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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 27 de 

gener de 2011.  
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de Diputada 

Provincial de l’Ima. Sra. Montserrat Gatell Pérez. 
 
3. Dictamen que proposa designar el Sr. Santiago Valls Molina com a vocal en la 

Junta de Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, en substitució del 
Sr. Francesc Albiol Carrion, pel Grup d’ERC.  

 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

l’”Agenda URBsociAL Sitges 2010” adoptada en el si de la primera trobada 
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques 
Públiques Locals, celebrada a Sitges (Barcelona) durant els dies 20, 21 i 22 
d’octubre de 2010. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
5. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 

corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2010. 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 

Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona 
relativa a la utilització d’espais de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. 

 
Servei de Programació 
 
7. Donar compte del Dictamen que s’eleva a la Junta de Govern per a la seva 

aprovació, mitjançant el qual es proposa la selecció de l’entitat financera CAIXA 
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA 
CAIXA) per formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, per al 
període 2011-2012. 
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8. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2011, i donar 
compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu de 
l’estabilitat pressupostària. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació de la redacció l’article 

18 apartat h.1) i de l’article 29 dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
10. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

l’Assemblea Veïnal de l’Ajuntament de Granera, 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. 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, 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 la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d’Olèrdola, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 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 DE CULTURA 
 
15. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 

Consorci del Patrimoni de Sitges. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
16. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del 

Consorci del Parc del Foix. 
  
17. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a 

membre  de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, així com el 
conveni específic de col·laboració per a “Fomentar la planificació i gestió forestal 
sostenible compatible amb els objectius del Pla Especial del Montnegre i el 
Corredor, contribuir a la revalorització de les finques, emprendre actuacions 
conjuntes i difondre el coneixement del Parc del Montnegre i el Corredor”, amb 
una despesa de seixanta euros (60,00€) equivalent a la quota de l’anualitat que 
correspon a l’any 2011. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

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

Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Saserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès per establir directrius per la redacció i gestió d’un 
Pla Marc de restauració i millora forestal. 

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

Barcelona, els Ajuntaments de Bellprat, Carme, La Llacuna, La Pobla de 
Claramunt, La Torra de Claramunt, Orpí, Santa Margarida de Montbui, Santa 
Maria de Miralles, Sant Martí de Tous i Vilanova del Camí i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell per establir directrius per la 
redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i millora forestal. 

 
M O C I Ó 

 
20. Moció que presenta el Grup Popular relativa a les campanyes institucionals que 

fa o a les que dóna suport la Diputació de Barcelona. 
 
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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