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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 29 de 

setembre de 2011.  
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Intervenció General 
 
2. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 

pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de 
setembre de 2011. 

 
3. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus 

públics que regiran per a l’exercici de 2012 i següents. 
 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen que proposa aprovar una modificació 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. 

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

de la Corporació amb referència a 15 de juliol de 2011. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Cabrera de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
8. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Gelida a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals. 
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9. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de  Montmeló, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

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

l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 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. 

 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de La delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de  Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

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

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 

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

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

 
15. Dictamen que proposa deixar sense efecte la delegació de la Diputació de 

Barcelona, de les facultats de gestió i recaptació dels recursos de dret públic de 
titularitat de la Junta de Compensació de Can Santaeugini. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
16. Ratificació del Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que 

resol la modificació de la clàusula segona del conveni específic de col.laboració 
entre el Ministeri de Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci del 
Patrimoni de Sitges per al finançament de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, 
Casa Rocamora i Museu Cau Ferrat”, a Sitges. 

 

 3



 
 
Àrea de Presidència  
Servei de Secretaria  
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el 

Consorci del Parc del Foix, la Diputació de Barcelona i la Dirección General de la 
Guardia Civil, per establir la coordinació de l’entorn, dels usos i de la torre de 
vigilància del Parc d’Olèrdola en el Puig de l’Àliga (termes municipals de 
Canyelles i Olèrdola). 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
18. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència Local 

d’Ecologia Urbana de Barcelona, aprovat el 28 d’octubre de 2010 per 
l’Assemblea General de l’esmentada agència. 
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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 de la Corporació i  

pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la junta 
de govern des de la darrera sessió. 

 
2. Precs. 
 
3. Preguntes.  
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