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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 25 DE GENER DE 2018
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels
municipis de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, per al sosteniment
en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels
municipis de Rubió i Veciana, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12939/2017, de data 15 de
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 29 de
Barcelona en el procediment núm. 905/2017-C, instat per la senyora M. P. L. P.
contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la
Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i Mutua
Colaboradora Seg. Social núm. 3 Llars Mundet, en reclamació d’incapacitat
permanent total derivada d’accident laboral.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12938/2017, de data 15 de
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 27 de
Barcelona en el procediment núm. 531/2016-A, instat pel senyor J. P. G. contra
la Diputació de Barcelona, el Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria
General de la Seguretat Social, en reclamació del 100% de la prestació de
jubilació.
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6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12940/2017, de data 15 de
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 3 de
Girona com a part codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el procediment de
jubilació núm. 775/2017, instat pel senyor P. Ll. C. en reclamació de la prestació
del 100% de la pensió de jubilació.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12292/2017, de data 1 de
desembre de 2017, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs d’empara ordinari núm.
396/2017-F, interposat pel senyor M. A. V. G. contra el Decret dictat pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, en
data 20 d’octubre de 2017, que acorda: Deixar sense efecte la seva adscripció al
lloc de treball de cap de Secció de Prevenció d’Incendis Forestals de l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, i adscriure‘l al lloc de
treball d’enginyer tècnic forestal amb les garanties retributives que preveu l’article
77.1 del Decret Llei 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12525/2017, de data 11 de
desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
295/2017-B procediment abreujat, interposat pels senyors P. Ll. C., F. C. A. i la
senyora M. C. C. C., contra el Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 6398/2017, de 22 de juny, que resol sengles recursos de
reposició interposats, respectivament, contra els Decrets núm. 6567/2015 de 30
de juny, que acordava l’exercici de l’acció de retorn sobre determinades
despeses avançades per la corporació, i núm. 1731/2017 de 8 de març, que
activava l’eficàcia d’aquella acció de retorn, relativa al rescabalament de les
despeses destinades als honoraris professionals de la defensa lletrada dels
interessats en un procediment penal, en el qual es va declarar la seva
responsabilitat penal per un delicte contra l’ordenació del territori.

Direcció de Relacions Internacionals
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació de la modificació del punt tres (“Notificació Electrònica”) del model
normalitzat de sol·licitud de la convocatòria 201720175120009453, contingut a
l’Annex 3 de l’Acord núm. 625/17 adoptat per la Junta de Govern en sessió de
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data 30 de novembre de 2017, que aprovà les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al
Desenvolupament any 2017, així com rectificació d’una errada material a la base
específica núm. 20.

10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació de la modificació del punt tres (“Notificació Electrònica”) del model
normalitzat de sol·licitud de la convocatòria 201720175120009443, contingut a
l’Annex 3 de l’Acord núm. 626/17 adoptat per la Junta de Govern en sessió de
data 30 de novembre de 2017, que aprovà les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets
humans en l’àmbit internacional any 2017.

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el del
recurs de reposició interposat per l’entitat Farmacèutics Mundi contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 30 de novembre de 2017, pel
qual s’aprovà la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com
de les aportacions econòmiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per a donar suport a
“Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona
i el Consorci d’Educació de Barcelona, per promoure impulsar i desenvolupar, en
règim d’alternança els cicles formatius de formació dual, i establir el marc
regulador de la col·laboració per a la formació en centres de treball, organitzats
pel Departament d’Ensenyament.

Servei de Programació
13.

Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del
pressupost per programes del 2n. i 3r. trimestre de l’any 2017.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de l’aportació per a l’any 2018, en relació amb el conveni signat el 9
de febrer de 2017, per a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la
promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu, amb el Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per un import de
168.500 € (cent seixanta-vuit mil cinc-cents euros).

15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi
de titularitat del contracte amb la Sra. Gemma Gual Duran, relatiu a la gestió de
serveis públics, mitjançant concessió administrativa, per a la gestió dels
equipaments del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, ubicats
dins el parc del Montnegre i el Corredor, a favor de la societat ORIGO Natura,
SC.
PRECS I PREGUNTES

