

17. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 549/2009-D, que desestima el recurs 
interposat pel senyor D.G.C. contra la resolució per la qual es desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació 
amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2001 a 
causa de la presència d’una claveguera sense tapa a la calçada. 

 

18. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
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d’apel·lació 2/2011, en la qual declara que desestima íntegrament el recurs 
d’apel·lació interposat per la senyora M.A.C.H. contra la sentència que 
desestimava el recurs que la senyora Castillo va interposar contra el decret pel 
qual se l’imposaven tres sancions de suspensió de funcions i sou.  

 

19. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat 62/2011-A, que desestima el recurs 
interposat pel senyor F.M.C. contra el decret que desestimava el recurs de 
reposició interposat pel senyor Madaula contra el full de retribucions 
corresponent al mes de setembre de 2010, en el qual s’aplicava un descompte 
en determinats conceptes salarials en aplicació del Decret llei 3/2010, de 29 de 
maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic. 

 

20. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat 414/2011-E, que desestima el recurs 
interposat pel senyor X.Ch.M., per acomiadament improcedent, contra el decret 
de la Diputació de Barcelona, de 5 de maig de 2011, que acordava deixar sense 
efecte a partir del 31 de maig de 2011 el nomenament interí formulat en favor del 
senyor Champer. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

21. Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de 
cooperació entre la Diputació de Barcelona i l’Alcaldia Major de Bogotà 
(Colòmbia) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

22. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
dos-cents quaranta-vuit mil dos-cents catorze euros amb vint-i-cinc cèntims 
(248.214,25) € a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’objecte de subsidiar 
el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2012. 

 

23. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import 
de cent tretze mil tres-cents quinze euros amb vint cèntims (113.315,20) € a 
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l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

24. MATADEPERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-set 
mil nou-cents noranta-cinc euros amb seixanta-nou cèntims (87.995,69) € a 
l’Ajuntament de Matadepera a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

25. MOLINS DE REI.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent 
cinquanta-set mil  tres-cents tretze euros amb cinc cèntims (157.313,05) € a 
l’Ajuntament de Molins de Rei a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Caixa de Crèdit  
 

26. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local 
“Teatre auditori 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

27. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS.- Dictamen que 
proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil 
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Ampliació aules, 2a fase” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

28. MARTORELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-vuit mil noranta-set euros amb vint-i-cinc cèntims (88.097,25) € 
per a finançar l’actuació local “Nínxols cementiri” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 

29. MARTORELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vuitanta-sis mil nou-cents dos euros amb setanta-cinc cèntims 
(86.902,75) € per a finançar l’actuació local “Ampliació la Vila” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

30. MATADEPERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
finca c/ Sant Joan 53 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

31. MOLINS DE REI.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. 
carrer Rafael Casanova” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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32. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local “Polígon industrial” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

33. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent trenta-quatre mil vuit-cents noranta-set euros amb vuit cèntims 
(134.897,08)€ per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 

34. OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
vint-i-cinc mil cent dos euros amb noranta-dos cèntims (25.102,92) € per a 
finançar l’actuació local “Urb. c/Major de Sant Miquel” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

35. SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta mil (170.000) € per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

36. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Redacció POUM” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

37. SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
setanta-vuit mil sis-cents (78.600) € per a finançar l’actuació local “Aigua i pista 
ca l'Avi” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

38. SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
noranta-sis mil quatre-cents (96.400) € per a finançar l’actuació local “Camp 
futbol, el seu terreny i mur” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

39. VILADECAVALLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cinquanta-tres mil vuit-cents quaranta-un (53.841) € per a finançar 
l’actuació local “Cotxe i programari” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

40. VILADECAVALLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent vint-i-un mil cent cinquanta-nou (121.159) € per a finançar 
l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

41. RIPOLLET.- Dictamen que proposa la cancel.lació per renúncia  d’un Crèdit de 
Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Ascensor 
Casa Natura”. 
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42. RIPOLLET.- Dictamen que proposa la cancel.lació per renúncia  d’un Crèdit de 
Caixa d’import dotze mil dos-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims 
(12.215,35) € per a finançar l’actuació local “Senyalització viària”. 

 
Servei de Contractació 
 

43. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació relatiu a la prestació 
del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província de Barcelona 
menors de 300.000 habitants, mitjançant tramitació ordinària, regulació no 
harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, amb un pressupost estimatiu de licitació de la contractació de 
divuit milions tres-cents vint-i-cinc mil trenta-nou euros amb setanta-un cèntims 
(18.325.039,71)€ IVA exclòs, biennals, corresponent al Servei d’Acció Social de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

44. 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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 

45. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 d’import cent trenta mil 
(130.000) € per “Adequació de l’espai d’acollida per desenvolupament 
empresarial”, amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf.  

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 

46. Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats 
destinades al foment de la gestió de la diversitat cultural, la dinamització cultural i 
artística i l’impuls de les tendències culturals contemporànies, per a l’any 2012. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 

47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.S.P., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/1975. 

 

48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2012/2093. 

 

49. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.S.V., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/2198. 

 

50. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mina Pública de Terrassa, SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/2425. 

 

51. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor l’Ajuntament de 
Vacarisses, en resolució de l’expedient núm. 2012/544. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

52. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per 
les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona i que es gestionen en règim de concessió 
administrativa, per un import de trenta-cinc mil vuit-cents setanta-sis euros amb 
dotze cèntims (35.876,12) €.  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

53. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions 
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i 
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels 
parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, per un import total de 
dos-cents vint mil sis-cents cinc euros amb seixanta-vuit cèntims (220.605,68) €. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

54. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense ànim 
de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i aprovar la  convocatòria  de la 
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Gerència de Serveis de Benestar Social i la convocatòria de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, de la Diputació de Barcelona. 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

55. Dictamen que proposa aprovar la convalidació de la pròrroga, amb efectes 1 de 
gener, per a l’any 2012, del conveni de col.laboració subscrit amb l’Associació 
d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-
GRIS), amb la finalitat d’establir un programa de col.laboració per tal de donar 
acollida a persones drogodependents, derivades del Centre SPOTT en el seu 
procés de deshabituació. 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

56. Dictamen que proposa aprovar la nova minuta de Conveni marc d’adhesió a la 
Xarxa Local de Consum. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


