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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2016 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 

2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants en organismes públics. 

 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Social núm. 15 de Barcelona, que acorda tenir per desistida la senyora M.F.A.A., 
del procediment núm. 767/2014 interposat contra la Diputació de Barcelona, 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i Activa Mútua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent total derivada 
d’accident de treball, i declara la finalització del procediment. 

 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Penal núm. 2 de Granollers, en el procediment 
abreujat 200/14, que absol el senyor L.M.B., del delicte d’usurpació de bé 
immoble. 

 
 

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 813/2016, de data 15 de febrer 
de 2016, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de 
Barcelona, en el procediment número 1107/2015, instat pel senyor J.M.E.S., 
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i la Diputació de Barcelona, en reclamació del recàrrec del 50% 
sobre les prestacions que ha rebut, derivades de l’accident de treball que va patir 
el dia 27 de febrer de 2010. 

 
 

6. Donar compte del decret de la Presidència núm. 862/2016, de data 15 de febrer 
de 2016, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2015-D, 
procediment ordinari, interposat per la Societat Civil Catalana, Associació Cívica i 
Cultural i el senyor M.M.E., contra l'acord del Ple de la corporació, de data 1 
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d’octubre de 2015, pel qual s’acordà l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 

7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social, el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
 

8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la 
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

 
 

9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, complementar la 
relació dels ajuts concedits en el marc del Programa complementari de 
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015, 
prèvia modificació del Programa. 

 
 

10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte l’acord de revocació d’uns ajuts econòmics als Ajuntaments de Piera i de 
Premià de Mar, adoptat en el marc de la liquidació definitiva dels ajuts del 
Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i procedir al 
seu pagament. 

 
 
Servei de Programació 
 

11. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del 
pressupost per subprogrames del 4rt trimestre de l’exercici econòmic 2015. 

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Servei de Mercat de Treball 
 

12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
convocatòria 2016-2017 i les condicions de regulació per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure l’ocupació a la 
indústria local. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona 
-Gerència de Serveis de Cultura i Gerència de Serveis d’Educació- a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 

14. 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. 

 
 

15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
J.M.T.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/8428. 

 
 

16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A., en resolució de l’expedient 
núm. 2015/9388. 

 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
la Universitat de Barcelona, l’objecte del qual és la creació del centre pilot de 
monitoreig de la Biodiversitat de muntanyes mediterrànies: elaboració 
d’indicadors de canvi ambiental, protocols de seguiment i aplicacions a la 
conservació. 

 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2016 i el seu 
Programa Tècnic. 

 
 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
actuacions del programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI), any 2016, relatiu al conveni tipus entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i la 
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Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i execució del PPI, a la comarca 
del Maresme, per import de 142.655,05 € (cent quaranta-dos mil sis-cents 
cinquanta-cinc euros amb cinc cèntims).  

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
modificació del “Text Refós de les bases de participació al Programa 
d’arranjament d’habitatges per a les persones grans de la demarcació de 
Barcelona” i aprovació d’un nou Text Refós de les bases de participació al 
Programa d’arranjament d’habitatges. 

 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
conveni de col·laboració per al 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de prevenció i control de mosquits. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


