
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE JUNY DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 14 de juny de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

2. Decret de la Presidència de data 18 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector, convocada per al dia 19 de juny, per l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques. 

 
Dictamen 
 

3. Dictamen que proposa modificar la designació de representants de la Diputació 
de Barcelona en Ens participats. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

4. Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm. 
116/2012-C interposat per la mercantil Luretrans S.L. contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1413A, 
a causa de l’impacte del vehicle amb la branca d’un arbre que envaïa la calçada. 

 

5. Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm. 
155/2012-2A interposat per Mapfre Familiar S.A. i F.S.M. contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a l’entrada de l’aparcament de 
l’edifici del carrer Còrsega, 273, en tancar-se’n la porta d’accés damunt el 
vehicle. 

 

6. Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, en el procediment 
núm. 511/2009 que es tramita contra el Consorci de Compensació 
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d’Assegurances i G.A.V., per un presumpte delicte contra la seguretat viària amb 
resultat d’accident de trànsit a la carretera C-246. 

 

7. Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, d’interposició davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de recurs d’apel·lació contra la 
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el 
recurs 462/2009, interposat per L.G.G. contra el decret relatiu al projecte 
constructiu de les obres de la "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere de Sacarrera, TM Mediona". 

 

8. Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 
55/2012-A interposat per M.Q.A. contra el decret que desestima el recurs 
d’alçada que va formular contra la publicació dels resultats del procés selectiu  S-
32/10. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

9. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs 
de suplicació 1564/2011, interposat per per Limserco, S.L. Ibertrac, S.L., 
Diputació de Barcelona i Urcotex, S.A., mitjançant la qual revoca la sentència 
dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona en el recurs 365/2009, sobre 
reclamació per recàrrec de les prestacions per manca de mesures de seguretat i 
higiene en relació amb l’accident laboral patit per una treballadora, en l’únic 
extrem relatiu al percentatge del recàrrec de prestacions, que queda fixat en el 
30%. 

 

10. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el 
procediment de reconeixement de dret núm. 929/2011, que estima en part la 
demanda interposada per G.R.F. contra l’Institut del Teatre i la Diputació de 
Barcelona en el sentit de deixar sense efecte el decret de l’Institut del Teatre, de 
13/01/2011, pel qual es resolia la no progressió professional de G.R.F., així com 
les resolucions posteriors dictades per aquell, de 29/04/2011 i 1/08/2011, i 
absoldre la Diputació de Barcelona. 

 

11. Dictamen que proposa donar compte de la sentència, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el recurs 
500/10-A interposat per J.M.P. contra el decret que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1241 en caure 
la seva motocicleta a causa d’una deformació de l’asfalt a la calçada, i reconeix 
el dret del recurrent a ser indemnitzat per la Diputació amb la quantitat de nou mil 
seixanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (9.062,96) €. 
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Servei de Govern Local 
 

12. Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics d’execució 
plurianual atorgats en el marc de la convocatòria 2010 de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de concertació 2008-2011 i el tancament de la 
convocatòria. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

13. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a 
entitats dels municipis de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). 

 

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la quarta minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de Santa Fe 
(República Argentina) 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 

 
Intervenció General 
 
Donar compte de: 
 

15. Decret de la Presidència que resol aprovar la modificació de les funcions de la 
Intervenció delegada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB). 

 
Dictamen 
 

16. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als 
Ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

17. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta 
mil sis-cents trenta-nou euros amb tres cèntims (50.639,03) € a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa 
per finançar les inversions del pressupost 2012. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

18. 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 

 
Servei de Comerç Urbà 
 

19. Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a 
associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un import total de 
cent deu mil (110.000) €. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 

20. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga fins el 30-6-13 del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, que 
té per objecte la cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats formatives 
per part del Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, que va ser 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data d’11 de 
març de 2010. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 

21. Dictamen que proposa aprovar la prorroga del termini d’execució de les obres del 
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 

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

22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISA- Gestió 
d’Infraestructures. S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2012/3399. 

 

23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.R., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/3528. 
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24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Castellet i La Gornal, en resolució de l’expedient núm. 2012/3736. 

 

25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 2012/3737. 

 

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2012/3780. 

 

27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2012/3789. 

 

28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.P., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/3941. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Granges 
Terragrisa, S.L.U., en resolució de l’expedient núm. 2012/3970. 

 

30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Celler Can 
Pagès, en resolució de l’expedient núm. 2012/3978. 

 

31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ute Martorell 
Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3981. 

 

32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ute Ave 
Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2012/3985. 

 

33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.A.R.P., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/4066. 

 

34. Dictamen que proposa aprovar una cancel.lació d’una garantia d’obres a favor 
d’Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2009/3242.  

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

35. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades 
als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de 
transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2013, 
per un import de cinquanta-quatre mil (54.000) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


