Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

1.

Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 26 de juliol de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
Ratificació de:

2.

Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci del
Parc Fluvial del Llobregat, per a la sessió del dia 26 de juliol de 2012.

Es dóna compte dels decrets següents:

3.

Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença com a
demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en
el recurs núm. 38/2011-M interposat per O.V.M. 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 BV1462, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.

4.

Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 247/2012 interposat per M.A.M.D. i
B.S.A. contra el dictamen, de 28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la
Presidència de 20/04/2004, modificat per decret del President delegat de l’Àrea
de Coordinació i Govern Local de 14/02/2008, en matèria de personal, de
conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, de 23
de febrer de 2012.

5.

Decret de la Presidència, de 12 de juliol de 2012, de compareixença davant la
Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 248/2012 interposat per M.V.G. contra
el dictamen, de 28/03/2012, sobre la revisió d’ofici del decret de la Presidència
de 20/04/2004, modificat per decret del President delegat de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local de 14/02/2008, en matèria de personal, de
conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, de 23
de febrer de 2012.

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

6.

Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, de compareixença com a
perjudicada, davant el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, en el procediment
abreujat núm. 175/2012 relatiu a l’accident que va tenir lloc a la carretera B-1225
i en el qual van resultar afectats 2 trams de barana.

7.

Decret de la Presidència, de 18 de juliol de 2012, d’interposició d’accions
judicials laborals contra la resolució de la directora provincial de l’INSS en relació
amb un procés d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball.

Es dóna compte dels dictàmens següents:

8.

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 508/2010-D, interposat per M.S.M. contra la resolució
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent a causa d’una taca
d’un producte relliscós que provenia del recinte de la Maternitat.

9.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona,
que desestima el recurs 229/2010-E, interposat per X.G.M. contra el decret que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats en la motocicleta del recurrent derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa d’una taca d’oli a la
calçada.

10.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que estima parcialment el recurs
645/10-Y, interposat per S.M.A. i I.R.M. contra la resolució que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4243, a causa d’una placa
de gel existent a la calçada, en el sentit de condemnar la Diputació a indemnitzar
els recurrents en la quantitat de mil vuit-cents cinquanta-un euros amb setze
cèntims (1.851,16) € per les lesions, i quatre mil set-cents noranta-set (4.797) €
pels danys materials.

11.

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 81/2011-A, interposat per J.V.G. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels desperfectes patits en una finca, com a conseqüència d’un desbordament
d’aigües pluvials que l’actor imputa a l’acumulació de residus en les
canalitzacions de la carretera BV-2004.
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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 72/2011-E, interposat per A.F.M. contra la
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials ocasionats en la motocicleta del recurrent derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1101, a causa d’una taca
d’oli 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. 8 de Barcelona,
que desestima el recurs 486/2010-B, interposat per F.M.S. contra el decret 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 BV5008, quan el recurrent va relliscar amb la seva motocicleta en creuar un pas de
vianants.

Direcció de Relacions Internacionals
Donar compte de:

14.

Decret de la Presidència de data 18 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al primer pagament intermedi a la Regió de
Toscana en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.

15.

Decret de la Presidència de data 24 de juliol de 2012, que resol autoritzar i
disposar la despesa corresponent al segon pagament intermedi a la Municipalitat
de San José (Costa Rica) en el marc del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a la
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa
URB-AL III (OCO)”.

Dictamen

16.

Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda i del nou pressupost
al conveni específic de col.laboració entre el “Centre Marocain de Recherche et
Développement” i la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc”.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local

17.

SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de seixanta-cinc mil set-cents trenta-set euros amb setanta-sis cèntims
(65.737,76) € a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a l’objecte de subsidiar
el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del
pressupost 2012.

18.

SALLENT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-nou mil
quatre-cents setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (39.472,61) € a
l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.

Caixa de Crèdit

19.

MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Urb. Finca carrers Triangle/Cim” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

20.

PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Voreres
i abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

Servei de Contractació

21.

Dictamen que proposa adjudicar l’expedient de contractació relatiu a la
“Prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província
de Barcelona menors de 300.000 habitants”, aprovat per la Junta de Govern
en sessió de 17 de maig de 2012, amb rectificació d’errors materials aprovada
per la Junta de Govern en sessió de 31 de maig de 2012, a l’empresa Televida
Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF B-80925977, per un import estimatiu 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.
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació

22.

Dictamen que proposa aprovar l’ampliació de la dotació econòmica del recurs
econòmic consistent en el fons de prestació “Suport al servei de menjador de les
escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, per un import de cent
cinquanta mil (150.000) € i la seva distribució.

Gerència de Serveis de Cultura

23.

Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades
a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

24.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3242.

25.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/4485.

26.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/4547.

27.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2012/5080.

28.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. Ll.M.P.G.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/5261.

29.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2012/5479.

30.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Miracle, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/5715.
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31.

Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la
UTE. Agbar-Acycsa, en resolució de l’expedient núm. 2010/7133.

32.

Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada a l’aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. J.C.G., en resolució de l’expedient núm.
2010/9940.

33.

Dictamen que proposa declarar la caducitat i arxiu de l’autorització d’obres a
favor de la UTE Ave Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals

34.

Dictamen que proposa l’aprovació de l'expedient de contractació del servei públic
per a gestionar l'equipament d'educació ambiental l'Escola de Natura de Can
Grau situada al Parc del Garraf, sota la modalitat de concessió administrativa.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals

35.

Dictamen que proposa autoritzar un canvi de destí de les obres subvencionades
per la prevenció local d’incendis forestal l’any 2012 al municipi de Saldes.
PRECS I PREGUNTES
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