
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 12 de juliol de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

2. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Ángel Corella per al foment i la difusió de la 
dansa. 

 

3. Dictamen que proposa aprovar l’addenda de modificació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta 
de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya. 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

4. Decret de la Presidència de data 10 de juliol de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 16 de juliol de 2012. 

 

5. Decret de la Presidència de data 16 de juliol 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 19 de juliol de 
2012. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

6. Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença com a 
codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
en el recurs núm. 173/2012-3 interposat contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-502, a 
causa de l’existència de sorra a la calçada. 
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7. Decret de la Presidència, de 2 de juliol de 2012, de compareixença com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, en el procediment núm. 
156/2012-E relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-423, en el qual 
van resultar afectades 3 balises i una barana. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

8. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que declara la caducitat del recurs núm. 425/2011, interposat 
contra els acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatius al preu just de les 
finques expropiades per l’execució de les obres del projecte "Nova connexió 
entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona". 

 

9. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, 
que desestima el recurs 489/2011, interposat 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 C-1415, a causa 
d’una deformació a la calçada produïda per l’arrel d’un arbre. 

 

10. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 7 de Barcelona en el procediment 
abreujat 95/2011, que condemna E.M.G., com a autor responsable d’un delicte 
contra la seguretat del trànsit, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació amb 
la quantitat de cen vint (120) €, més els interessos legals, pels desperfectes 
ocasionats a un senyal de circulació situat a la carretera BV-2005. 

 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
Donar compte de: 
 

11. Decret de la Presidència que resol autoritzar i disposar la despesa corresponent 
al segon pagament intermedi a la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marc del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la implementació 
de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III 
(OCO)”. 

 
Dictamen 
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria 
de la tercera edició dels Premis “Contes breus sobre Europa”. 
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Direcció de Serveis de Formació 
 

13. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat Abat Oliba CEU i la Diputació de Barcelona per a la realització de 
pràctiques dels alumnes del grau de Psicologia en els Ajuntaments de la 
província de Barcelona. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 

14. Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers 
dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’12 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY). 

 

15. Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

16. TORELLÓ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou mil nou-
cents noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (109.994,61) € a 
l’Ajuntament de Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

17. Dictamen que proposa aprovar una addenda de modificació del conveni 
d’autorització d’ús d’una superfície de 935,35 m2 de la finca de l’Escola de Teixits 
de Punt, signat el 23 d’octubre de 2008 amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

18. Dictamen que proposa declarar un vehicle matrícula B-0613-PW, que consta a 
l’Inventari de Béns, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Canyelles. 

 

19. Dictamen que proposa Iniciar l’expedient de cessió d’ús per quatre anys, a favor 
de l’Ajuntament de Montesquiu, d’una superfície de 161,50 m2 del local situat a la 
planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, 9-11, d’aquesta població.  

 



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Servei de Teixit Productiu 
 

20. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte d’implantació local de la 
reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la província de 
Barcelona, amb una despesa de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis euros 
(242.806) €. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis  de  Cultura 
 

21. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la 
cultura popular i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases específiques en 
règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació en data 23 de febrer de 2012, i d’acord amb la proposta formulada 
per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta. 

 

22. Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de venda 
d’entrades i la gestió d’audiències dels Espais Escènics Municipals, que tinguin 
per finalitat el desenvolupament d’estratègies de marketing d’espais escènics 
municipals, per a l’any  2012. 

 

23. Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  en el marc de les bases 
reguladores de subvencions per al segon semestre de 2012 del Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 

24. Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels ajuts 
consistents en fons de prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de la 
convocatòria 2011, dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Que suposa, 
renúncies: vuit mil quatre-cents vuitanta-tres (8.483) €, reduccions: vuit-centes 
noranta-quatre (894) € i reconèixer el dret de la Diba a la devolució per no haver 
justificat l’import avançant de set mil cinc-cents vuitanta-nou (7.589) €. 
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25. Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies a 
l’ajut del fons de prestació “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles 
bressols municipals” corresponent a l’any 2011, en l’àmbit de suport de serveis i 
les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. Que suposa, renúncies: trenta-sis mil dues-cents vuitanta-nou euros amb 
disset cèntims (36.289,17) €, reduccions: trenta-un mil cent quaranta euros amb 
noranta-quatre cèntims (31.140,94) € i reconèixer el dret de la Diba a la 
devolució per no haver justificat l’import avançant de cinc mil cent quaranta-vuit 
euros amb vint-i-tres cèntims (5.148,23) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanes, en resolució de l’expedient núm. 2012/4410. 

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

 

27. Dictamen que proposa aprovar la modificació del contracte per l’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”. 

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

28. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL 
PASSEIG DE LA CREU”  (10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

29. Donar compte del Decret de la Presidència que resol l’acceptació de la 
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel 
FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, amb el projecte “Actuacions en les 
infraestructures preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de 
Barcelona”, per un import de quatre-cents tretze mil set-cents quinze euros amb 
noranta-dos cèntims (413.715,92) €. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

30. Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. C.A.S., per a activitats a desenvolupar en 
l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no 
justificar l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-cents quaranta 
euros amb sis cèntims (2.340,06) €. 

 

31. Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2010 al Sr. I.R.S., per a activitats a desenvolupar en l’àmbit 
dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar 
l’activitat subvencionada i per import de dos mil tres-cents quaranta euros amb 
sis cèntims (2.340,06) €. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

32. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions per concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de 
Benestar Social per a l’any 2012. 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

33. Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la 
“Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Area d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, any 2012”. 

 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA 

 
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa l’aprovació del següent Dictamen 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent disset mil 
quatre-cents seixanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a 
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l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que en el punt número 29 corresponent a la Gerència 
d’Espais Naturals, cal fer una rectificació que per error material s’ha produït i en aquest 
sentit on diu, “donar compte del decret” ha de dir “ratificació del Decret”. 
 
Barcelona,  27 de juliol de 2012 
La Secretària General, 
 
 
 
 


