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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de 

febrer de 2010. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 

2009. 
 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
3. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del 

Pressupost General de la Diputació de l’exercici de 2009, i del corresponent 
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  

 
Servei de Programació 
 
4. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
5. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

 
6. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  
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8. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

 
9. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Pujalt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  

 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  

 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
12. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
13. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

per la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Vallgorguina, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  

 
15. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament dels Vilanova del Camí, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat en data 2 de març 

de 2010 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual 
s’aprova l’informe complementari del decret d’emergència dictat en data 4 de 
febrer de 2010 per fer front a les actuacions necessàries per a l’arranjament 
d’uns danys ocasionats al pont de la ctra. BV-3008 sobre el riu Cardener. T.m. 
Sant Joan Vilatorrada. 

 
17. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de data 9 de març de 

2010, dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del 
qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els 
efectes produïts per les nevades del dia 8 de març de 2010. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
18. Dictamen que proposa l’adjudicació provisional de les obres 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” a la UTE 
CONSTRUCCIONS COTS I CLARET S.L.-CONSTRUCCIONS LLORENÇ 
REIXACH I ASSOCIATS S.L:-CONSTRUCCIONS TOMAS GRACIA S.A., per un 
import de 5.383.524,27 EUR. més IVA, amb la declaració de les empreses 
excloses i la desestimació de la reclamació formulada. 

 
 

ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 
 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
19. Dictamen que proposa acordar que la Diputació de Barcelona donarà suport al 

Dia Mundial del Donant de Sang, promovent la difusió i activitats entre els 
municipis de la província per fer prendre consciència als seus ciutadans, i en 
especial als joves,  de  la importància que la donació de sang té per a tothom, 
per garantir la seva disponibilitat en el moment i el lloc en que es precisi,  
fomentant la solidaritat entre les persones. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
20. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de 
Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de 
Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el Consorci per la promoció dels 
municipis del Lluçanès i l’Associació de Propietaris Forestals Lluçanès per 
establir directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora 
forestal dels municipis del Lluçanès. 

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Servei de Teixit Productiu  
 
21. Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol general de la Xarxa d’ens locals 

per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de 
la terra i el mar, així com el seu annex i el model d’adhesió a la Xarxa. 

 
 

 
II.- PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE LA 
GESTIÓ CORPORATIVA 
 
 
1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents 

delegats i adjunts, i dels acords adoptats per la  junta de govern des de la 
darrera sessió. 

 
2. Precs 
 
3. Preguntes 
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