
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2012 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 8 de novembre 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 Circuits de Catalunya S.L. per a la cooperació en les 
activitats que es desenvolupen al circuit de Catalunya. 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 

3. Decret de la Presidència de data 6 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consorci Patronat 
Catalunya Món, per a la sessió del dia 7 de novembre de 2012. 

 

4. Decret de la Presidència de data 19 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del 
Reial Monestir de Poblet, per a la sessió del dia 20 de novembre de 2012. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 

5. Decret de la Presidència, de 24 d’octubre de 2012, de sol·licitud de diligència 
preliminar a fi d’obtenir la història clínica de M.C.M.E., respecte de la residència 
Sanitas Residencial Les Corts, amb l’objecte de conèixer les seves condicions de 
salut mental en el moment d’atorgar l’últim testament. 

 

6. Decret de la Presidència, de 30 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs d’empara 
ordinari núm. 415/2012 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava la 
sanció de pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou 
lloc de treball. 

 

7. Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 
329/2012-A interposat per F.C.C i Allianz de Seguros i Reaseguros, S.A. contra 
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el decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-16-A, 
a causa de la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada. 

 

8. Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
247/2012-F3 interposat per M.E.B.E. contra el decret que la cessava del lloc de 
treball de cap de servei que ocupava i el decret que desestimava el recurs de 
reposició que va presentar contra l’anterior resolució. 

 

9. Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 
331/2012-2 interposat per S.V.G i E.C.V. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial que van formular pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001, a causa 
de l’existència de grava a la calçada. 

 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 

10. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, que desestima el recurs 680/2010-I, interposat per J.M.C. 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-
2421, a causa d’una pedra de grans dimensions que es trobava al mig de la 
calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Ratificació de: 
 

11. Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2012, que aprova la relació 
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a 
entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament (2012). 

 
Dictamen 
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per treballar conjuntament en la 
projecció exterior del municipi. 
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Servei de Govern Local 
 

13. Dictamen que proposa rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern en 
data 12 de juliol de 2012, pel qual es va 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, en el sentit de deixar sense efecte la 
revocació d’un ajut. 

 

14. Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics corresponents 
al recurs “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació 
secundària (PIDCES)”, atorgats en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de 
suport als serveis i activitats del Pla de concertació. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 

15. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 2n. 
trimestre de l’any 2012. 

 
Programa de Crèdit Local 
 

16. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
cent vint-i-sis mil vuit-cents cinc euros amb onze cèntims (126.805,11) € a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 

17. Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria número 
2012/4193 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a les associacions de comerciants de la província de Barcelona, per 
un import total de cent deu mil (110.000) €. 

 
Servei del Teixit Productiu 
 

18. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al 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 cinc mil nou-cents quaranta-cinc 
(5.945) €. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Gerència de Serveis  de  Cultura 
 

19. Dictamen que proposa aprovar la modificació, per errors materials, de l’acord 
núm. 627/12 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 25 
d’octubre de 2012, sobre resolució de la segona convocatòria, segons Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de Cultura, de 
subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2012. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/6517. 

 

21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.T.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/6774. 

 

22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Promociones PA.LU, S.A. 1992 S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2012/6809. 

 

23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T.S.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7202. 

 

24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/7260. 

 

25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Farmàcia 
Silvia Mateos, en resolució de l’expedient núm. 2012/7445. 

 

26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.S.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7710. 

 

27. Dictamen que es proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de Cal 
Mossèn, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6473. 
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Convenis de col·laboració 
 

28. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, als efectes de l’execució de les obres 
d’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el torrent de 
Can  Baró”. 

 

29. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, als efectes del traspàs de la titularitat a favor de 
l’Ajuntament del tram de la ctra. BV-5022, del p.k. 0,000 al 0,596 i l’execució de 
les obres de la “Intersecció a la cruïlla de la ctra. BV-5022 i avda. de Carles III”. 

 

30. Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport 
a serveis i activitats del Pla de concertació, als efectes de l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana de Mataró. 

 
Ratificació de: 
 

31. Decret de la Presidència en virtut del qual es proposa aprovar un conveni de 
col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, en el 
marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla 
de concertació, als efectes de l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana dels 
municipis de la Mancomunitat. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

32. Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les 
subvencions per a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, 
empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic 
i entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2013, per un import de 
dos-cents disset mil dos-cents noranta (217.290) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

33. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les 
agrupacions de defensa forestal per a la prevenció local d’incendis forestals per 
a l’exercici 2013, per un import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil 
nou-cents dos (2.455.902) €. 

 

34. Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades 
per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2012 al municipi de Vilada. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

35. Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació del Programa 
complementari d’urgència social any 2011 en el marc del Règim de concertació 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-
2011. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 


