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SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015 

ORDRE DEL DIA 

1. 	 Aprovació de I'Acta de la sessió ordinaria de data 12 de novembre de 2015. 

AREA DE PRESIDENCIA 

Secretaria General 

2. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Pie, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes públics. 

3. 	 Donar compte del Decret de la Presidencia núm. 9765/15, de data 3 de 
novembre, pel qual s'acorda compareixer, com a part demandada, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 344/2015-E, procediment abreujat, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7, interposat pel senyor J.C.R. contra el 
Decret de data 23 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i físics soferts amb 
moti u de I'accident de transit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014, per a la 
carretera BV-1221, en sentit Navarcles, a causa de I'existencia d'una taca de 
gasoil que es trobava a la calctada. 

4. 	 Donar compte del Decret de la Presidencia núm. 10033/15, de data 4 de 
novembre, pel qual s'acorda compareixer, com a part interessada, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 163/2015, que se segueix davant el 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa , 
Secció Tercera, a instancia de la mercantil Explotació de Áridos Calizos, SA. 
contra la desestimació presumpta del recurs d'alctada interposat en el seu dia 
contra la Resolució del cap del Servei d'lnvestigació i Recursos Minerals de 
12 de gener de 2015, de terminació de I'expedient de sol.licitud de modificació 
del programa de restauració de la pedrera López Font, terme municipal de 
Sitges. 

5. 	 Donar compte del Decret de la Presidencia núm. 10032/15, de data 5 de 
novembre, pel qual s'acorda interposar recurs d'apel.lació contra la sentencia 
núm. 157/2015, de 31 de juliol , dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en el recurs ordinari núm . 290/2013 interposat per la 
mercantil Explotación de Áridos Calizos, S.A. contra el Decret de la 
Presidencia delegada de I'Área de Territori i Sostenibilitat, que requeria 
I'esmentada empresa pel compliment deis pactes subscrits en el conveni de 
27 de maig de 1993 referents a I'activitat extractiva a la pedrera López Font, 
dins I'ambit del Parc del Garraf. 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 

6. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar el 
Programa complementari de garantia de la suficiencia financera local i de 
suport a la prestació de serveis socials, el seu regim regulador i la concessió 
d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 

7. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la 
liquidació definitiva deis ajuts econ6mics del Cataleg de serveis del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015" amb termini de justificació fins al 30/6/2015 i 
fins al 30/9/2015. 

Servei de Contractació 

8. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Pie, aprovar la reserva social 
de contractació per a I'exercici 2016, amb la finalitat d'afavorir I'ocupació deis 
sectors més desfavorits o amb especial risc d'exclusió social. 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

9. 	 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de les incidencies 
esdevingudes en relació amb la formalització del contracte corresponent als 
serveis de telefonia fixa (LOT 1) de la Diputació de Barcelona i l'Organisme de 
Gestió Tributaria (ORGT) i de la controversia existent en el procés de 
migració d'aquest servei, entre I'operadora sortint (TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU) i I'operadora entrant (VODAFONE ESPAÑA SAU), i la 
consegüent fixació de la despesa generada per la continu"itat del servei fins a 
la finalització del procés de migració, la seva autorització i disposició. 

Servei de Programació 

Programa de Credit Local 

10. 	 CERDANYOLA DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidencia, concedir una subvenció per import de 42.097,49 € 
(quaranta-dos mil noranta-set euros amb quaranta-nou centims), a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles, a I'objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finan<far les inversions del pressupost 2015. 

11. 	 MONTORNES DEL VALLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidencia, concedir una subvenció per import de 96.360,28 € 
(noranta-sis mil tres-cents seixanta euros amb vint-i-vuit centims), a 
l'Ajuntament de Montornes del Valles, a I'objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finan<far les inversions del pressupost 2015. 
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12. 	 NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidencia, concedir una subvenció per import de 14.754,58 € (catorze mil 
set-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit centims), a l'Ajuntament 
de Navarcles, a I'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
financ;ar les inversions del pressupost 2015. 

13. 	 SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidencia, concedir una subvenció per import de 31.400,01 € (trenta-un mil 
quatre-cents euros amb un centim), a l'Ajuntament de Sant Poi de Mar, a 
I'objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per financ;ar les 
inversions del pressupost 2015 

Caixa de Credit 

14. 	 RAJADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, 
la concessió d'un Credit de Caixa d'import 150.000 € (cent cinquanta mil 
euros) per a financ;ar I'actuació local "Riera i cultura", al 0% d'interes i a 
retornar en 10 anualitats. 

15. 	 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidencia, la concessió d'un Credit de Caixa d'import 
10.000€ (deu mil euros) per a financ;ar I'actuació local "Vehicle adaptat", al 0% 
d'interes i a retornar en 5 anualitats. 

16. 	 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidencia, la concessió d'un Credit de Caixa d'import 
90.000€ (noranta mil euros) per a financ;ar I'actuació local "Escullera 11 
setembre i calefacció pavelló", al 0% d'interes i a retornar en 10 anualitats. 

17. 	 VILANOVA DEL CAMí.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidencia , la concessió d'un Credit de Caixa d'import 175.000 € (cent 
setanta-cinc mil euros) per a financ;ar I'actuació local "Aparcament plac;a 
Mercar, al 0% d'interes i a retornar en 10 anualitats. 

ÁREA DE TERRITORII SOSTENIBILlTAT 

Gerencia de Serveis d'lnfraestructures Viaries i Mobilitat 

Permisos d'obres 

18. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de 
I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de I'expedient núm. 
2015/4802. 

19. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor del Sr. 
D.v.S., en resolució de I'expedient núm. 2015/5964. 

3 




• 	 Diputació In
Mancomunitat• 	 Barcelona 
de Catalunya 

Área de Presidéncia 
Servei de Secretaria 

20. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en resolució de I'expedient núm. 
6034. 

21. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de la 
Sra. N.CV., en resolució de I'expedient núm. 2015/6263. 

22. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de 
I'Ajuntament de Sant Vicen9 de Montalt, en resolució de I'expedient núm. 
2015/6408. 

23. 	 Dictamen pel qual es pro posa aprovar una autorització d'obres a favor de 
I'empresa LAUSE, S.L., en resolució de I'expedient núm. 2015/6410. 

24. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'estassada de 
vegetació a la carretera BV-1243 a favor de I'empresa Probiomassa 
Producció, S.L., en resolució de I'expedient núm . 2015/6931 . 

25. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de 
I'Ajuntament de Castellcir, en resolució de I'expedient núm. 2015/7340. 

26. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar i denegar una autorització d'obres a 
favor de la Sra. S.o., en resolució de I'expedient núm. 2015/6418. 

27. 	 Dictamen pel qual es pro posa rectificar I'errada material de I'acord aprovat per 
la Junta de Govern de data 8 d'octubre de 2015, pel qual es va aprovar una 
autorització d'obres a favor del Sr. A.R.R., en resolució de I'expedient núm. 
2015/5958. 

Convenis de col· labora ció 

28. 	 Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, la modificació d'un 
conveni específic formalitzat amb I'Ajuntament de Mataró als efectes de 
I'actuació 14/X/113513 "Traspas d'un tram de la carretera C-1415c i execució 
de les obres per la reurbanització d'un tram de la carretera C-1415c inclosa al 
Pla General d'Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró", en el marc de les 
instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 

Gerencia de Serveis d'Espais Naturals 

29. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar el 
conveni marc a subscriure amb la Institució de les Lletres Catalanes, per a la 

a: 
coorganització del cicle anual "Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges". 

w 
Il. 

~ 
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Oficina Técnica de Parcs Naturals 

30. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar 
I'atorgament de I'aportació per a I'any 2016 al Consorci de la Val! del Ges, 
Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el 17.01.2011 per a la "Realització de 
les tasques d'informació de I'equipament cultural i centre de recursos del 
Castell de Montesquiu", per un import de 138.253,37 € (cent trenta-vuit mil 
dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set centims) 

Oficina Técnica de Prevenció Municipal d'lncendis Forestals 

31. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar 
I'ampliació del Programa Anual 2015 entre la Diputació de Barcelona i 
I'Associació de Propietaris Forestals Bergueda Verd per a la realització deis 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu ambit 
territorial, per un import de 30.000 € (trenta mil euros). 

32. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar 
I'ampliació del termini d'execució i justificació del Programa Anual 2015 entre 
la Diputació de Barcelona i I'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa
Moianes per a la realització deis Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu ambit territorial. 

ÁREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC LOCAL 

Servei de Mercat de Treball 

33. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, I'aprovació de 
la liquidació i el tancament del fons de prestació "Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals", en el marc del Cataleg de serveis 2014 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" . 

34. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, I'aprovació de 
la liquidació i el tancament del fons de prestació "Financ;ament deis serveis 
locals d'ocupació", en el marc del Cataleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015". 

35. 	 Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, I'aprovació del 
conveni tipus per a la posada a disposició i utilització de la plataforma 
telematica XALOC i del model de comunicat d'encarrec de tractament de 
dades. 

36. 	 Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, I'aprovació del 
Protocol general per a I'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 
(Xarxa XALOC) i del model d'adhesió. 
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ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

Gerencia de Serveis de Cultura 

37. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, revocar 
inicialment les subvencions concedides a diverses entitats segons Bases 
especifiques en regim de concurrencia competitiva, per a projectes culturals 
de foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a I'any 2014, dins de 
la demarcació de Barcelona. 

Gerencia de Serveis d'Educació 

38. 	 Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la rectificació 
d'error material, acceptar la justificació i deixar sense efecte I'acord de 
revocació de I'ajut a Cabrera de Mar, derivat deis ajuts consistents en fons de 
prestació "suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals", en 
el marc del Cataleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" 

ÁREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 

Gerencia de Serveis de Benestar Social 

39. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, autoritzar la 
convocatoria núm. 2015/7623 de la novena edició del "Premi Josep Ma. 
Rueda i Palenzuela" corresponent a I'any 2015, aprovar les bases de la 
convocatoria i dotació economica, per un import de 7.500 € (set mil cinc-cents 
euros). 

40. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delega ció de la Presidencia, I'aprovació de 
l'Addenda de modificació i prorroga per a I'any 2016, del conveni subscrit, en 
data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l'Obra 
Social "la Caixa" i MoneyToPay, per a I'establiment de les obligacions de les 
parts en el desenvolupament del programa targeta moneder d'impacte social, 
i aprovació de la modificació i prorroga des de 1'1 de gener de 2016 al 31 de 
desembre de 2016 del Programa "Targeta moneder d'impacte social", per un 
import de 49.500 € (quaranta-nou mil cinc-cents euros). 

Servei de Polítiques d'Acció Comunitaria i Participació Ciutadana 

41. 	 Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Pie, I'aprovació definitiva de 
la revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació ACSAR en 
relació al programa "Xarxa local de dinamitzadors/res d'entitats 
reintegrament deis ingressos indeguts, per un import de 20.797,44 € (vint mil 
set-cents noranta-set euros amb quaranta-quatre céntims). 

PRECSIPREGUNTES 
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