
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
   

DE DATA 9 DE MAIG DE  2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 25 d’abril de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
Donar compte de 
 
2. Decret de la Presidència, de data 29 d’abril de 2013, que modifica parcialment el 

paràgraf quart de la part dispositiva del decret de la Presidència núm. 673/2013, 
de 5 de febrer, en relació amb la incorporació dels Ims. Srs. Josep Llobet 
Navarro, en representació del grup del PP; Arnau Funes i Romero, en 
representació del grup ICV-EUiA-E; i Pere Prat i Boix, en representació del grup 
d’ERC-AM,  per assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però 
sense vot. 

 
Dictàmens 
 
3. Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de 

representants en diversos organismes en què la Diputació de Barcelona participa 
o està representada. 

 
4. Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe de la Secretaria 

General de data 5 d’abril de 2013, relatiu a l’exempció de l’obligació del 
manteniment del lloc de treball de secretaria intervenció a la Mancomunitat de 
municipis berguedans per a la Biomassa. 

 
Es dóna compte del decret següent: 
 
5. Decret de la Presidència, de data 23 d’abril de 2013, d’interposició d’accions 

judicials laborals contra les resolucions de l’INSS, dictades en l’expedient núm. 1-
2012/361528-26 instruït per determinar la contingència causant de la incapacitat 
temporal de F.R.P., que declaren la manca de legitimació de la Corporació per 
plantejar recurs administratiu 

 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 

per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 292/2011, interposat per 
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Segurcaixa, SA i C.C.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-2421, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la 
calçada. 

 
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 recurs núm. 122/2011, interposat per A.G.O. i 
Mapfre Familiar Cia de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1415, a causa de la caiguda d’un pi 
sobre el vehicle del demandant. 

 
8. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 

per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de 
Granollers, que condemna A.C.R. i A.H.U., com a responsables d’una falta de furt 
consistent en la sostracció de 6 baranes de la carretera BV-1243, a indemnitzar la 
Diputació de Barcelona en la quantitat de mil setanta-dos euros amb quaranta-cinc 
cèntims (1.072,45) €. 

 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

9. Dictamen que proposa la revocació inicial de la subvenció atorgada a l’Associació 
Media Àfrica en el marc de l’Espai de Concertació, àmbit de sensibilització – 
Accions puntuals – Juliol 2007. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

10. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa 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 12 de maig de 1999. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11. Dictamen que proposa aprovar la rescissió del conveni de cessió d’ús de 18 de 

febrer de 2010, de la botiga 1a. de l’immoble del carrer Sagrera, 127, de 
Barcelona, a favor de les associacions América, España, Solidaridad y 
Cooperación i Asociación Casal Colombiano. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
12. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus que reguli els drets i les 

obligacions de la Diputació de Barcelona i de les entitats locals que integren la 
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Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL), per a la inserció sociolaboral en el 
mercat de treball de persones amb trastorns de salut mental. 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la reducció, per menor import justificat, del conveni 

per import de sis-cents vint-i-quatre mil quatre-cents noranta-sis euros amb 
quaranta-tres cèntims (624.496,43) €, Codi 08/X/47021, subscrit el 6 de juliol de 
2009 amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’actuació “Arranjament 
fusteria metàl·lica C.N. L’Hospitalet”, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

 
 

Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa la ratificació del Decret següent: 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència 
 

Ratificació de: 
 
Decret de la Presidència de la Diputació, de data 30 d’abril de 2013,  pel qual es deixa 
sense efecte la convocatòria aprovada per l’acord núm. 136/13 de la Junta de 
Govern, s'aprova la modificació de les Bases Reguladores per a la concessió de 
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb 
programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013 i la nova convocatòria per 
a la seva concessió, i es perllonga el termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria de subvencions, aprovada per l'acord núm. 135/13 de la Junta de 
Govern, per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional 
per a 2013.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 


