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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 24 de 

febrer de 2011.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im Sr. Carles Rossinyol 

Vidal, de la Federació de Convergència i Unió, per la Junta electoral de zona de 
Sabadell. 

 
3. Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. José García 

Pérez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, per la junta electoral de zona de 
l’Hospitalet de Llobregat. 

 
4. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 

2010. 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la creació del lloc de treball de Guaita-Vigilant 

amb efectes 1 d’abril de 2011. 
 
Intervenció General 
 
6. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del 

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

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

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2011, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.  

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

l’Ajuntament d’Esparreguera, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, recaptació i inspecció de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 
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9. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament del Pla del Penedès a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de tributs i 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 l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, 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 restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 

Vic en relació a avocar les funcions de gestió i recaptació de la taxa pel servei de 
clavegueram. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament 

d’Avinyonet del Penedès, del tram de la carretera BV-2416, entre els p.k. 0,830 i 
0,960. 

 
14. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

El Bruc, del tram de la carretera BV-1104, entre els p.k. 0,000 i 0,199. 
 
15. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

Gualba, del tram de la carretera BV-5115, entre els p.k. 5,260 i 5,866. 
 
16. Dictamen que proposa acordar el 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. 
 
17. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

Terrassa, del tram de la carretera BP-1503, entre els p.k. 24,347 i 25,263. 
 
18. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

la Torre de Claramunt, del tram de la carretera BV-2134, entre els p.k. 0,000 i 
0,800. 

 
19. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt, del tram de la carretera BV-5023, entre els p.k. 1,740 i 2,250. 
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20. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès, del tram de la carretera BP-1417, entre els p.k. 11,460 i 
13,750, del tram de la carretera BP-1503, entre els p.k. 13,750 i 13,850, del tram 
de la carretera BP-1413, entre els p.k. 4,865 i 6,360 i del tram de la carretera BV-
1462, entre els p.k. 11,300 i 14,244. 

 
Donar compte 
 
21. Decret dictat per el President de la Diputació, en virtut del qual es declara 

l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes del temporal 
de pluges dels dies 12, 13, 14, 15 i 16 de març de 2011. 

 
22. Decret dictat per el President de la Diputació, en virtut del qual es declara 

l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes produïts a 
conseqüència d’un esllavissament a la carretera BP-1121, p.k. 3,850 
(T.m.Monistrol de Montserrat). 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
23. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de l’Àrea d’Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serra de Bellmunt-Collsacabra. 

 
24. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de la concessió 

administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a 
Tagamanent, dins el Parc Natural del Montseny, per import de vint-i-sis mil 
(26.000) €. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
25. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, els Ajuntaments de Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara-Rocafort, 
Sant Fruitós de Bages, Talamanca i l’Associació de Propietaris Forestals Valls de 
Montcau per establir directrius per la redacció i gestió d’un Pla Marc de 
restauració i millora forestal. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

 
Delegació de Turisme 
 
26. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de 

Turisme Paisatges del Ter d’Osona, així com la seva liquidació en els termes 
aprovats pel Consell General del Consorci en reunió de data 2 de març de 2011. 
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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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