
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
   

DE DATA 31 DE MAIG DE 2012 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 17 de maig de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 9 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Organitzador Barcelona 
2012 “World Junior Championships BCN 2012” per a la sessió del dia 10 de maig 
de 2012. 

 

3. Decret de la Presidència de data 14 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la 
Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, del dia 16 de maig 
de 2012. 

 
Dictamen 
 

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

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

5. Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 
14/2012-BR interposat per la senyora M.I.M.R. contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats 
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2127, com a 
conseqüència d’una taca d’oli a la calçada. 

 

6. Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Igualada, en el procediment d’expedient de 
domini per excés de cabuda núm. 205/2012-1, instat pel senyor F.R.F.. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

7. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona,  que acorda tenir per desistida 
la part actora, senyora L.A.G., del recurs núm. 227/2011-C interposat contra 
diversos decrets relatius a la denegació de la seva petició de declarar-la en 
situació de serveis especials i la desestimació de la sol·licitud d’aplicació de 
garanties retributives.  

 

8. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 
350/2010-B, que estima el recurs interposat per LÍNEA DIRECTA 
ASEGURADORA contra la resolució que estimava en part la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5122, a causa d’un sot a 
la calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a l’abonament a LÍNEA 
DIRECTA ASEGURADORA la quantitat de mil trenta-un euros amb seixanta-set 
cèntims (1.031,67) €, més els interessos legals.  

 

9. 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, que estima el 
recurs d’apel·lació 239/2010 interposat per la Diputació contra la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en matèria de 
responsabilitat patrimonial i deixa sense efecte la condemna imposada a la 
Diputació de l’abonament de dos-cents un mil sis-cents cinquanta-dos euros amb 
vuitanta-dos cèntims (201.652,82) € en favor del senyor I.A.A.. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

10. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
quatre-cents setanta mil nou-cents un euros amb quaranta-cinc cèntims 
(470.901,45) € a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2012. 

 

11. GRANOLLERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents 
trenta-vuit mil nou-cents set euros amb noranta-dos cèntims (338.907,92) € a 
l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
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12. CALELLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent trenta-dos mil 
cent setanta-cinc euros amb tretze cèntims (132.175,13) € a l’Ajuntament de 
Calella a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012. 

 

13. IGUALADA.- Dictamen que proposa denegar a l’Ajuntament d’Igualada la seva 
sol·licitud feta a l’empar de la normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 
d’abril de 2012 per subsidiar un préstec dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local. 

 
Caixa de Crèdit  
 

14. CALELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Clavegueram i 
aigua c/Raval i Batlle” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

15. EL PAPIOL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 
diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

16. SANT CUGAT 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 
“Pla d'asfaltat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

17. SANTA MARIA D'OLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import vint-i-set mil sis-cents setanta-set euros amb trenta-dos cèntims 
(27.677,32) € per a finançar l’actuació local “Viure a Oló” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

18. SANTA MARIA D'OLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import noranta-dos mil tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-vuit 
cèntims (92.322,68) € per a finançar l’actuació local “Torrent Gros i inversions 
diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

19. VILANOVA 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 
“Pla Sanejament 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

20. 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. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Servei de Mercat de Treball 
 

21. Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats locals 
com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), l’ampliació de termini per a una entitat 
local com a ILO i la desestimació d’augment de subvenció per a una entitat local 
com a ILO, dins del desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons 
Social Europeu. 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 

22. Dictamen que proposa convalidar la minuta del conveni de col·laboració entre 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona per la promoció 
turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2012. 

 

23. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 12/X/86381, 
d’import cent dotze mil cinc-cents (112.500) €, per l’actuació “Nou edifici de 
dotacions del Parc Prehistòric” a l’Ajuntament de Capellades. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 

24. Dictamen que proposa aprovar el protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona.  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/2472. 

 

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/2667. 
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27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Arranz 
Hermanos, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/2900. 

 

28. Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de 
l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2009/3287. 

 
Conveni de col·laboració 
 

29. Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 09/X/49141 amb 
l’Ajuntament de Perafita, aprovat, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern en sessió 
d’11 de juny de 2009 (núm. resolució 1018/09) i aprovar una nova minuta de 
conveni amb el mateix Ajuntament, als efectes de l’actuació “Construcció de 
voreres a la carretera BP-4653”.  

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

30. Dictamen que proposa aprovar l’acord de col·laboració entre el Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina i la Diputació de Barcelona, per donar cobertura a la 
necessitat d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de 
Marina, durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les previsions 
del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 

31. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 2012 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per un 
import de sis mil (6.000) €. 

 
URGÈNCIA 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 

32. Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern, es proposa aprovar un Dictamen que rectifica els errors 
materials detectats a les clàusules 2.11 (informació sobre les condicions de 
subrogació en contractes de treball) i 1.10 (condicions mínimes i mitjans 
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica) del 
plec de clàusules administratives particulars corresponent a  l’expedient de 
contractació, aprovat per la Junta de Govern en sessió de 17 de maig de 2012, 
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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. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


