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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 31 de 

març de 2011.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2. Dictamen que proposa donar la conformitat i aprovar, en allò que calgui, el 

conveni signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci 
del Campus Interuniversitari del Besòs (CCIB) pel qual la UPC es subroga en la 
posició del Consorci CIB  respecte al conveni subscrit l’any 2005, així com a la 
seva addenda de l’any 2009, en relació amb la construcció de la nova seu de 
l’Escola d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
3. Dictamen que proposa aprovar l’amortització de places de la plantilla de la 

Diputació de Barcelona. 
 
Tresoreria 
 
4. Dictamen que proposa donar compte de l'informe de la Tresoreria sobre el 

compliment dels terminis de pagament durant el segon semestre de 2010. 
 
5. Dictamen que proposa donar compte de l'Informe de la Sindicatura de Comptes 

referit a la Tresoreria i l'Endeutament de l'any 2008 i de les mesures adoptades 
per la Diputació de Barcelona al respecte. 

 
Servei de Programació 
 
6. 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.  

 
Servei de Contractació 
 
7. Dictamen que proposa convalidar la pròrroga, amb efectes 1 d’abril de 2011, del 

contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, per al 
servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 
Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), fins que es 
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substanciï una nova adjudicació que es preveu tindrà efectes l’1 d’abril de 2012, 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de 

la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2010. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
9. Dictamen que proposa l’acceptació de l’aclariment de la delegació acordada pel 

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

 
10. Dictamen que proposa 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 tributs i 
ingressos de dret públic municipals. 

 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic 
municipals. 

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

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

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

l’Ajuntament de  Santa Maria de Palautordera, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret 
públic municipals. 

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

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

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

l’Ajuntament de  Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
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16. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de 
l’Ajuntament de  Vic, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

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

Vilafranca del Penedès, dels trams de la carretera BV-2119, entre els p.k. 1,370 i 
1,960 i del a carretera BP-2121, entre els p.k. 0,000 i 0,930. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
18. Dictamen que proposa l’aprovació de l’acta de preus contradictoris núm. 1 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”. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
19. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a 

membre de la “Sociedad Española de Ciencias Forestales” (SECF). 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
20. Dictamen que proposa aprovar el conveni amb el Sr. Abel Sepúlveda Carreras 

per a la creació d’un itinerari al pas per la finca “La Cogullada”, dins del Parc 
d’Olèrdola. 

 
 
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. Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, per tal 

que el Ple Corporatiu doni suport al Programa d’Actes del Centenari de l’Institut 
del Teatre. 
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2. 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. 

 
3. Precs. 
 
4. Preguntes.  
 
 

 5


	Inici
	I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
	ÀREA DE PRESIDÈNCIA
	ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
	ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
	ÀREA D’ESPAIS NATURALS

	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).

