
 
 

 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 D’ABRIL DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 21 de març de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2. Dictamen de la Presidència que proposa ratificar la formalització del protocol 

signat en data 26 de març de 2013 entre la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i les 4 Diputacions, que permeti la cooperació mútua 
en la planificació i el desenvolupament de les accions de commemoració dels 
fets de 1714. 

 
Secretaria General 
 
3. Dictamen de la Presidència que proposa donar la conformitat a la designació de 

representant en la Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral, a instància de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 
4. Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de 

modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i 
Garraf. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5. Decret de la Presidència, de data 28 de febrer de 2013, de compareixença com 

a codemandada davant el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el procediment 
núm. 704/2011, instat per E.J.A. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
Activa Mutua 2008, en reclamació de determinació de contingència de baixa per 
incapacitat temporal derivada d’accident laboral. 

 
6. Decret de la Presidència, de data 4 de març de 2013, de compareixença davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 417/2012-B1, instat per A.E.M. contra el decret que desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1432, a causa de la col·lisió amb una 
pedra que es va despendre del talús de la carretera. 
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7. Decret de la Presidència, de data 18 de març de 2013, de compareixença com a 
codemandada davant el Jutjat Social núm. 1 de Terrassa en el procediment núm. 
69/2013, interposat per M.M.A. contra el decret que va inadmetre, per 
extemporània, la petició administrativa respecte a la declaració del dret a accedir 
a la plaça de personal funcionari de tècnic mitjà en biologia ocupada per una 
altra persona. 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
8. Dictamen de la Presidència 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 núm. 130/2011-M, 
interposat per E.R.D. contra la desestimació del recurs de reposició formulat 
contra l’aprovació de la resolució de la convocatòria de Carrera Professional CP 
2008-2009. 

 
9. Dictamen de la Presidència 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 núm. 529/11-D 
interposat per Cedinsa Eix Transversal contra la desestimació del recurs de 
reposició formulat contra l’acord que autoritzava els obres d’ampliació de la C-25 
en la carretera C-154 als termes municipals de Vic i Gurb. 

 
10. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència dictada 

pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs 
contenciós administratiu núm. 85/2009 interposat per I.P.G. contra la resolució, 
d’11 de desembre de 2008, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya que va aprovar definitivament el "Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del parc del Montseny", en el sentit 
d’anul·lar l’art. 21.2 del TR de les ordenances d’ús públic del parc. 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
11. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013. 

 
12. Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats 
de cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb programació continuada 
d’activitats anuals per a l’any 2013. 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès per a la gestió de les biblioteques de la seva titularitat, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 9 d’octubre 
de 2001. 

 
14. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria del 

concurs de fotografies sobre llibres i lectura al Berguedà “40 anys llegint a 
l’ombra del Pedraforca”. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
FEDER 
 
15. VALLGORGUINA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del 

Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Vallgorguina d’un import màxim de tres-cents setanta-quatre mil sis-cents 
noranta-cinc (374.695) €. 

 
16. LES CABANYES.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia de la part 

no disposada per l’Ajuntament de Les Cabanyes del conveni de la línia de 
préstecs-pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més 
per import de dos-cents trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb setanta-
quatre cèntims (233.778,74) € 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

17. Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments. 

 

18. Dictamen que proposa cedir l’ús en precari, a favor de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, de diferents espais de l’edifici Residència Ramon Llull, 
situat al recinte de l’Escola Industrial. 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 

19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Callús, en resolució de l’expedient núm.  2012/8985. 
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20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/478. 

 
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Serradora Boix, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/735. 
 
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de JM.A.T., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/995. 
 
23. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Argentona, en resolució de  l’expedient núm. 2013/1254. 
 
24. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Red 

Elèctrica de España, SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1366. 
 
25. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de J.R.A., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/1415. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
26. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la 

Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del 
programa de conservació dels espais naturals protegits, per un import d’un milió 
tres-cents mil (1.300.000) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
27. Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 

de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per la realització 
dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial, per un import de cent trenta-dos mil vuit-cents nou euros amb 
vuitanta cèntims (132.809,80) € . 

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

de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, per un import de cent tres mil cent noranta-quatre euros 
amb seixanta-vuit cèntims (103.194,68) € . 

 
29. Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any 

2012 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd. 

 
PRECS I PREGUNTES 


	FEDER

