
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 DE JULIOL DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 11 de juliol  de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2. Decret de la Presidència de data 15 de juliol de 2013, que resol designar 

representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Palau, per a la sessió del dia 24 de juliol de 2013. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 25 de juny de 2013, d’interposició de demanda 

de procés monitori en via civil contra S.R.M., per impagament de rendes que 
porten causa del contracte d’arrendament de la finca situada al carrer Villarroel, 
8, principal 2a, de Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona. 

 
4. Decret de la Presidència, de 25 de juny de 2013, de compareixença, davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 135/2013-BY interposat per A.G.M-N. contra la resolució, de 29 de 
gener de 2013, que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 

 
5. Decret de la Presidència, de data 26 de juny de 2013, de compareixença, davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 155/2013-C interposat per A.L.M. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa d’unes pedres que 
s’havien després d’un talús. 

 
6. Decret de la Presidència, de data 1 de juliol de 2013, de compareixença, davant 

el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per Cedinsa Eix Transversal 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, contra la sentència relativa a 
l’acord de la Diputació de Barcelona que autoritzava, prèvia constitució d’una 
garantia de cinquanta mil (50.000) €, les obres d’ampliació de la carretera C-25 a 
la carretera C-154. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
7. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial 

favorable per als interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que declara finalitzat el recurs núm. 114/2013 
interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en relació amb 
una liquidació en concepte de reintegrament de l’IBI de la Finca Torre Marimon, 
per desistiment de l’actora. 

 
8. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria 

dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, que disposa 
autoritzar J.P.Ll. perquè pugui consultar les dades de la seva mare biològica i 
iniciar el corresponent procediment confidencial de mediació.  

 
9. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Penal núm. 2 
d’Arenys de Mar, que condemna F.M.H., com a autor responsable d’un delicte 
contra la seguretat viària, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de 
Barcelona en la quantitat de sis-cents noranta-vuit euros amb trenta-dos cèntims 
(698,32) € pels danys ocasionats en una tanca de la carretera BV-5031. 

 
10. 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 recurs 18/2012 interposat 
per J.L.M.M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BV-1203, a causa de l’existència de graveta a la calçada. 

 
11. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs 173/2012 interposat 
per J.E.M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-502, 
a causa de l’existència de graveta a la calçada. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les 

desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les 
aprovades, en resolució de dues convocatòries (201320135120004673 i 
201320135120004693) 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). 
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13. Dictamen que proposa l’aprovació d’un annex al conveni 193/10 sobre 
“Mejoramiento Institucional y de gestión del Congreso de Intendentes de 
Uruguay“ i la revocació inicial de la subvenció restant per import de cent mil 
(100.000) €. 

 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
14. Dictamen que proposa la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de 

la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de 
concertació, que s’havien d’executar en el període de l’1 de gener de 2012 al 31 
de desembre de 2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013 i de 
diversos ajuts econòmics plurianuals atorgats en el marc de la convocatòria 
2011, i que s’havien de justificar en el mateix termini. 

 
Delegació de  Cultura 
 
15. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic 13/X/96159 amb 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per portar a terme l’actuació “Rehabilitació 
del Casal de Cultura” amb un import de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents 
onze euros amb dos cèntims (262.611,02) €, 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 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
16. Dictamen que proposa aprovar la proposta de contractació dels Serveis de 

Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme 
de Gestió Tributaria (ORGT), derivada de l’Acord Marc d’Homologació de serveis 
de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret el 14 de febrer  de 2011 i 
prorrogat per Decret de 26 d’abril de 2013 d’acord amb les previsions 
contingudes en el conveni signat en data 27.02.2013 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret  per a la contractació centralitzada dels serveis 
següents: Lot 1  Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa, Lot 2 
Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades i Lot 3 Servei de dades i 
d’accès a internet. 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
17. MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES.- 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 de sanejament 2012-2015” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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18. OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-nou mil set-centes setanta-set euros amb cinquanta-vuit (39.777,58) € per 
a finançar l’actuació local “Neteja forestal Can Súria” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
19. OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

vint-i-quatre mil sis-centes sis (24.606) € per a finançar l’actuació local “Neteja 
forestal Les Colines” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. ULLASTRELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència can 
Curpell” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21. Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns, com 

a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la seva cessió 
gratuïta a favor de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 

 
22. Dictamen que proposa aprovar inicialment el conveni de cessió d’ús de diversos 

habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa 
de Caritat, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, per impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, i sotmetre l’expedient a 
informació pública, tot declarant la seva aprovació definitiva en cas de no 
presentar-se al·legacions. 

 
23. Dictamen que proposa Incoar l’expedient d’alienació de l’edifici situat al carrer 

Padilla, núm. 187, de Barcelona, a favor de la Fundació Universitària Europea de 
Relacions Públiques, sotmetre l’expedient a informació pública i sol·licitar 
l’informe previ preceptiu al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya.   

RETIRAT 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
24. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre Diputació 

de Barcelona i PIMEC (Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya) per al 
desenvolupament del programa de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial, 2a. i 3a. edició, amb una despesa pluriennal de tres-cents vint-i-un mil 
dos-cents setanta-quatre (321.274) €. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

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

d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm.  2012/9420. 
 
26. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Gran Hotel La 

Florida, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/1155. 
 
27. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Associació 

Sant Tomàs-Parmo, en resolució de l’expedient núm. 2013/2266. 
 
28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.T.R., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/2373. 
 
29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Abrera, en resolució de l’expedient núm. 2013/2454. 
 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Institut Català 

de Paleontologia, en resolució de l’expedient núm. 2013/2987. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Gestió Viària SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3367. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Urcotex Inmobiliaria , SLU, en resolució de l’expedient núm. 2013/4130. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E.I.U., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/4302. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. LL.M.G., 

en resolució de l’expedient núm. 2013/4359. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2013/4423. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 

MT.J.P., en resolució de l’expedient núm. 2013/4542. 
 
Convenis de col·laboració 
 
37. Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Sant Celoni, als efectes de l’execució de les obres del projecte d’”Instal.lació de 

 5



 
 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 6

semàfors a la cruïlla de la carretera BV-5114 amb l’accés a l’IES Baix Montseny. 
T.m. Sant Celoni.” 

 
38. Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que va ser aprovat per Decret de 
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de data 19 de juny de 2009, 
als efectes de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana del municipi. 

 
39. Dictamen que proposa modificar mitjançant addenda el conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que va ser aprovat per acord de la 
Junta de Govern en sessió de data 26 d’abril de 2007, als efectes de la redacció 
del Pla de Mobilitat Urbana del municipi. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
40. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del 
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, per a l’”Adquisició de contenidors per a la 
recollida selectiva del municipi”, d’import quatre-cents mil (400.000) €. 

 
41. Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015 - Manteniment d’equipaments i d’infrastructures”, la formalització del 
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Celoni, per al projecte “Clima edificis municipals”, d’import cent setanta-
set mil cent cinquanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims (177.155,73) €. 

 
 
 
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 PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar la renúncia parcial de la 
subvenció atorgada, per concessió directa, a l’Institut Marroquí de Desenvolupament 
Local (IMADEL) per a la realització del projecte “Recolzament al reforç de la 
governança i al desenvolupament local”, així com l’avançament condicionat d’una part 
del saldo pendent. 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
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