
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 11 d’octubre de 2012. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la 

concessió dels Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona per a l’any 
2012. 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3. Decret de la Presidència de data 2 d’octubre 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 4 d’octubre de 2012. 

 
4. Decret de la Presidència de data 2 d’octubre de 2012, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 5 d’octubre de 2012. 

 
Dictàmens 
 
5. Dictamen que proposa la modificació de la designació de representants en 

diversos organismes. 
 
6. Dictamen que proposa esmenar un error material en l’acord de designació de 

representants en diversos organismes, aprovat per la Junta de Govern de data 27 
de setembre de 2012. 

 
7. Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de modificació de la 

Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids de la Comarca del 
Garraf. 
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Es dóna compte dels decrets següents: 
 
8. Decret de la Presidència, de 21 de setembre de 2012, d’interposició de recurs de 

cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentència del TSJC que estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 269/09 interposat per Polígon Industrial Can 
Sedó, SL i anul·la la resolució que aprovava definitivament el Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny.  

 
9. Decret de la Presidència, de 25 de setembre de 2012, de compareixença com a 

demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el 
recurs núm. 292/2012-S interposat per MA.C.N. contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats 
de la caiguda que va patir quan baixava la vorera del carrer Anselm Clavé núm. 30 
de Martorelles, a causa del mal estat del paviment. 

 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
10. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada per l’Audiència Provincial en el recurs d’apel·lació núm. 
352/2012 interposat per S.C.S. contra la sentència desestimatòria de la demanda 
interposada contra el decret que li denegava l’accés a les dades per identificar el 
seu germà biològic. 

 
Servei de Govern Local 
 
11. Dictamen que proposa l’aprovació de la liquidació dels ajuts econòmics concedits 

en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del 
Pla de Concertació, per als quals es va concedir una pròrroga del termini 
d’execució fins el 30/3/2012 i de justificació fins el 30/6/2012. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de deutes 

de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.  
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
13. NAVARCLES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-un mil 

dos-cents vint-i-tres euros amb quaranta-dos cèntims (61.223,42) € a l’Ajuntament 
de Navarcles 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 
 
14. CALAF.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 

cinquanta mil (150.000) €  per a finançar l’actuació local “Enllumenat” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent setanta-cinc mil (175.000) €  per a finançar l’actuació local “Reforma 
Av.Espanya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. TARADELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

setanta-sis mil set-cents (76.700) € per a finançar l’actuació local “Piscines i millora 
pavelló” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-

cinc mil  (25.000) € per a finançar l’actuació local “Adequació piscina i pista 
esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-

nou mil nou-cents setanta-dos (29.972) € per a finançar l’actuació local “Tractor 
tallagespa” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
FEDER 

 
19. VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del 

Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Vilobí del Penedès d’un import màxim de tres-cents trenta-vuit mil dos-cents 
vuitanta-dos euros amb setanta-vuit cèntims (338.282,78) €. 

 
20. LES CABANYES.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 

Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Les 
Cabanyes d’un import màxim de cinc-cents cinc mil quatre-cents vuitanta-cinc 
euros amb vint cèntims (505.485,20) €. 

 
21. CASTELLOLÍ.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 

Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Castellolí 
d’un import màxim de sis-cents cinquanta mil (650.000) €. 

 
22. JORBA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu 

FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Jorba d’un import 
màxim de tres-cents seixanta mil nou-cents seixanta-vuit euros amb seixanta-nou 
cèntims (360.968,69) €. 
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Servei de Contractació 
 
23. Dictamen que proposa rectificar la imputació pressupostària de la despesa 

derivada de les pròrrogues dels contractes dels Serveis de telecomunicació de 
veu de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa i lot 2: Serveis 
comunicacions mòbils), amb les empreses TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, 
amb NIF A-82018474 i TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A-
78923125, respectivament, aprovades per la Junta de Govern en sessió de 14 de 
juny de 2012, en el sentit de substituir l’econòmic 222.03 pel 222.00 de les 
aplicacions pressupostàries, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies 
i Sistemes Corporatius. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
24. Dictamen que proposa declarar un vehicle, 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 Navarcles. 

 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis  de  Cultura 
 
25. Dictamen que proposa aprovar la segona convocatòria d’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, la qual s’adjunta com annex. 

 
 

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 la Generalitat de 

Catalunya- Direcció General de Turisme-, en resolució de l’expedient núm. 
2012/5617. 

 
27. Dictamen que proposa la cancel.lació de garantia d’obres a favor  de la UTE Psaru 

Llobregat Nord, en resolució de l’expedient núm. 2008/10559. 
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Convenis de col·laboració 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), als efectes de l’execució de Plans de Mobilitat 
als 18 municipis de la segona corona de l’AMB. 

 
29. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Ripollet, als efectes del traspàs a l’Ajuntament de la titularitat del 
tram de la carretera BV-1411, p.k. 0,578 i 2,260, i de l’execució de les obres de 
construcció d’una rotonda a la intersecció de la BV-1411 amb el vial d’enllaç amb 
l’autopista C-58. 

 
30. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, als efectes de l’execució de les obres 
del projecte d’”Itinerari de vianants al marge dret de les carreteres BV-2002 i BV-
2006. Tram Estació FGC - Zona Industrial. T.M. Santa Coloma de Cervelló”. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
31. Dictamen que proposa la revocació de la subvenció concedida en el marc de la III 

Addenda al conveni de col.laboració per al desplegament d’una xarxa d’agents 
locals d’Igualtat amb l’ajuntament d’Esparraguera. 

 
32. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat per 

l’Associació Promotora del centre de cultura de Dones Francesca Bonnemaison en 
relació a la resolució de la convocatòria 4153/2012 per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre. 

 
PRECS I PREGUNTES 
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