
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències 
delegades per Decret de la Presidència 673/13 de data 5 de febrer de 2013, i per 
part del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011. 

 
2. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 31 de gener de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 23 de gener de 2013, 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 24 de gener de 2013. 

 
4. Decret de la Presidència, de data 14 de febrer de 2013, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de la Salut, per a 
la sessió del dia 18 de febrer de 2013. 

 
Dictàmens 
 
5. Dictamen que proposa la designació de representants en diferents òrgans, a 

instància de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
6. Dictamen que proposa la correcció d’una errada material observada en l’acord 

de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2012, referida als 
representants del Consorci del Patrimoni de Sitges. 

 
7. Dictamen que proposa la modificació de designació de representants en diversos 

organismes públics. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
8. Decret de la Presidència, de 28 de gener de 2013, de compareixença davant el 

Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment per incapacitat permanent 
núm. 308/2012 instat per B.C.P. en reclamació d’incapacitat permanent en grau 
parcial derivada d’accident laboral. 
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9. Decret de la Presidència, de 1 de febrer de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Igualada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 521/2012J seguides amb motiu d’una denúncia sobre 
un presumpte delicte d’estafa continuada en la que s’utilitzaria inconvenientment 
el nom de la Diputació de Barcelona. 

 
10. Decret de la Presidència, de 4 de febrer de 2013, de compareixença, com a 

testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, en el procediment núm. 
38/2012 que es tramita contra F.M.H. i la companyia d’assegurances Axa Aurora 
Ibérica SA, per un presumpte delicte contra la seguretat viària ocorregut a la 
carretera BV-5031. 

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

interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, que desestima el recurs 581/2010, interposat per S.G.C. i J.G.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 de Ribes, al seu pas per Hostalets de Balenyà, a causa de l’existència 
de graveta a la calçada. 

 
12. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als interessos 

de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 526/2011, relatiu a la denegació 
de la petició de permanència en el servei actiu, que acorda tenir per desistit el 
recurrent M.P.P. i declara la finalització del procediment. 

 
13. Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als interessos 

de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el 
procediment d’incapacitat permanent per accident laboral núm. 308/2012, que 
acorda tenir per desistit el recurrent B.C.P. i ordena l’arxiu de les actuacions. 

 
14. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 

interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, que desestima el recurs 441/2011, interposat per D.V.H. 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 C243, a 
causa de l’existència de grava a la calçada. 

 
15. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, que estima el recurs 
contenciós administratiu interposat per V.A.L. per responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys ocasionats en el vehicle de la seva propietat, com a 
conseqüència de la caiguda d’un arbre en l’Avda. Constitución núm. 420 de 
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Castelldefels i l’abonament de la quantitat de tres mil noranta-sis euros amb 
divuit cèntims (3.096,18) €, en concepte d’indemnització, més els interessos 
legals de demora. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
16. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la 

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2013”. 

 
17. Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i 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 (2013). 

 
18. Dictamen que proposa l’aprovació de la segona minuta d’addenda al conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a 
la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”. 

 
Servei de Govern Local 
 
19. Dictamen que proposa rectificar el dictamen pel qual es va aprovar la liquidació 

dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de 
concertació, en el sentit de deixar sense efecte la baixa per revocació d’un ajut 
atorgat a l’Ajuntament de Roda de Ter. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
20. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades, 

en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca El Safareig” d’aquest municipi, 
d’acord amb el corresponent conveni. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
21. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3r. 

trimestre de l’any 2012. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
22. Dictamen que proposa prorrogar el conveni de cessió d’ús del local situat al 

carrer Concòrdia, número 35, baixos 1a, de Barcelona, a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona, per al període comprès entre el 14 de febrer de 2013 i el 13 de 
febrer de 2017. 

 
23. Dictamen que proposa modificar el termini d’amortització dels béns adquirits per 

a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, el qual figura en el 
Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la Diputació de 
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de 21 de març de 2002. 

 
Intervenció General 
 
24. Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la 

concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als 
Ajuntaments de la Província de Barcelona. 

 
Donar compte de: 
 
25. Decret de la Presidència, de data 28 de gener de 2013, relatiu al nomenament 

dels Interventors/es delegats/des dels Organismes Autònoms i Consorcis 
assignats a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26. Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació destinat al 

suport dels serveis socials bàsics 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. 

 
27. Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació destinat al 

suport dels serveis socials d’atenció domiciliària 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. 

 
28. Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria i bases per a l’atorgament 

de subvencions 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 i Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013. 
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29. Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 2013, de la 
pròrroga del conveni subscrit el 6 de setembre de 2012 i aprovació de l’addenda 
per a promoure l’associacionisme i el lleure educatiu. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Terranova Papers, S.A., en resolució de l’expedient núm.  2012/9023. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 2012/9228. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2012/9608. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2012/9799. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Construccions Canudas-3 S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/9884. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2012/9979. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Espai La 

Garriga S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/10034. 
 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 2012/10035. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.  2013/180. 
 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.D., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/191. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. A.H.C., 

en resolució de l’expedient núm. 2013/193. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català 

de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2013/198. 
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42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Emd 
Bellaterra, en resolució de l’expedient núm. 2013/293. 

 
43. Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada al aprovar una 

autorització d’obres a favor del Club Aeromodelisme Els Cards, en resolució de 
l’expedient núm. 2012/3350. 

 
44. Dictamen que proposa la cancel.lació de garantia d’obres a favor de la Sra. 

A.B.S., en resolució de l’expedient núm. 2008/6764. 
 
45. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. J.LL.A., 

en resolució de l’expedient núm. 2012/9153. 
 
46. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. F.V.C., 

en resolució de l’expedient núm. 2012/9771. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
47. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del contracte de gestió del servei 

públic sota la modalitat de concessió administrativa de l’Escola de Natura de Can 
Grau al parc del Garraf, a l’empresa ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE 
COLÒNIES, per un import d’inversió de setanta-dos mil (72.000) €. 

 
48. Dictamen que proposa aprovar la renúncia de la servitud d’accés a una xarxa 

general constituïda en la finca Can Patxot, com a predi dominant, atesa la 
innecessarietat i falta d’ús d’aquesta servitud una vegada connectat l’accés 
d’aigua d’aquesta masia a la xarxa general de clavegueram de Mosqueroles. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

49. Dictamen que proposa aprovar el Pla d’informació i vigilància contra incendis 
forestals per a l’any 2013 i el seu Programa Tècnic 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

50. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR per tal de 
regular la col·laboració entre ambdues entitats. 

 
51. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria del “I 

Concurs de portades de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el 
Desenvolupament” que servirà per il·lustrar la coberta de les Agendes Escolars 
del curs 2013-2014. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


