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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 
 
 

ORDRE DEL DIA  
 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 11 de febrer de 2016. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum 
Ambiental. 

 
 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 331/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 389/2015-C, instat pel senyor 
R.M.M., contra el Decret de la Diputació, de data 7 de juliol de 2015, pel qual 
s’acordà desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 
d’octubre de 2014, mentre circulava amb un vehicle per la carretera BV-1310, a 
causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.  

 
 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 325/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 360/2015-2A, instat pel senyor 
A.C.C., contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra 
la resolució de la Diputació per la qual es va aprovar definitivament el Projecte 
constructiu “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre els p.q. 0,589 i 1,176 
a T.M. de Berga”, i del recurs de reposició i/o ampliació de l’anterior, interposat 
contra l’acte d’aixecament d’actes de prèvia ocupació de data 1 de maig de 
2015, a l’expedient d’expropiació forçosa núm. 2014/7625. 

 
 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 335/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el 
procediment de quantitat número 947/2015, instat pel senyor J.M.E.S., contra la 
Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats, presumptament, 
d’accident de treball. 
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6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 326/2015, de data 1 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Granollers, en el 
procediment de reconeixement de drets número 767/2015, instat pel senyor 
O.S.C.G., contra la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Celoni i 
Vallgorguina, en reclamació del reconeixement de la condició d’una relació 
laboral indefinida no fixa. 

 
 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

subrogació de socis d’una acció subvencionada, en el marc de la convocatòria 
201520145120006703, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament corresponent a l’exercici econòmic 2015. 

 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política del Consell 
d’Administració de l’Arc Llatí, en sessió celebrada, en data 23 de novembre de 
2015, a Jaén. 

 
 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte 

relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat 
dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 10 lots, adjudicat per acord de la Junta de Govern, de data 23 de setembre 
de 2015, a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb la finalitat 
d’ampliar les tasques a realitzar pels vigilants i incorporar un vigilant més a 
l’horari d’hivern en el Lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell 
i annex).  

 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

modificació del punt 9.6 del manual d’ús dels sistemes d’informació i 
comunicació de la Diputació de Barcelona i aprovar el text refós  del dit manual. 

 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Equips de 
digitalització i emmagatzematge”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Servei de Mercat de Treball 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 

fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, 
en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica 
XALOC”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació dels 

recursos consistents en fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local” en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 

 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió dels ajuts consistents en fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg 
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, per 

canvi de destí, l’increment en 36.500 € (trenta-sis mil cinc-cents euros), de l’ajut 
atorgat a l’Ajuntament de Berga, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” per a l’actuació “Berga destinació turística”, Codi XGL 13/X/100389. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

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

l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en resolució de l’expedient núm. 2015/9553. 
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18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedient núm. 2015/9683. 
 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’atorgament de subvencions en favor dels ajuntaments de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de fer front a les despeses 
de transport escolar en el marc de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
2016, per un import de 43.837,68 € (quaranta-tres mil vuit-cents trenta-set euros 
amb seixanta-vuit cèntims).  

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

l’ampliació del termini de resolució i la substitució d’un membre de l’òrgan 
col·legiat encarregat de la instrucció i proposta d’atorgament de les subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, en favor dels centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per un import de 8.170 € 
(vuit mil cent setanta euros). 

 
 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència dels Serveis de Cultura 
 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Desenvolupament 
de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 

 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el fons 
de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
 

23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 
23 de setembre de 2015 sobre la liquidació i tancament del fons de prestació 
"Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants", en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", en el sentit d’incloure la renúncia tàcita de 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar la 
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de 
l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import de 10.729.920,97 € (deu 
milions set-cents vint-i-nou mil nou-cents vint euros amb noranta-set cèntims). 

 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’objecte d’impulsar actuacions conjuntes en matèria de consum i 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 


