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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 22 de 

juliol de 2010. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
2. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració del Consell d’Administració de l’Arc Llatí, relativa a l’Estratègia 
Europa 2020, celebrat a Brussel·les el 16 de juny de 2010 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3. Dictamen que proposa suprimir el lloc de treball base de Tècnic Mitjà de Salut 

Pública i Consum i aprovar la creació dels llocs de treball base de Tècnic Mitjà 
en Salut Pública i el de Tècnic Mitjà en Consum, amb efectes 1 d’octubre de 
2010. 

 
Intervenció General 
 
4. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de fiscalització plena del 

primer semestre de l’any 2010. 
 
Servei de Programació 
 
5. 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. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
6. Dictamen que proposa segregar i desafectar l’immoble conegut com “Habitatge 

del Conserge”, ubicat al carrer Riera de Gavarra, número 38, de Canet de Mar, 
que forma part de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar. 

 
7. Dictamen que proposa autoritzar l’ús de l’immoble situat al carrer Font i Boet, 

número 4, de Caldes de Montbui, a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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Servei de Contractació 
 
8. Dictamen que proposa adjudicar provisionalment la contractació relativa a les 

Prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributaria, a l’empresa UNIPOST SAU, amb NIF-A62.690.953, promoguda 
per la Subdirecció de Logística i l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
Tresoreria 
 
9. Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i 

Recursos Interns pel qual es resol donar-se per assabentats de la fusió de les 
entitats financeres Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i 
Terrassa (UNNIM). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
10. Donar compte del decret de la declaració d’emergència de les actuacions 

necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse de l’edifici “Masoveria de Can 
Falç” ubicat a Sitges, amb un cost estimat de setanta mil vuit-cents euros 
(70.800,00 €). 

 
11. Donar compte del decret que declara l’emergència de les actuacions necessàries 

per tal de pal·liar el risc de col·lapse de l’estructura metàl·lica de la coberta de la 
nau ubicada a l’avinguda Ferreria, 11 del Polígon Industrial “La Ferreria” de 
Montcada i Reixac, amb un cost estimat de vint-i-cinc mil euros (25.000,00) € 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles, 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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16. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

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

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

 
18. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

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

l’Ajuntament de Gelida, 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.  

 
20. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa, 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.  

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

l’Ajuntament d’Òdena, 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.  

 
22. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

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

l’Ajuntament de Puigdàlber, 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.  

 
24. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, 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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25. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
26. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

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

l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 

 
28. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

 
29. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

 
30. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament Veciana, 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.  

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31. Dictamen que proposa iniciar expedient de traspàs de titularitat, a favor de 

l’Ajuntament de Sabadell, del tram de la carretera BV-1414 entre els p.k. 4,600 i  
6,900. 

 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
 
32. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acta de Preus contradictoris de les obres 

d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona. Projecte 
reformat”, que no suposa cap increment ni decrement de cost en relació al 
projecte en fase d’execució ni variació en el termini. 
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ÀREA D’ESPORTS 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
33. Dictamen que proposa aprovar la concessió d’ajuts econòmics derivats del 

Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu 
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les 
infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, per un import de sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents quaranta-cinc 
euros amb vint cèntims (648.945,20 €). 

 
 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
34. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de l’Associació de Propietaris 

Forestals del Lluçanès. 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
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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