
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2013. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 

favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 412/2010 
interposat per L.R.D. i Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
en reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc quan la recurrent circulava per la carretera BV-1411 amb 
la seva motocicleta i va col·lidir amb el vehicle que la precedia. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3. Decret de la Presidència, de data 16 de setembre de 2013, de compareixença, 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs 
núm. 248/2013-E interposat per la Secció Sindical UGT contra el dictamen, de 26 
de març de 2013, que desestimava el recurs de reposició interposat contra els 
acords de modificació de les estructures orgàniques de l’Àrea de Presidència i de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
4. Decret de la Presidència, de data 19 de setembre de 2013, d’interposició de 

demanda de procés monitori en via civil contra M.A.A., per impagament de 
rendes que porten causa del contracte d’arrendament de la finca situada al carrer 
Villarroel, 8, botiga 2a, de Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona. 

 
Servei de Govern Local 
 
5. Dictamen que proposa rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern en 

data 25 de juliol de 2013, per tal de deixar sense efecte la baixa de la revocació 
d’un ajut atorgat a l’Ajuntament Sant Quirze de Besora, de la relació de la 
liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2012 de 
l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació, que s’havien 
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre 
de 2012 i justificar, com a màxim, el 31 de març de 2013. 
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Coordinació en matèria de Cultura 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic 13/X/97706 amb 

l’Ajuntament de Calella per portar a terme l’actuació “Obres d’adequació de 
l’equipament socio-cultural i educatiu Fàbrica Llobet” amb un import de dos-cents 
vint-i-cinc mil (225.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 

 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni específic 13/X/97705 amb 

l’Ajuntament de Prat de Llobregat per portar a terme l’actuació “Reforma i 
mobiliari del Centre Cultural el Remolar per a l’ampliació de nous serveis” amb 
un import de vuit-cents mil (800.000) €, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
8. Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 

2012-2015, la formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb 
l’actuació “Mobiliari Biblioteca Municipal”, a signar amb l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, per import de tres-cents mil (300.000) €. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
9. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 2n. 

trimestre de l’any 2013. 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) €  per a finançar 
l’actuació local “Camp de futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import seixanta-quatre mil cinc-cents (64.500) € per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat i via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
12. AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent deu mil cinc-cents (110.500) € per a finançar 
l’actuació local “Ref. edificis municipals i terreny escola” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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13. AJUNTAMENT DE CABRERA D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Pla sanejament” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-quatre mil vuit-cents 
noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (174.898,67) € per a finançar 
l’actuació local “Expropiació finques Romagosa” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Vorera Est carrer Llevant” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
finançar l’actuació local “Arbrat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. AJUNTAMENT DEL MASNOU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import cent onze mil (111.000) € per a finançar l’actuació local 
“Plantacions parc Vallmora” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. AJUNTAMENT DEL MASNOU.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 

de Caixa d’import seixanta-quatre mil (64.000) € per a finançar l’actuació local 
“Urbanització carrer Artesa de Segre” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
19. AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-dos mil sis-cents vuitanta-sis 
euros amb dos cèntims (32.686,02) € per a finançar l’actuació local “Sentència 
contribucions c/Mallola” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. AJUNTAMENT DE NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació local 
“Mobiliari biblioteca municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. AJUNTAMENT D'ÒRRIUS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent quatre mil cent seixanta euros amb vuitanta cèntims 
(104.160,80) € per a finançar l’actuació local “Urbanització Can Jordi_Can Sant” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- Dictamen que 

proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000)€ 
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per a finançar l’actuació local “Compra solar "Hort del rector"” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
23. AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
finançar l’actuació local “Actuacions via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
24. AJUNTAMENT DE TERRASSA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar 
l’actuació local “Expropiació illa Sant Pere Nord” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
25. AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA.- Dictamen que proposa la concessió 

d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació 
local “Casa Consistorial” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
26. AJUNTAMENT D'ÒDENA.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de 

Caixa d’import setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte 
pista poliesportiva Espelt” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar trenta-quatre mil set-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-tres 
cèntims (34.789,83) € a finançar les actuacions “Pista skate parck” i “Terrenys 
Puig Rabat Sud”. 

 
27. AJUNTAMENT D'ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import quinze mil dos-cents cinquanta-set euros amb quaranta-set 
cèntims (15.257,47) € per a finançar l’actuació local “Pista skate parck” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per finançar “Projecte 
pista poliesportiva Espelt” . 

 
28. AJUNTAMENT D'ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import dinou mil cinc-cents trenta-dos euros amb trenta-sis cèntims 
(19.532,36) € per a finançar l’actuació local “Terrenys Puig Rabat Sud” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per finançar “Projecte 
pista poliesportiva Espelt” . 

 
29. AJUNTAMENT D'ULLASTRELL.- Dictamen que proposa la modificació d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local 
“Sentència Can Curpell” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar-lo a finançar l’actuació “Projecte nova escola”. 

 
30. AJUNTAMENT D'ULLASTRELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local 
“Projecte nova escola” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del 
crèdit per finançar “Sentència Can Curpell”. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
31. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Cabrera de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/2766. 
 
32. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P.LL.V., 

en resolució de l’expedient núm. 2013/3445. 
 
33. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. X.S-T.R, 

en resolució de l’expedient núm. 2013/4835. 
 
34. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 2013/4907. 
 
35. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Veciana, en resolució de l’expedient núm. 2013/4911. 
 
36. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.V.C., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/4992. 
 
37. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramanet, en resolució de l’expedient núm. 2013/4999. 
 
38. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Sr. J.R.C., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/5004. 
 
39. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Sant Celoni, en resolució de l’expedient núm. 2013/5007. 
 
40. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Rubió, en resolució de l’expedient núm. 2013/5106. 
 
41. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa La 

LLuçanesa SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/5134. 
 
42. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.V.B., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/5178. 
 
43. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2013/5367. 

 5



 
 

Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. JJ.S.N., 
en resolució de l’expedient núm. 2013/5376. 

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

Prats CB, en resolució de l’expedient núm. 2013/5391. 
 
46. Dictamen proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Masia El Villar 

CB, en resolució de l’expedient núm. 2013/5396. 
 
47. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R.L.A., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/5397. 
 
48. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Promoció Immobiliaria Roselló 24, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2013/5480. 

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

Albet i Noya SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/5642. 
 
50. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. RM. 

D.B., en resolució de l’expedient núm 2013/5881. 
 
51. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/5907. 
 
52. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

INVICAT, en resolució de l’expedient núm. 2013/5912. 
 
53. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 

de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2013/5933. 
 
54. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 

Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, en resolució de l’expedient núm. 
2013/5945. 

 
55. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.D., en 

resolució de l’expedient núm. 2013/5973. 
 
56. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Aigües de 

Vilassar, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2013/6236. 
 
57. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 

M.R.C., en resolució de l’expedient núm. 2013/6286. 
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58. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en resolució de 
l’expedient núm. 2013/6318. 

 
59. Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada a l’aprovar una 

autorització d’obres a favor de la Sra. P.LL.P., en resolució de l’expedient núm. 
2013/3592. 

 
60. Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Centre 

Veterinari Cànoves, en resolució de l’expedient núm. 2013/5833. 
 
Ratificació de 
 
61. Decret de la Presidència de data 13 de setembre de 2013, en virtut del qual es 

proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Mercadona, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/5837. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic  
 
62. Ratificació del Decret de la Presidència pel qual es proposa aprovar la pròrroga 

del termini d’execució de les obres del projecte reformat del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 


	Caixa de Crèdit

