
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2015. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics, així 
com la subsanació d’una errada material en l’acord núm. 417/15 aprovat per la 
Junta de Govern en sessió ordinària de 23 de setembre de 2015. 

 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència,  dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
procediment 269/2009, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Polígon Industrial Can Sedó, S.L., contra la resolució de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP), d’11 de desembre de 2008, 
d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural del Montseny, en el qual la Diputació de Barcelona va 
comparèixer com a codemandada. 

 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 75/2015, que va 
desestimar el recurs d’apel·lació interposat pel senyor R.C.M., contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, recaiguda en 
el procediment núm. 51/2013-A, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per l’actor per les lesions físiques derivades de l’accident 
sofert mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415, a causa 
de l’existència d’una substància lliscant al carril de circulació. 

 
 
5. Dictamen pel qual es 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, en el procediment 
102/2015, que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor R.G.M., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de data 11 de 
febrer de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
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presentada per l’actor pels danys derivats d’un accident de circulació ocorregut el 
dia 4 de març de 2014, a la carretera C-243b, a l’altura del punt quilomètric 
16,700, com a conseqüència de la topada contra un porc senglar que 
sobtadament va envair la calçada. 

 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

interlocutòria, favorable als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que va acordar declarar la 
caducitat el procediment núm. 333/2014, interposat per LL.M.G.G. contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència del 
procés d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la “Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera, TM de 
Mediona”. 

 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment 79/2009, que va 
declarar inadmissible el recurs contenciós administratiu interposat per Nestlè 
Waters España, S.A., contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques, d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, en el 
qual la Diputació ha comparegut com a codemandada. 

 
 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8377/15, de data 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en el judici 
sobre delictes lleus núm. 232/2015-A, en relació amb la denúncia presentada pel 
senyor S.O.E., en representació de la Diputació de Barcelona, per l’ocupació 
d’un habitatge ubicat al carrer Montserrat núm. 17, 1er. Pis, de Barcelona, 
propietat d’aquesta Corporació. 

 
 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8378/15, de data 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 22 de 
Barcelona en el procediment núm. 604/2015, instat pel senyor S.G.Q., contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la 
Seguretat Social (TGSS), Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral. 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del règim del Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en 
el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels 
saldos pendents de pagar de les actuacions de la línia de suport a les inversions 
financerament sostenibles, de resultes de l’atorgament de les pròrrogues 
d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. 

 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del règim del  Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el sentit de, abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer 
les obligacions pels saldos pendents de pagar de la línia de suport “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals”, de resultes de l’atorgament 
de les pròrrogues d’actuacions en favor de diversos Ajuntaments. 

 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga d’actuacions considerades inversions financerament sostenibles 
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació i la modificació dels convenis formalitzats, en el sentit de, 
abans que finalitzi l’anualitat 2015, reconèixer les obligacions pels saldos 
pendents de pagar. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució l’expedient núm. 2015/2532. 
 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2015/4314. 
 
 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/4713. 
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16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2015/6278 

 
 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2015/6297. 
 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2015/6302. 
 
 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Hostal 

Rural Mas Blanc, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2015/6312. 
 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tallada selectiva de pi 

roig a la carretera BV-4656, a favor de l’empresa Garajes y Estaciones de 
Servicio, S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2015/6324. 

 
 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2015/6383. 
 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’uns arbres sobre 

el pont d’accès al poligon industrial i colònia de la Plana, a la carretera C-16z, a 
favor de l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2015/6386. 

 
 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Aldi Masquefa Supermercados, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2015/6493. 

 
 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de treballs d’estassada 

de vegetació i retirada de fusta, a la carretera BV-1248, a favor de l’Associació 
de propietaris forestals de Sabadell-Castellar del Vallès-Sentmenat, en resolució 
de l’expedient núm. 2015/6529. 

 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores, per delegació del 

Ple, i la convocatòria, per delegació de la Presidència,  per a la concessió de 
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subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les 
despeses del transport escolar, campanya “Coneguem els nostres parcs”, 
exercici 2016, per un import de 60.000 € (seixanta mil euros).  

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Servei de Mercat de Treball 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació de 

les sol·licituds de reajustament pressupostari de diverses entitats, en relació amb 
l’ajut concedit per acord de la  Junta de Govern de 30 d’abril de 2015 en el marc 
del Programa per a “promoure l’ocupació a la indústria local.” 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

bases de participació en el “Programa d’Arranjament d’Habitatges per a les 
persones grans de la província de Barcelona”, per un import de 3.388.002,82 € 
(tres milions tres-cents vuitanta-vuit mil dos euros amb vuitanta-dos cèntims). 

 
 

PRECS I PREGUNTES 


