Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 31 DE GENER DE 2013
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 20 de desembre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
Ratificació de:

2.

Decret de la Presidència, de 14 de desembre de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de la Fira
de Terrassa, del dia 21 de desembre de 2012.

3.

Decret de la Presidència, de 17 de desembre 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 21 de desembre de 2012.

Dictamen

4.

Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació dels
municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou del Bages, per
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.

Es dóna compte dels decrets següents:

5.

Decret de la Presidència, de 5 de desembre de 2012, de sol·licitud d’interposició
de demanda de procés declaratiu en via civil contra F.A.A. per l’impagament de
rendes que porten causa del contracte d’arrendament d’una finca situada a
l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 13 de Barcelona, de la qual la
Diputació és propietària de la meitat indivisa.

6.

Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm. 411/2012 interposat per R.J.V.H. contra el decret que desestimava
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-245, a causa de
l’existència de sorra a la calçada.
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7.

Decret de la Presidència, de 10 de desembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers, en el judici de faltes núm.
988/2012 contra A.C.R. i A.H.U. amb motiu del furt de 24 m. de tanca de
seguretat a la carretera BV-1243.

8.

Decret de la Presidència, de 12 de desembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona, com a
codemandada, en el procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per
S.S.M. contra la Diputació, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els portals
d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es.

Es dóna compte dels dictàmens següents:

9.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, que desestima el recurs 164/2010-M, interposat per A.J.P.G. i
M.T.T.G. contra el decret que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc
a la carretera BP-1503, a causa de l’existència de sorra i grava a la calçada.

10.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, que desestima el recurs 103/10-D, interposat per M.L.G.G. contra la
resolució que li indicava que li corresponia rebre la quantitat de vuit-cents
quaranta (840) € per les lesions que va patir en el desenvolupament de la seva
feina en els Centres Assistencials Emili Mira i López.

11.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, que desestima el recurs 598/10-F, interposat pel funcionari D.G.F.
contra el decret que resolia imposar-li tres sancions per diverses faltes.

12.

Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs ordinari núm. 71/2010 interposat per la Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’aprovació del
Conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat i la Diputació de
Barcelona, per al traspàs dels serveis assistencials "Emili Mira i López".

Direcció de Relacions Internacionals

13.

Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per compartir els serveis
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de l’àmbit internacional de la Diputació de Barcelona i coordinar l’estratègia
europea respectiva.
Ratificació de:

14.

Decret de la Presidència, de 4 de gener de 2013, que resol aprovar la tercera
minuta d’addenda al 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)”.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Servei de Contractació

15.

Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques
(PECAP) del Consorci Localret.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit

16.

SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import setanta mil tretze euros amb quaranta-sis cèntims (70.013,46) €
per a finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

17.

SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import deu mil vuit-cents setanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims
(10.878,44) € per a finançar l’actuació local “Contenidors rsu” al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.

18.

TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta
mil (30.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles i eines brigada” al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

Organisme de Gestió Tributària

19.

Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2012, relatives
al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de
Gestió Tributària.
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació

20.

Dictamen que proposa aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre la
Diputació de Barcelona – Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil –
Escola de Teixits de Canet de Mar i el Centre de Terminologia TERMCAT, per
normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

21.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Sant Pere Clarà, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/6326.

22.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució de l’expedient núm.
2012/8170.

23.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Talamanca Gestió de Turisme Rural, SL, en resolució de l’expedient núm.
2012/8181.

24.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.R.V., en resolució de l’expedient núm. 2012/9157.

25.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/9619.

26.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/9669.

27.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2012/9870.

28.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. X.P.B., en
resolució de l’expedient núm. 2012/9710.

29.

Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Salat, SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/9074.
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
Ratificació de:

30.

Decret de la Presidència, de 21 de desembre de 2012, que resol aprovar
la segona pròrroga del termini d’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”.

PRECS I PREGUNTES
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