Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 12 DE JULIOL DE 2012
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 de juny de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
Ratificació de:

2.

Decret de la Presidència de data 19 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de
Turismes del Vallès Oriental, del dia 26 de juny de 2012.

3.

Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del “Consejo de
Empadronamiento. Sección Provincial de Barcelona” del dia 21 de juny de 2012.

4.

Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de
Formació i d’Iniciatives de Cercs-Berguedà del dia 25 de juny de 2012.

5.

Decret de la Presidència de data 21 de juny de 2012, que resol proposar a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies la incorporació d’un representant
de la Diputació de Barcelona en el plenari del “Consejo de Empadronamiento,
ámbito estatal” i en el Grup Tècnic de la “Comisión de Sociedad de la
Información y Nuevas Tecnologias de la FEMP”.

6.

Decret de la Presidència de data 25 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 27 de juny de 2012.

7.

Decret de la Presidència de data 29 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la
Fundació Privada Palau, del dia 30 de juny de 2012.

Es dóna compte dels decrets següents:

8.

Decret de la Presidència, de 12 de juny de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 93/2012B interposat per Euro Insurances Limited contra el decret que desestima la
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reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, com a
conseqüència d’una taca d’oli a la calçada.

9.

Decret de la Presidència, de 13 de juny de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm.
148/2012-C interposat per J.G.O. contra la resolució que desestima el recurs de
reposició que va interposar contra la imposició d’una sanció d’amonestació per la
comissió d’una falta lleu.

10. Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el procediment núm. 426/2012 interposat
per JM.E.S. contra la resolució que el declarava en situació d’incapacitat
permanent absoluta.

11. Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm.
140/2012-M2 interposat per I.C.E. contra el decret que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de
l’accident que es va produir mentre caminava al Recinte de la Maternitat, a causa
del mal estat de l’asfalt i de la vorada que delimita una tanca.
Es dóna compte dels dictàmens següents:

12. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, que desestima el recurs interposat per M.S.B. 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 a la carretera
BV-2432, a causa de l’existència d’una pedra a la calçada.

13. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, que desestima el recurs interposat per M.S.F. 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 a la Plaça
Josep Català d’Esplugues de Llobregat, a causa de l’existència de graveta a la
calçada.
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals

14. Dictamen que proposa la convalidació de les actuacions conduents a la
modificació de les obligacions del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de
San Salvador (OPAMSS), que regula la subvenció concedida a aquesta darrera
entitat per a la realització del projecte "Red Metropolitana de Desarrollo
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Económico Local en el Área Metropolitana de San Salvador (REMDEL)",
liquidació del conveni i acceptació de la renúncia i del reintegrament realitzat per
l’OPAMSS.

15. 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)”.
Servei de Govern Local

16. Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el
marc de la convocatòria 2011, de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que s’havien
d’executar en el període de l’1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011 i
justificar com a màxim el 31 de març de 2012.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació

17. Donar compte de l’Informe de Seguiment anual del pressupost per programes
del 1r. trimestre de l’any 2012.
Programa de Crèdit Local

18. BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitantanou mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (89.655,98) € a
l’Ajuntament de Bigues i Riells a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.

19. PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta mil
set-cents vuitanta-un euros amb dos cèntims (90.781,02) € a l’Ajuntament de
Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa
per finançar les inversions del pressupost 2012.

20. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
quaranta-sis mil setanta-tres euros amb vint-i-un cèntims (46.073,21) € a
l’Ajuntament de Llinars del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.

21. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent
quatre mil tres-cents dinou euros amb vint cèntims (104.319,20) € a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
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Caixa de Crèdit

22. GRANOLLERS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Estalvi
energètic enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

23. LLIÇÀ D'AMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Gestió
residus” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

24. SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent quaranta-nou mil tres-cent vuitanta-un euros amb vint-i-quatre
cèntims (149.381,24) € per a finançar l’actuació local “Indemnitzacio PROSU” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

25. SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import vint-i-cinc mil sis-cents divuit euros amb setanta-sis cèntims
(25.618,76)€ per a finançar l’actuació local “Canvi PGMO sector 1 zona ind.” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

26. VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import tretze mil quatre-cents disset (13.417) € per a finançar l’actuació
local “Climatització casa consistorial” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

27. VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica” al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

28. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import cent trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis euros amb
vuitanta-cèntims (133.846,80) € per a finançar l’actuació local “Equipament
centre cívic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinarlo a finançar les actuacions “Caldera biomasa CEIP Montpedrós” i “Instal.lació
fotovoltaica”.

29. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import noranta-cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local
“Caldera biomasa CEIP Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

30. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-sis euros amb
vuitanta cèntims (38.846,80) € per a finançar l’actuació local “Instal.lació
fotovoltaica” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

31. TONA.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims (59.180,17) € per a
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finançar l’actuació local “Instal.lació elèctrica pavellons” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar les actuacions
“Adequació escola hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa”.

32. TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
quaranta-dos mil sis-cents setanta-un euros amb vint-i-tres cèntims (42.671,23) €
per a finançar l’actuació local “Adequació escola hostaleria” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

33. TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze
mil cinc-cents vuit euros amb noranta-quatre cèntims (16.508,94) € per a finançar
l’actuació local “Enllumenat sector Suïssa” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Mercat de Treball

34. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de la modificació del conveni tipus
per atorgar subvencions a les entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació
(ILO) per al desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social
Europeu.
Servei de Teixit Productiu

35. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES
DE CATALUNYA) per a la millora de la competitivitat de les empreses i la
cohesió territorial.

36. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES
DE CATALUNYA) per al projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb
alt potencial, amb una aportació econòmica màxima de cent dotze mil cent
vuitanta-quatre (112.184) €.
Gerència de Serveis de Turisme

37. Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de mil sis-cents
trenta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (1.632,89) € de l’ajut “Senyalització
Turística del Cardener” atorgat al Consorci de Promoció Turística del Cardener,
en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011.

38. Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, la reducció de setanta-un mil
cent cinquanta (71.150) € de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del Barcelonès,
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en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011.

39. Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de vint-i-sis mil
quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (26.499,98) € de l’ajut
atorgat al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques

40. Dictamen que proposa aprovar les directrius generals contingudes a la minuta
del conveni tipus de col·laboració, en relació a l’assistència i cooperació tècnica
de la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de lectura mitjançant el
servei de Bibliobús.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres

41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Ecolife Sun, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/1861.

42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2012/2285.

43. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.F.S., en
resolució de l’expedient núm. 2012/2666.

44. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2012/3362.

45. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/4069.

46. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa J.
Bellalta SL. en resolució de l’expedient núm. 2012/4173.

47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/4241.

48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/4245.
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals

49. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels pactes 2.1. i 3r. de la minuta
de conveni aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en data 28 de març de 2012, relativa al conveni de col·laboració amb
la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages que
participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012.
Gerència de Serveis de Medi Ambient

50. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 Inversions, la formalització del conveni específic
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona,
per a l’adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per a l’estacionament dels
vehicles de recollida de residus, taller i demés serveis annexes, d’import siscents mil (600.000) €.

51. Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria de concessió d’ajuts
econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor d’associacions,
fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al
desenvolupament d’actuacions encaminades a promoure la participació
comunitària en l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi
climàtic” per a l’exercici 2012
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social

52. Dictamen que proposa ampliar, fins el 30 de juliol de 2012, el termini de
presentació del certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la
quantia màxima que hi destinaran al programa d’arranjaments d’habitatges per a
gent gran de la província de Barcelona i la seva publicació en el BOPB.

PRECS I PREGUNTES
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