
 
 

 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 21 DE MARÇ DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 de febrer de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen de la Presidència que proposa la correcció d’una errada material 

observada en l’acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2013, 
referida als representants del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local CEMICAL. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm. 18/2013-M instat 
per M.C.E.E. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat laboral derivada d’accident 
de treball. 

 
4. Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en el procediment núm. 64/2013 instat per 
M.M.M. i altres contra les societats Tesco SA, Acciona Facility Services SA, el 
Fons de Garantia Salarial i la Diputació de Barcelona, en reclamació per 
acomiadament improcedent. 

 
5. Decret de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs núm. 
516/2012 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 propi a la seva escala i categoria. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial dictat pel 

Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona que acorda estimar el recurs de 
reposició interposat per la Diputació i el Consorci de Biblioteques i declara la 
inadmissió del procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per S.S.M. 
contra la Diputació de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Catalunya i els 
portals d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es. 

 

http://www.derecho.com/
http://www.iberley.es/
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7. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 134/11-F, interposat per C.A.C. 
contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-
5213, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre de manera sobtada a 
la via. 

 
8. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 

per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 25/2012 interposat per 
A.G.M. en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial que va formular 
pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda que la recurrent va patir a un recinte 
de titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat i els 
Pavellons Helios. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9. Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució i justificació del projecte comú 
“Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamèrica –EMIDEL–”. 

 
10. Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la segona minuta 

d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
“Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas” per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 

 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
11. Dictamen que proposa l’aprovació, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 

2012-2015, del Catàleg de concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de 
la convocatòria per a la concessió de recursos.  

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
Ratificació de: 
 
12. Decret de la Presidència, de data 8 de març de 2013 que resol modificar l’article 

10 de les Bases reguladores i convocatòria de subvencions a les programacions 
estables de caràcter professional de música i arts escèniques en el marc del 
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al 
primer semestre de 2013. 
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Dictamen 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria, segons Bases 

reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, amb l’objecte de donar suport a 
les programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques  
per al primer semestre de 2013.   

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Contractació 
 
14. Dictamen que proposa aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 

2013. 
 
Servei de Programació 
 
15. Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per programes de 

l’any 2012. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16. Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes 1 de desembre de 2012 i fins 

al 30 de novembre de 2016, de l’aprovació de la pròrroga del conveni de cessió 
d’ús, signat el 27 de gener de 2009, a favor de l’Ajuntament de Centelles, del local 
situat al semisoterrani de l’immoble del carrer Socós, núm. 23, de Centelles. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
17. Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 

prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc 
de la convocatòria 2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals. 

 
18. Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 

prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la 
convocatòria 2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals. 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
19. Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en el fons de 

prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
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de qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2013 del Catàleg de 
Concertació de la Xarxa de Governs Locals. 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
20. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la 

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per establir les 
condicions generals que regularan el conjunt d’accions de cooperació entre 
ambdues institucions en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i 
les activitats, com de la recerca i la difusió de l’esport, durant el període 2012-
2015. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21. Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 

2013, del conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i 
del teixit associatiu, el suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i 
per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació 
de pobresa. 

 
22. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni subscrit amb el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya per continuar amb el funcionament d’un servei d’orientació jurídica als 
ciutadans. 

 
23. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de 

subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2013. 

 
24. Dictamen que proposa aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en 

fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”, en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
25. Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions sol·licitades per les entitats 

“Asociación de mujeres Itakas” i “Associació CoeducAcció”, en els projectes 
presentats i subvencionats en el marc de la convocatòria 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 d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2012. 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
26. Dictamen que proposa aprovar la convalidació de la pròrroga del conveni per al 

2013, amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), 
en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà.  

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27. Dictamen que proposa  l’aprovació de la  resolució del recurs  econòmic consistent 

en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc de la convocatòria 2013 del 
Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de la 
Diputació per l’any 2013 de  cent noranta-sis mil vint-i-cinc (196.025) €. 

 
28. Dictamen  que proposa l’aprovació de  la resolució del recurs econòmic consistent 

en fons de prestació de  "Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació 
Xarxa Governs Locals, amb una aportació   econòmica de la Diputació per l’any 
2013 de  set-cents cinquanta mil (750.000) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Carme, en resolució de l’expedient núm.  2013/264. 

 

30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/283. 

 

31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2013/422. 

 

32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/483. 

 

33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Can 
Toy, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/734. 

 

34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Enagàs SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/455. 
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35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O.LL.C, 
en resolució de l’expedient núm. 2013/919. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
36. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació per a l’any 2013 relativa 

al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament 
cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu” i modificació del pacte sisè 
del conveni al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent 
trenta-set mil cinc-cents seixanta-cinc (137.565) €. 

 
37. Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 

convocatòria de l’any 2011, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels 
parcs naturals, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, 
per un import de vint-i-cinc mil set-cents vuitanta-set euros amb trenta-vuit cèntims 
(25.787,38) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
38. Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i la convocatòria per a 

l’atorgament dels premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de 
Barcelona (2013) a les Agrupacions de Defensa Forestal, per un import de tretze 
mil dos-cents (13.200) €. 

 
39. Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc de 

l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per import de vuitanta-cinc mil 
(85.000) €. 

 
40. Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc de 

l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, per import de 
vuitanta-cinc mil (85.000) €. 

 
41. Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc de 

l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per import de cent quaranta-
tres mil tres-cents noranta-dos euros amb vuitanta cèntims (143.392,80) €. 

 
42. Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació 

de Barcelona, les ADF, els Ajuntaments i els Consells Comarcals, que participen 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013. 
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Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa l’aprovació del següent Dictamen. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gèrencia de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte per a l’execució de 
les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edifics del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.- 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 


