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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 

DE DATA 12 DE MAIG DE 2011  
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 d’abril de 2011. 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 

Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
2. SANT CUGAT DEL VALLÈS.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 

tres-cents vuitanta-set mil cinc-cents setanta-sis euros amb noranta-set cèntims 
(387.576,97) € a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 

 
Caixa de Crèdit 
 
3. AVIÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 

cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Poliesportiu, 2a f. A” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
4. CALLDETENES.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
immoble i inv. anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
5. CANYELLES.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

cent cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuació local “Millora 
infraestructura i equipaments” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
6. CARME.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit 

mil set-cents quatre (8.704) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari, maquinària 
i informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
7. CARME.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 

quaranta-un mil dos-cents noranta-sis (141.296) € per a finançar l’actuació local 
“Obres exercicis anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

 2 

8. CASSERRES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import quaranta-cinc mil cinc-cents setanta-dos euros amb setanta cèntims 
(45.572,70) €  per a finançar l’actuació local “Adequació Casa de la Vila” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
9. EMD VALLDOREIX.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 

d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Modificació 
projecte escola bressol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
10. L’ESTANY.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 

vuitanta-un mil (81.000) € per a finançar l’actuació local “Restauració mina i 
senyalització” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. SANT SADURNÍ D’ANOIA.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 

Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local 
“Talussos Timba 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació 
local “Biblioteca, Casa Cultura 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import nou mil cent cinquanta (9.150) € per a finançar 
l’actuació local “Plaça can Passanals” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
14. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import cent mil cinc-cents (100.500) € per a finançar l’actuació 
local “Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import quaranta mil tres-cents cinquanta (40.350) € per a 
finançar l’actuació local “Remodelació plaça Catalunya” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
16. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou 

mil nou-cents noranta-set euros amb sis cèntims (9.997,06) € per a finançar 
l’actuació local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
17. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import     

vint-i-set mil tres-cents noranta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims 
(27.393,64) € per a finançar l’actuació local “Carrer Fonthier” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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18. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quinze mil dos-cents trenta-tres euros amb quinze cèntims (15.233,15) € per a 
finançar l’actuació local “Millora carrer Francesc Coll” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

19. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
vuit mil quatre-cents trenta-quatre euros amb sis cèntims (108.434,06) € per a 
finançar l’actuació local “Expropiació, enderroc, reallotjament” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 

20. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
catorze mil cent setanta-dos euros amb trenta cèntims (14.172,30) € per a 
finançar l’actuació local “Coberta escola música” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 

21. SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import set 
mil (7.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte plaça Fusteret” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

22. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint mil  (20.000) € per a finançar l’actuació local “Millora xarxa 
aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Coberta pavelló”. 

 

23. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar l’actuació local 
“Coberta pavelló” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-lo a finançar l’actuació “Millora xarxa aigua”. 

 

24. EL PAPIOL.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta mil nou-cents seixanta (40.960) € per a finançar l’actuació local “Millora 
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Reurb. c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp.”. 

 

25. EL PAPIOL.-  Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Reurb. c/Tarragona 
entre Girona i Ll. Comp” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar quaranta mil nou-cents seixanta (40.960) €  a finançar l’actuació 
“Millora carrers”. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

26. Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 18 
de maig de 2011 i el 17 de maig de 2012, el conveni de cessió d’ús a la Fundació 
ACSAR del local situat a la planta principal de l’immoble del carrer XXXX, 
número XX, de Barcelona, signat el 18 de maig de 2006.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

27. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic, en el marc del 
Programa Complementari de Transferències de Recursos entre Àmbits del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per a 
l’atorgament d’un ajut pel procediment  de concessió directa a l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb una aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 
2011 de  cent cinquanta-un mil cinc-cents (151.500) €. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
28. Dictamen que proposa aprovar els convenis tipus de col·laboració per a la 

campanya de vigilància i prevenció d’incendis a desenvolupar en la xarxa de 
parcs que gestiona la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments, any 2011. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Servei del Mercat de Treball 
 
29. Dictamen que proposa aprovar el conveni amb la Confederació Sindical de la 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a continuar impulsant accions 
d’intermediació laboral dins de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació XALOC, 
en el marc de les polítiques de concertació territorial de desenvolupament 
econòmic. 

 
ÀREA DE COMERÇ 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
30. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc entre la Diputació de 

Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya per al suport 
a la coordinació entre ajuntaments i associacions de comerciants per acordar la 
implementació de polítiques comercials al territori. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 

 
 

 


