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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 

d’octubre de 2010. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa delegar en la Presidència de la Diputació de Barcelona, 

en relació amb els expedients en què el Ple de la Corporació és l’òrgan de 
contractació, la formulació dels requeriments previstos en els articles 135.2 i 
140.3 (apartat segon) de la llei 30/2007 de contractes del sector públic.  

 
3. Dictamen que proposa informar favorablement l’expedient d’alteració parcial dels 

termes municipios d’Argentona i La Roca del Vallès, consistent en la segregació 
de part del primer per agregar-la a aquest últim.  

 
4. Dictamen que proposa aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració a 

subscriure entre la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, de canvi de la titularitat dels centres educatius “Centre de Formació 
d’Adults Can Batlló” i “Escola d’Arts i Oficis” de la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Barcelona , per a la seva integració a la xarxa municipal de la 
ciutat de Barcelona, i de transferencia de funcions al Consorci d’Educació de 
Barcelona, per tal de desplegar i concretar els compromisos contrets a l’efecte 
en el protocol general subscrit entre les dues primeres entitats el 8 d’octubre de 
2010. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria i el Plec de bases per seleccionar 

l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local. 

 
6. 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. 
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Servei de Contractació 
 

7. Dictamen que proposa adjudicar definitivament, amb efectes 1 de gener de 
2011, 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  
 
8. Dictamen que proposa adjudicar l’operació d’endeutament amb càrrec al 

pressupost per a l’any 2010 a les entitats financeres Dexia Sabadell, La Caixa, 
Caja Madrid i Caixa Penedès.  

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
9. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
10. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

 
12. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mediona, 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. 

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

l’Ajuntament de  Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de 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  Pineda de Mar, 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. 
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15. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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. 

 
16. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

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

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm. Sr. 

President de la Diputació de Barcelona en data 2 de novembre de 2010, en virtut 
del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els 
desperfectes produïts, en les carreteres dels sectors de conservació de 
Vilafranca, Manresa i Martorell, per les pluges dels dies 10, 11 i 12 d’octubre de 
2010. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
18. Dictamen que proposa l’ampliació  renúncies i reconeixement de drets derivats 

dels ajuts atorgats pel programa complementari “suficiència alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009” en el marc de l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i 
rectificació error aritmètic detectat en l’acord aprovat pel Ple en data 22/07/10, en 
relació a Renúncies, reduccions i reconeixement de drets derivats d’aquest 
programa complementari. 

 
 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
19. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 

de Collserola. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
20. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb el Consorci de Turisme del 

Vallès Occidental, Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau, 
Consorci del Moianès i l’Ajuntament de Terrassa, per a la col·laboració, 
cooperació i participació en la Carta Europea de Turisme Sostenible de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. 

 
21. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració de la Diputació de 

Barcelona amb l’Ajuntament de Matadepera i el Sr. Josep Maria de Quadras i de 
Caralt, per a dur a terme un seguit d’actuacions encaminades a una millor 
ordenació de l’ús públic, en el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 
 

ÀREA D’IGUALAT I CIUTADANIA 
 
22. Dictamen que proposa aprovar l'adhesió a la "Xarxa de Ciutats Europees en 

Usos del Temps"  
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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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