
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 8 DE FEBRER DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona  en el 
procediment núm. 304/2015-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor F. O. C.  contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
30 de juny 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 13 de 
setembre de 2014, mentre el senyor A. F. C. circulava amb el vehicle matricula 
0346-FLP, propietat del senyor F. O. C. per la carretera BV-5111, a l’altura del 
punt quilomètric 21, a causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava 
al voral de la via. 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el 
procediment núm. 421/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor F. L. R. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
12 de setembre de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de 
l’existència de sorra a la calçada. 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13543/2017, de data 21 de 

desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 (exp. núm. UDPH 
2017001659), pel Cap de la Demarcació Territorial de Girona, per la part de la 
resolució d’autorització que inclou el càlcul del cànon, que la Diputació ha de 
pagar per la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic. 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre, per un import màxim de 450.000 €. 

 

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

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar programacions anuals d’activitats 
de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o 
impulsades per federacions  de caràcter cultural, per un import màxim de 
150.000€. 

 

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

convocatòria i bases específiques del premi Frederic Roda de teatre, corresponent 
a l’any 2018, per import de 8.000 €. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Espais Naturals 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”, 
amb l’objectiu d’establir la cooperació en el desenvolupament i execució 
d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació d’espais naturals, així com 
l’establiment d’infraestructura verda a la província de Barcelona, amb una 
aportació per part de la Fundació Bancària “La Caixa” de 700.000 €. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


