
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2016 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2016. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 270/16, de data 28 de gener de 

2016, pel qual es delega la representació de la Diputació de Barcelona per 
assistir a la sessió de la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la 
Societat, en liquidació, Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL, 
celebrada el dia 1 de febrer de 2016. 

 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics. 

 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment núm. 
530/2014-E, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor J.V.C. i la companyia d’assegurances AXA SEGUROS GENERALES, 
S.A. contra la resolució de data 18 de novembre de 2014, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació 
ocorregut el dia 16 de juny de 2013, a la carretera BV-1415, a causa de la 
topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 

 
 

5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm. 
318/2014-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor O.D.L, contra la resolució de data 16 d’abril de 2014, de desestimació de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 7 de novembre de 2012, quan circulava per la carretera BV-1462, a causa de 
la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
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Secretaria General 

 
 
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm. 
106/2015-D que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la 
companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN 
ESPAÑA contra el Decret de data 26 de gener de 2015, de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 19 de maig de 2014 a la carretera BP-1432, dins del terme municipal de 
Bigues i Riells, a causa d’una tanca biona que envaïa part del carril de circulació.  

 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 

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

conveni marc entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’objecte de col·laborar en 
l’organització de les exposicions que tenen lloc al Palau Robert, i per a la 
definició de projectes expositius comuns. 

 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el Tom 

I “Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de 
la Diputació de Barcelona. 

 
 

9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adquisició 
d’accions de la societat Fira 2000 SA, prevista per a l’any 2016, en compliment 
del conveni formalitzat en data 17 de desembre de 2010, amb l’objecte de 
finançar l’ampliació de la Fira de Barcelona. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

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

l’Ajuntament de L’Esquirol, en resolució de l’expedient núm. 2015/9247. 
 

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

l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 
2015/9431. 
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12. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

J.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2015/9649. 
 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en relació amb la gestió 
de la Biblioteca d’aquest municipi. 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL I GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), l’aprovació de la convocatòria i bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en els àmbits de 
Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania i  del Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per un import 
d’1.900.000 € (un milió nou-cents mil euros), de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
i per a l’any 2016,.  

 
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la Junta de 
Govern es proposa l’aprovació del Dictamen següent 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per al suport a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis per als anys 2016 i 2017. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 


