Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 27 DE JUNY DE 2013
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 de juny de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de
representants en organismes públics on la Diputació de Barcelona està
representada.

Es dóna compte dels decrets següents:

3.

Decret de la Presidència, de data 27 de maig de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm. 121/2013-D interposat per A.F.M. contra la resolució de 29 de
gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.

4.

Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de personació, com a part
interessada, en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2013-Y interposat per
D.R.R. i altres contra una resolució de l’Ajuntament de Premià de Dalt relativa a
la reclamació per la mort de B.R.R. produïda per la caiguda des d’un desnivell de
5 metres a conseqüència de les obres que s’estaven realitzant a l’altura del PK
1,5 de la carretera BV-5023.

5.

Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de personació, com a
codemandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 479/2011 interposat
per D.B.G. contra el decret de l’Ajuntament de Canovelles que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident que va patir en caure per un terraplè quan caminava per la carretera C1415-b, entre els PK 9 i 10.

6.

Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant
el TSJC en el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de Barcelona contra
la sentència recaiguda en el recurs d’empara núm. 415/2012 instat per A.B.M.
contra la imposició d’una 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.
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Es dóna compte del dictamen següent:

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. 9 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm.
141/2012-C, interposat per A.C.G., M.C.G. i H.G.F. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5011, a causa d’una taca
d’oli a la calçada.

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. 13 de Barcelona, que desestima el procediment abreujat
núm. 148/2012-C, interposat per J.G.O. en relació amb la sanció d’amonestació
que se li va imposar per la comissió d’una infracció lleu.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

9.

Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del protocol entre la
Conselleria de Justícia, la Presidència del TSJC, les quatre diputacions de la
demarcació de Catalunya, la Presidència del Consell de Col.legis d’Advocats de
Catalunya, la Presidència del Consell de Procuradors dels Tribunals de
Catalunya, la Secretaria de Govern del TSJC, l’ACM i la FMC referent a
coordinar les accions d’execució de diligències de llançament en els
procediments de desnonament, execució hipotecària o similars als partits
judicials de Catalunya.

Direcció de Relacions Internacionals
Ratificació de:

10. Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al tercer pagament intermedi a la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.

11. Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, que aprova l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al tercer pagament a la Regió de Toscana
(Italia) en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
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Dictamen

12. Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació del conveni marc de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per impulsar un espai de
concertació per concretar actuacions de coordinació en matèria de cooperació i
educació per al desenvolupament.
Coordinació de Concertació i Assistència Local

13. Dictamen que proposa la resolució parcial de la convocatòria d’ajuts econòmics
del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.
Oficina de Difusió Artística

14. Dictamen que proposa aprovar l’actuació 13/X/91582 - Obres de renovació i
manteniment del Teatre Auditori de Ripollet, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació

15. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) formalitzat amb
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A-82018474, corresponent
a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

16. Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils)
formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF A78923125, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius.
Servei de Programació

17. Dictamen que proposa la rectificació de l'error material detectat en el redactat de
les propostes de millores presentades pel Banco de Sabadell S.A., entitat
adjudicatària del procés de selecció per formalitzar l'acció concertada del
Programa de Crèdit Local 2013-2014.
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Caixa de Crèdit

18. BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Obres
Pou Pineda Riells” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

19. SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent seixanta mil (160.000) € per a finançar l’actuació
local “Adquisició núm. U Local Comercial c/ Sant Mateu 17” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

20. LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Drenatge Ctra. Espoia-Pinedes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

21. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Pla sanejament 2011/14” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

22. Dictamen que proposa aprovar un conveni d’autorització d’ús d’un espai a
l’Edifici 15 de l’Escola Industrial, a favor del Consorci Escola Industrial de
Barcelona, per al desenvolupament del projecte “EUETIB e-teaching Racing”.

23. 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.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà

24. 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 sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis,
any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €.
Oficina de Mercats i Fires Locals

25. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica per a l’impuls de la campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la
Humanitat: Candidatura UNESCO 2014”.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social

26. Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria (núm. 4873/2013)
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.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres

27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Societat General d’Aigües de Barcelona, en resolució de l’expedient núm.
2013/2229.

28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Artès, en resolució de l’expedient núm. 2013/2709.

29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució del expedient núm. 2013/2797.

30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
GESDIP, SAU, en relació de l’expedient número 2013/3180.

PRECS I PREGUNTES
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