
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE JUNY DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 31 de maig de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 

Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
3. Decret de la Presidència, de 21 de maig de 2012, de compareixença, davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm. 
141/2012-C interposat pels senyors A.Ch.G. i H.G.F. i la senyora M.Ch.G. contra 
la resolució 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 BV-5011, a causa d’una substància líquida a la calçada. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
4. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona,  que acorda la caducitat del 
recurs núm. 529/2011 interposat per Cedinsa Eix Transversal Concessionària de 
la Generalitat de Catalunya contra la Diputació de Barcelona, en haver 
transcorregut el termini establert sense que aquella hagi formulat l’escrit de 
demanda. 

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

de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 73/2011, que desestima el recurs 
interposat pel senyor C.V.A. contra la resolució que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2415, a causa de la 
irrupció sobtada d’un senglar a la calçada. 

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

de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 545/2011-E, que desestima el recurs 
interposat per l’entitat asseguradora Caser S.A. contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació 
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amb els danys materials i personals derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BP-5107, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada. 

 

7. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, 
en el procediment abreujat 546/2010, que desestima el recurs interposat pel 
senyor C.A.G. i Mapfre Familiar, S.A. contra la resolució que desestimava 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-1435, a causa 
de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada. 

 

8. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
en el procediment abreujat 122/2010-A, que desestima el recurs interposat pel 
senyor Y.Z.M. contra la resolució que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la irrupció 
sobtada d’un senglar a la calçada. 

 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
9. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 

veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A-82018474, corresponent a la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 

10. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils) 
amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A-78923125, 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 

11. Dictamen que proposa penalitzar a l’empresa UNIPOST, SAU, amb NIF A-
62690953, per compliment defectuós de les prestacions dels serveis postals a 
la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, corresponent a 
la Subdirecció de Logística. 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Oficina de Mercats i Fires Locals 
 
12. 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 els mesos de juny a desembre de 
2012. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Oficina de Difusió Artística 
 
13. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores de subvencions per al 

segon semestre de 2012 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals.  

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
14. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Annex del conveni específic 09X49139 

“Mobiliari per a casal i escola bressol La Torrassa” subscrit amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat en el marc del Pla de Concertació 2008-2011,  que 
comporta una reducció econòmica  de quaranta-quatre mil nou-cents tretze 
euros amb vint cèntims (-44.913,20) €, de la subvenció concedida l’any 2009. 

 
15. Dictamen que proposa l’aprovació de  l’Annex específic 09X49127 “Remodelació 

escola d’adults de Santfeliu”, subscrit amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat en el marc del Pla de Concertació 2008-2011, que comporta una 
reducció econòmica de cent trenta-dos mil set-cents noranta-tres euros amb deu 
cèntims (-132.793,10) €, de la subvenció concedida l’any 2009. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

de Vic, en resolució de l’expedient núm. 2012/2230 
 
17. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. I.V.F., 

en resolució de l’expedient núm. 2012/2308. 
 
18. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Construccions Icart, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/2598. 
 
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Restaurant 

Font Negra, en resolució de l’expedient núm. 2012/2641. 
 
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.B.C., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/2669. 
 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2012/2680. 
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22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Habitatge-
Entorn SCCL., en resolució de l’expedient núm. 2012/2703. 

 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.G.S., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/2913. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2012/3055. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Club 

Aeromodelisme Els Cards, en resolució de l’expedient núm. 2012/3350. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.I.C., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/3359. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.R.R., en 

resolució de l’expedient núm. 2012/3525. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

28. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error detectat en el apartat 
primer de la part resolutiva del dictamen de la Junta de Govern de data 26 d’abril 
de 2012, on va aprovar-se l’adjudicació de l’expedient de contractació de la 
concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí al 
parc natural del Montseny. 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 
29. Dictamen que proposa aprovar la signatura de dos convenis de col·laboració, 

l’objecte de cadascun dels quals és assegurar, durant l’any 2012, la prestació 
dels serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria 
d’estrangeria a la demarcació de la província de Barcelona:  un d’aquests 
convenis es signa entre la Diputació de Barcelona i l’Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants de Catalunya (AMIC), amb l’aportació econòmica de cent vint-i-
quatre mil setanta-cinc (124.075) € per part de la Diputació de Barcelona; l’altre 
conveni es signa entre la Diputació de Barcelona i l’Associació per a l’orientació, 
formació i inserció dels treballadors estrangers (CITE) amb una aportació 
econòmica per part de la Diputació de Barcelona de cent vint-i-quatre mil 
setanta-cinc (124.075) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


