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SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 9 DE JUNY DE 2016
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de I'Acta de la sessió ordinaria de data 26 de maig de 2016.

AREA DE PRESIDENCIA
Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Pie, de la
Sentencia, favorable per als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm.
383/2013-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per
I'entitat Club Bellaterra contra el decret de data 22 de juliol de 2013, de la
Presidencia delegada de I'Area de Territori i Sostenibilitat, que va desestimar el
recurs de reposició formulat contra el decret de data 11 d'abril de 2013, dictat pel
mateix órgan, en I'expedient incoat per a la restitució del medi amb motiu d'unes
obres que va realitzar i que van ocasionar danys a la cal<;ada de la carretera BV
1414, pk 3+280.

3.

Donar compte del decret de la Presidencia núm. 4178/2016, de data 13 de maig,
pel qual s'acorda exercir accions civils contra la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña, (FECAC), amb la finalitat, d'una banda, de
promoure la resolució del contracte d'arrendament subscrit entre la Diputació de
Barcelona i aquesta entitat, sobre el local, propietat de la Corporació, situat al
carrer Mallorca, 224, entl. 2a. de Barcelona, i, d'altra, recuperar-ne la possessió i
reclamar el pagament de 34.338,47 euros, corresponents als rebuts deis lIoguers
deis mesos de maig de 2014 (parcial) a maig de 2016 inclós, i els que es vagin
generant mentre es tramitin les actuacions judicials.
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Donar compte del decret de la Presidencia núm. 4176/2016, de data 13 de maig,
pel qual s'acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució
emesa per l'lnstitut Municipal d'Hisenda sobre l'lmpost sobre Béns Immobles
Urbans deis anys 2014 i 2015 de la finca, propietat de la Diputació de Barcelona,
ubicada a la pla<;a Margarida Xirgu, núm. 6-8 de Barcelona, propietat de la
Diputació de Barcelona, que desestima la sol, licitud de suspensió de les
liquidacions.
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5.

Donar compte del decret de la Presidencia núm. 4174/2016, de data 13 de maig,
pel qual s'acorda compareixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm . 17
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2016-M1,
procediment ordinari, interposat pel senyor F.B.M.P. en relació amb la sol· licitud
d'informació que va presentar el dia 24 de novembre de 2015 davant la
Corporació, així com per la manca de facilitar aquesta informació un cop
requerida de nou en data 28 de desembre de 2015.

6.

Ratificació del Decret de la Presidencia núm. 4269/2016, de data 19 de maig de
2016, pel qual es resolgué delegar la representació de la Diputació de Barcelona
per a assistir a la sessió de la Junta Executiva del Fons Catala de Cooperació al
Desenvolupament, convocada per al dia 23 de maig de 2016.

Direcció de Serveis de Cooperació Local

7.

Dictamen pel qual es pro posa I'aprovació, per delega ció de la Presidencia, del
"Programa complementari de millora de camins municipals", el seu regim
regulador i la convocatoria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".

8.

Dictamen pel qual es proposa I'aprovació, per delegació de la Presidencia, del
"Programa complementari de serveis socials basics, cohesió social i emergencia
energetica", del seu regim de concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

9.

Dictamen pel qual es pro posa modificar, per delegació de la Presidencia, els
compromisos de qualitat i les mesures d'esmena deis recursos "Gestió de la
qualitat", "Impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)", "Espais de debat
educatiu" i "Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat" del Cataleg de serveis de I'any 2016 , del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019".

Servei de Programació

10.

Dictamen pel qual es pro posa seleccionar al Banco de Sabadell, SA, com I'entitat
financera amb la qual es formalitzara I'acció concertada del Programa de Credit
Local 2016-2017, de conformitat amb les condicions que consten en el Dictamen.
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ÁREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC LOCAL
Gerencia de Serveis de Turisme
11.

Dictamen pel qual es pro posa I'aprovació, per delegació de la Presidencia, del
canvi de destinació de I'ajut atorgat al Consell Comarcal del Bergueda per a
I'actuació 14/X/101397 "Parc de pesca a la Vall de Pedret", en el sentit de
substituir-lo pel projecte "Manteniment i arranjament de camins municipals de la
comarca del bergueda", per la mateixa quantia que el projecte inicial, 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 de Comer~
12.

Dictamen pel qual es proposa I'aprovació, per delegació de la Presidencia, de la
convocatoria, que incorpora les bases específiques, per a I'atorgament de
subvencions, mitjanc;ant el procediment de concurrencia competitiva, amb
I'objecte de financ;ar activitats realitzades per les entitats representatives del
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit
comercial urba i el foment del teixit associatiu deis operadors comercials i de
serveis, per a I'exercici 2016, per un import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil
euros).

ÁREA DE TERRITORII SOSTENIBILlTAT
Gerencia de Serveis d'lnfraestructures Viaries i Mobilitat

13.

Dictamen pel qual es pro posa aprovar una autorització d'obres a favor de
l'Ajuntament de Fogars de la Selva, en resolució de I'expedient núm. 2015/9832.

14.

Dictamen pel qual es pro posa aprovar una autorització d'obres a favor de
I'Ajuntament de Calldetenes, en resolució de I'expedient núm. 2016/79.

15.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de
I'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de I'expedient núm.
2016/1477.

16.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d'obres a favor de
I'Ajuntament de Sant Cugat del Valles,en resolució de I'expedient núm.
2016/2120.
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17.

Dictamen pel qual es propasa apravar una autarització d'abres a favor de
l'Ajuntament de Gallifa, en resalució de I'expedient núm. 2016/2491.

18.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autarització d'abres a favor de
l'Ajuntament del Papial, en resalució de I'expedient núm. 2016/2495.

19.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autarització d'instal'lació de retals
infarmatius a favor del senyar A.M.E., en resalució de I'expedient núm.
2016/2553.

20.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autarització de plantació d'arbres a
favor del senyar I.B.B., en resalució de I'expedient núm. 2016/2743.

21.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autorització de pintat de pas de
vianants a la carretera BV-1602, a favor de I'Ajuntament de Llic;a de Va11 , en
resalució de I'expedient núm. 2016/2758.

22.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autarització d'abres a favor de la
empresa Celler Jasep Piñal, S.A., en resalució de I'expedient núm . 2016/3024.

23.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autarització d'abres a favor de
I'Ajuntament de Santa Calama de Gramenet, en resalució de I'expedient núm.
2016/3318.

24.

Dictamen pel qual es propasa aprovar una autorització d'abres a favor de la
empresa Comercial de festes i revetlles, S.L., en resalució de I'expedient núm.
2016/3390.

25.

Dictamen pel qual es propasa, d'una banda, aprovar I'autarització d'obres
d'instal'lació de retal infarmatiu de 900 x 1400mm amb el text "Diumenges
Mercat Setmanal" a la carretera BV-1602 i, d'altra, denegar I'autarització
d'instal'lació de retol informatiu de 900 x 1400 mm amb el text "Diumenges
Mercat Setmanal a la carretera BV-1432, en resalució de I'expedient 2016/1957,
sal'licitat per I'Ajuntament de Llic;a d'Amunt.

4

.DiPutació
•
Barcelona
Área de Presidencia
Secretaria General

26.

Dictamen pel qual es proposa, d'una banda, aprovar I'autorització d'obres
d'instal·lació de retol informatiu a la carretera BV-4235 i, d'altra, denegar
I'autorització d'instal·lació de retol informatiu al pk. 0,885 al terme municipal de
Navas, en resolució de I'expedient 2015/8692, sol·licitat per l'Ajuntament de
Navas.

27.

Dictamen pel qual es pro posa rectificar I'errada material de I'acord adoptat per la
Junta de Govern, de data 14 d'abril de 2016, pel qual es va aprovar una
autorització d'obres a favor de I'empresa Finca Mas Bracons, en resolució de
I'expedient núm. 2015/6402.

28.

Dictamen pel qual es pro posa la denegació d'una autorització d'obres de
construcció d'edificació, a la carretera BV-2304, PK 2+900, al terme municipal de
Mediona, sol· licitada pel senyor P.C.N., en resolució de I'expedient 2016/1609.

Oficina Tecnica de Planificació i Analisi Territorial

29.

Dictamen pel qual es pro posa aprovar, per delegació de la Presidencia, la
modificació del conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, en data 22 de setembre de 2014, en materia d'Espais Naturals i
Conservació de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural, i I'aprovació de la
corresponent addenda.

Oficina Tecnica de Prevenció Municipal d'lncendis Forestals

30.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidencia, la
convocatoria, que incorpora les bases especifiques, per a I'atorgament deis
premis, mitjanr;ant el procediment de concurrencia competitiva, de la Vintena
Edició deis Premis de Prevenció d'lncendis Forestals de la Diputació de
Barcelona 2016, per un import de 17.000 € (disset mil euros).

Gerencia de Serveis de Medi Ambient

31.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidencia, la
convocatoria, que incorpora les bases especifiques, per a I'atorgament de
subvencions, mitjanr;ant el procediment de concurrencia competitiva, amb
I'objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i
participació ciutadana en materia de medi ambient en I'ambit local, per a
I'exercici 2016.
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ÁREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerencia de Serveis de Benestar Social
32.

Dictamen pel qual es proposa I'aprovació, per delegació de la Presidencia, de la
modificació de I'import estimat per als ambits de Benestar Social i de Respir per
a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, així com
I'aprovació de la concessió de subvencions, mitjan<;ant el procediment de
concurrencia competitiva, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a I'any
2016, en I'ambit de Benestar Social, I'ambit d'lgualtat i Ciutadania, i I'ambit de
Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental, per un import total d'1.899.989,75 € (un milió vuit-cents noranta-nou mil
nou-cents vuitanta-nou euros amb setanta-cinc centims).

33.

Dictamen pel qual es proposa I'acceptació, per delegació de la Presidencia, de
les justificacions de despesa, presentades en el tramit d'audiencia, del fons de
prestació "Finan<;ament de I'ambit de Benestar Social", en el marc del cataleg
2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

PRECSIPREGUNTES
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