
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències 

delegades per Decret de la Presidència 7362/11 de data 20 de juliol de 2011, i 
per part del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
2. Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la 

concessió dels Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona per a l’any 
2011. 

 
Secretaria General 
 
3. Dictamen que proposa el nomenament del Sr. Francesc Pena i Carbó en el 

Consell d’Administració de la XAL, en substitució de la Sra. Mònica Fulquet i 
Tenas i la designació del Sr. Francesc Pena i Carbó en substitució de l’Il.lm. Sr. 
Josep Salom i Ges, en el Consorci de Comunicació Local. 

 
4. Dictamen que proposa ratificar el decret de la Presidència de data 26 d’agost de 

2011, que resol designar nou representant de la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

 
Ratificació de decrets de nomenament: 
 
5. Decret de la Presidència de data 6 de setembre de 2011, que resol designar nou 

representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat 
Mercantil FIRA 2000, SA. 

 
6. Decret de la Presidència de data 8 de setembre de 2011, que resol designar nou 

representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat 
Mercantil Foment de Ciutat Vella, SA. 

 
7. Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme de l’Alt 
Berguedà per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011. 

 
8. Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental, per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011. 
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Es dóna compte dels decrets de compareixença en judicis següents: 
 

9. Decret de 6 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 202/2011-2B, interposat pel senyor J. A. R. M. contra el 
decret de data 2 de març de 2011 que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-4601 a causa de gel a la calçada. 

 

10. Decret de 10 de juny de 2011, de compareixença en el judici verbal núm. 
531/2011, interposat pel senyor J. M. M. en reclamació pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera d’Ullastrell BV-1203, a causa de grava a 
la calçada. 

 

11. Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu  227/2011-C interposat per la senyora L. A. G. contra el decret de 
29 de desembre de 2010 que desestimava el recurs de reposició formulat contra 
l’anterior resolució i contra el decret que desestimava la sol·licitud d’aplicació de 
garanties retributives. 

 

12. Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 102/2011, interposat per l’Associació Cultural Plataforma SOS 
Sitges contra la desestimació de la denúncia presentada relativa a una resolució 
de l’Ajuntament de Sitges que desestimava la petició de nul·litat de ple dret de la 
llicència atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic format pel Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges. 

 

13. Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença, com a codemandada, en el 
procediment núm. 361/2011 d’invalidesa permanent per accident laboral instat 
per la senyora E. J. A. i les possibles accions judicials en què pugui esdevenir. 

 

14. Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 146/2011-C, interposat per Hilo Direct Seguros i el senyor    
R. M. C. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BV-5306, a causa d’un xoc amb tres porcs senglars que van irrompre a 
la calçada. 

 

15. Decret de 11 de juliol de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 208/2011-1C, interposat pel senyor S. B. M. contra el decret 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1248 a causa de 
la topada amb un senglar que va irrompre a la calçada. 

 
16. Decret de 13 de juliol de 2011, per posar en coneixement del Cos de Mossos 

d’Esquadra la probable sostracció d’un mòbil corporatiu i les corresponents 
factures. 
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17. Decret de 19 de juliol de 2011, de compareixença en l’Acta de Notorietat instada 
per les senyores I. G. G. i M. G. G. en reclamació d’un excés de cabuda de la 
finca de la seva propietat anomenada XXXX, situada al terme de XXXX. 

 
18. Decret de 27 de juliol de 2011, de compareixença en el procediment de 

jurisdicció voluntària núm. 421/2011 instat per la senyora M. C. V., relatiu a la 
sol·licitud d’accés a les seves de filiació biològica. 

 
Es dóna compte dels dictàmens referents a sentències i interlocutòries següents: 
 
19. Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria que declara la caducitat 

del recurs contenciós administratiu núm. 303/2008 relatiu a l’aprovació de les 
bases específiques en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de 
subvencions, en l’àmbit de Benestar Social, per a actuacions a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre. 

 
20. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 

de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona en 
el judici verbal de desnonament per expiració de termini i reclamació de rendes 
núm. 638/20111, promogut per la Diputació de Barcelona contra MAG 3 
Ingeniería y Construcción, S.A. que ocupa el local propietat de la Fundació 
Pública Casa de Caritat situat al passatge XXXX, XX de Barcelona. 

 

21. Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 
404/2010, que estima el recurs interposat pel senyor J. M. O. F. i Mapfre 
Familiar, SA contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-1466, a causa de la caiguda d’un arbre sobre el 
vehicle del recurrent, i reconeix al senyor J. M. O. el dret a percebre la quantitat 
de sis-cents (600) € i a la companyia Mapfre Familiar l’import de mil euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (1.000’85) €, més els interessos legals corresponents. 

 

22. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
en el procediment abreujat 498/2009-A, que desestima el recurs interposat pel 
senyor G. N. V. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb els danys materials derivats d’un accident 
que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa de l’existència d’un líquid 
lliscant a la calçada. 

 

23. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona en 
el judici verbal de desnonament per precari núm. 552/2011 promogut per la 
Diputació de Barcelona contra els ocupants de la botiga i soterrani del núm. X del 
carrer XXXX de Barcelona. 
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24. Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, 
que desestima el recurs interposat pel senyor D. R. P. contra la desestimació de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys 
derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-1225 en xocar el 
recurrent amb la seva motocicleta contra la tanca de protecció per evitar la 
col·lisió amb un vehicle que circulava en direcció oposada. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 
Intervenció General 
 
25. Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers 

dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’11 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY). 

 
Servei de Programació 

 
Programa de Crèdit Local 
 

26. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
seixanta-un mil cent quaranta-nou euros amb vint-i-set cèntims (61.149,27) € a 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 

27. BERGA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta-cinc mil     
sis-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (95.695,84) € a 
l’Ajuntament de Berga a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 

28. CERDANYOLA DEL VALLÈS.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
cent setanta mil tres-cents trenta-quatre euros amb noranta cèntims 
(170.334,90)€ a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 

29. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa subvenir en un 
import de setanta-tres mil vuit-cents noranta-sis euros amb quaranta cèntims 
(73.896,40) €  a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a l’objecte de 
subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions 
del pressupost 2011. 

 

30. LLINARS DEL VALLÈS.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
seixanta-nou mil noranta-tres euros amb tretze cèntims (69.093,13) € a 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
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31. CERVELLÓ.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre 
mil quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (64.474,61) € a 
l’Ajuntament de Cervelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
32. CALLDETENES.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-vuit mil 

dos-cents seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (28.265,37) € a 
l’Ajuntament de Calldetenes a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
33. SANT FRUITÓS DE BAGES.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 

seixanta-un mil set-cents tres euros amb quaranta-nou cèntims (61.703,49) € a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 

 
Caixa de Crèdit 
 
34. AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Urbanització can Maspons” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
35. AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import vint-i-cinc mil (25.000) € per a finançar l’actuació local “Sala 
polivalent” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
36. AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Marge dret 
torrent Peguera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
37. AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a finançar l’actuació local “Consultori 
mèdic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
38. AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Projecte edifici teatre” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
39. AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Auditori i enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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40. AJUNTAMENT D'OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local 
“Rehab. can Turiols i repetidor TV” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
41. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta mil (80.000) € per a finançar 
l’actuació local “Pla vianants” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
42. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar 
l’actuació local “Edifici policia” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
43. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar 
l’actuació local “Tanca pista esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
44. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Compra finques 1097 i 875” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
45. AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-dos 
euros amb un cèntim (22.582,01) € per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
la Fàbrica” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
46. AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar 
l’actuació local “Indemnització urbanísitca PROSU” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
47. AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que 

proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000)€ 
per a finançar l’actuació local “Urb. plaça Costa Daurada” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
48. AJUNTAMENT DE SORA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import vint-i-tres mil dos-cents (23.200) € per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació edifici municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
49. AJUNTAMENT DE TORRELAVIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent deu mil cent setze (110.116) € per a finançar 
l’actuació local “Centre gent gran 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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50. AJUNTAMENT DE TORRELAVIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import trenta-nou mil vuit-cents vuitanta-quatre (39.884) € per a 
finançar l’actuació local “Retroexcavadora brigada” al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats. 

 
51. AJUNTAMENT DE MASQUEFA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local 
“Urb. plaça Ses Masquefa” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent 
del crèdit per a “Asfaltat carrers”. 

 
52. AJUNTAMENT DE MASQUEFA.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local 
“Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-los a finançar l’actuació “Urb. plaça Ses Masquefa”. 

 
53. AJUNTAMENT DE CENTELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb 
vint-i-quatre cèntims (115.394,25) € per a finançar l’actuació local “Fonaments 
mòduls escola c/Hostalets” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent 
del crèdit per a “Compra terrenys Palau dels Comtes”. 

 
54. AJUNTAMENT DE CENTELLES.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb 
vint-i-quatre cèntims (115.394,24) € per a finançar l’actuació local “Compra 
terrenys Palau dels Comtes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el 
sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Fonaments mòduls escola 
c/Hostalets”. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
55. Dictamen que proposa ratificar el decret de 22 de juny de2011, pel qual es va 

aprovar imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per demora en 
l’execució de les tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals 
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  
 
Servei de Comerç Urbà 
 
56. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc entre la Diputació de 

Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya per a la promoció d’accions 
de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat. 
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ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES  
 
Serveis de Cultura 
 
Ratificació de: 
 
57. Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol estimar el recurs 

de reposició interposat per l’entitat Armats de Mataró, contra l’Acord de la Junta 
de Govern de 28 d’abril de 2011, i deixar sense efecte l’apartat de l’Acord que 
exclou l’esmentada entitat per haver estat presentada la seva sol·licitud fora de 
termini. 

 
58. Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol desestimar el 

recurs de reposició presentat, el passat dia 21 de juliol de 2011, per l’entitat 
Federació Andaluza de Comunidades, en base als fets i als fonaments jurídics 
expressats en la part expositiva del present acord. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
59. Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de 

Castellbisbal, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de 
suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Josep Mateu i Miró” 
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni. 

 
60. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització d’un conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Equipament nova Biblioteca” i 
“Mobiliari, equipament i altres per a la biblioteca municipal”, a signar amb 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, per import de tres-cents divuit mil vuitanta-dos 
euros amb trenta-quatre cèntims (318.082,34) €. 

 
61. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització d’un conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca Municipal”, a signar 
amb l’Ajuntament de Dosrius, per import de dos-cents dos mil cinc-cents 
(202.500) €. 

 
Oficina de Difusió Artística  
 

62. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/77883 de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a l’actuació “Teatre 
Auditori de Can Rius”, amb un suport econòmic de cent cinquanta-dos mil      
vuit-cents (152.800) €. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

63. Dictamen que proposa procedir al canvi de destinació de la subvenció atorgada 
per a explotacions agrícoles ramaderes, concedida al Sr. Joan Planas Cortada, 
per import de dos mil dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(2.272,85) €. 

 
64. Dictamen que proposa procedir a declarar desert el procediment obert de 

l’expedient de contractació de la concessió administrativa per a gestionar els 
equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent dins el parc natural del 
Montseny. 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
65. Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació d’una autorització d’obres atorgada a 

l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas Catalunya SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2008/8781.  

 
66. Dictamen que proposa aprovar la modificació del informe tècnic aprovat per 

acord de la Junta de Govern en data 14 de maig de 2009, a petició de l’Institut 
Català del Sòl, en resolució de l’expedient 2009/3090. 

 
67. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/2064. 
 
68. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Agromillora Iberia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/2867. 
 
69. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/3384. 
 
70. Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres a l’Ajuntament 

de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2011/4607. 
 
71. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Contratas Ges, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4615. 
 
72. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4639. 
 
73. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 

Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2011/5029. 
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74. Dictamen  que proposa  aprovar una  autorització  d’obres  a  favor de  l’empresa 
Inversora Bregico, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/5117. 

 
75. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.         

M. R. P. C., en resolució de l’expedient núm. 2011/5220. 
 
76. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. T. M., 

en resolució de l’expedient núm. 2011/5222. 
 
77. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2011/5319. 
 
78. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2011/5395. 
 
79. Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres 

sol·licitada per l’empresa Nejonmar, SCP, en resolució de l’expedient núm. 
2011/5593. 

 
Ratificació de 
 
80. Decret de la Presidència de data 7 de juliol de 2011, que resol desestimar un 

recurs de reposició interposat per l’empresa Cedinsa contra un acord de la Junta 
de Govern de 28 d’abril de 2011, en resolució de l’expedient de permisos núm. 
2011/2306. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
81. Dictamen que proposa aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència 

competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2011”, per un 
import de total de cinc-cents  seixanta mil tres-cents (560.300) €. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 


