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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 
   

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, renovar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Gestió Corporació 
Sanitària. 

 

3. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació en l’Organisme de Gestió Tributària. 

 

4. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics. 

 

5. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11790/14, de data 4 de 
desembre, que acorda encarregar a la Secretaria General i a la Intervenció 
General diverses actuacions en relació amb l’adequació dels estatuts dels 
consorcis que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 

 
6. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs 126/2014, sobre 
denegació d’autorització d’obres, que acorda tenir per desistida la part actora, 
BOMAR 92 SL, i declara la finalització del procediment. 

 
7. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
62/2012, interposat per J.A.S.M. contra la resolució que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1221, com a conseqüència 
de l’existència de grava a la calçada. 

 
8. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
51/2013, interposat per R.C.M. contra la desestimació, per silenci administratiu, de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la 
caiguda que va patir quan circulava en bicicleta per la carretera BV-1415, a causa 
del mal estat de la calçada. 
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9. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
111/2013, interposat per C.C.A. i Reale Autos y Seguros Generales, SA, contra la 
resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-510, 
com a conseqüència de l’existència d’una taca de gasoil o similar a la calçada. 

 
10. Dona compte del decret de la Presidència, núm. 11167/14 de data 28 de 

novembre de 2014, d’interposició de recurs d’empara, davant el Tribunal 
Constitucional, contra la sentència i la interlocutòria dictades pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 relatiu a la 
demanda promoguda per 22 funcionaris de la categoria d’oficial conductor de 
vehicles, grup C2. 

 
11. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11479/14 de data 5 de desembre 

de 2014, d’interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència que estimà el 
recurs núm. 305/2013 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava una 
sanció de destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de 
suspensió amb pèrdua de les retribucions. 

 
12. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11728/14 de data 15 de 

desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 335/2014-B interposat per G.G.V. contra 
el decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
5003, a causa de la topada amb un porc senglar que es trobava mort a la calçada. 

 
13. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12135/14 de data 18 de 

desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 475/2014-3 interposat per M.C.A.A. contra 
la resolució que li imposava la sanció d’un any, sis mesos i un dia de suspensió de 
funcions i pèrdua de retribucions, així com contra la posterior resolució que 
desestimava la sol·licitud de suspensió. 

 
14. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12237/14 de data 19 de 

desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 484/2014-D interposat per P.R.B. contra 
la resolució que deixava sense efecte la seva adscripció com a cap de la Unitat de 
Manteniment i Instal·lacions de l’Institut del Teatre i l’adscriu al lloc de treball 
d’oficial especial d’instal·lacions a la Unitat de Control de Qualitat de la Secció 
d’Actuació Viària de la Gerència de Serveis, Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
15. Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12860/14 de data 23 de 

desembre de 2014, de compareixença en les diligències prèvies núm. 939/2012 
que se segueixen en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Mollet 
del Vallès amb motiu de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
5001. 
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16. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les mesures i els 
criteris que hauran de regir l’adequació dels estatuts dels consorcis que integren  
el sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa. 

 
17. Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 12064/14 de data 18 de desembre 

de 2014, que acorda designar representant de la Diputació per a la reunió del 
Patronat de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional 
de Barcelona, del dia 22 de desembre de 2014. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
18. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el model 

d’addenda al conveni de “Projectes de cooperació al desenvolupament”, gestionat 
per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals, el model tipus del qual es va aprovar en el marc de la resolució del 
Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
19. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 

individualitzada d’ajuts corresponents a la primera resolució de concessió 
definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
20. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de 

requisits dels ajuts del Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local. 

 
21. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar complementar la 

relació dels ajuts concedits als ens locals destinataris, en el marc del Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
22. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, ratificar l’acord marc de 

col·laboració formalitzat en data 23 de gener de 2015, entre el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en matèria de programes d’ocupació. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació  
 
Programa de Crèdit Local 
 
23. SANT JUST DESVERN- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 

RETIRAT 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
24. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte el 

conveni de col·laboració, signat el 5 de juliol de 2012, entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a 
la promoció turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, i aprovar un nou 
conveni entre les parts, amb l’objecte de regular la definició i la creació del 
programa “Barcelona és molt més”. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
25. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, d’una part l’aprovació del 

Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i, d’altra, 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les obligacions de 
la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A., CaixaBank Electrònic Money EDE, 
S.L. i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, en 
el desenvolupament del dit Programa, amb una aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona de 150.000 € (cent cinquanta mil euros). 

 
26. Dictamen que proposa per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 

(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, i les 
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’exercici econòmic 2015, amb 
una dotació econòmica de 300.000€ (tres-cents mil euros). 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27. Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 

(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, i les 
bases per a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i suport 
d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-
2014, amb una aportació econòmica de la Diputació per a l’exercici econòmic 2015 
de 1.500.000 € (un milió cinc-cents mil euros).  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

28. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Illa Crous, SL, en 
resolució de l’expedient núm. 2014/4622. 
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29. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2014/8131. 

 
30. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 

la Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8255. 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Call Masia, LLC, 

en resolució de l’expedient núm. 2014/8518. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 

l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8735. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Findlay 

Indústries España, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/8823. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M.G.A., 

en resolució de l’expedient núm. 2014/9204. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 


