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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària de 
data 24 de novembre i extraordinària de data 29 de novembre de 2011, 
respectivament. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 

2. Dictamen que proposa modificar parcialment el Dictamen aprovat pel Ple 
Corporatiu en la sessió de 26 de juliol de 2011, sobre la fixació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

3. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’”Agenda 
URBsociAL Rosario 2011” adoptada en el sí de la segona trobada URBsociAL, 
Diàleg Eurollatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, 
celebrades a la ciutat de Rosario (Argentina) durant els dies 21, 22 i 23 de 
setembre de 2011. 

 
Servei de Govern Local 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació del règim transitori aplicable al Protocol 
General Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 

5. Dictamen que proposa aprovar la resolució de les reclamacions presentades i 
aprovació definitiva del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici de 2012. 

 
Servei de Programació 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’actualització de la normativa 
reguladora del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 

 

7. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del nou reglament de la Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

8. Dictamen que proposa autoritzar l’ús del local on s’ubica el centre de mesura de 
l’Edifici del Rellotge del Recinte de l’Escola Industrial, i autoritzar el pas de les 
línies elèctriques que discorren per dintre d’aquest recinte, a favor d’Endesa 
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Distribución Eléctrica SLU, amb la corresponent cessió de la Estació 
Transformadora (ET) provisional. 

 
Servei de Contractació 
 

9. Dictamen que proposa aprovar inicialment el tancament definitiu del Registre de 
Licitadors de la Diputació de Barcelona amb efectes 1 de març de 2012 i, en 
conseqüència, la derogació de la normativa reguladora del Registre de Licitadors 
de la Diputació de Barcelona aprovada en sessió plenària de 27 de gener de 
2000, i deixar sense efecte les instruccions complementàries, i els convenis 
signats amb els ens locals adherits. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

 

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

 

12. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Matadepera, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 

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

 

14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Pallejà, 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. 

 

15. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals. 
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16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Sant Esteve Sesrovires, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 

 

17. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 

 

18. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Seva, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 

19. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora modificació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Delegació de Turisme 
 

20. Dictamen que proposa formular preavís per a la separació de la Diputació de 
Barcelona dels Consorcis següents:  per a la Promoció Turística de l'Alta Anoia, 
de Turisme de l'Alt Berguedà, de Promoció Turística de l'Alt Penedès,  de 
Turisme del Baix Llobregat,  de Turisme del Cardener,  de Promoció 
Turística "Costa del Maresme",  per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,  
per a la Promoció dels Municipis del Moianès, del Parc Fluvial del Llobregat, de 
Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, de 
Turisme del Vallès Occidental, de Turisme del Vallès Oriental, i  per a la 
Promoció turística de la Vall de Sau-Collsacabra;  i aprovar el conveni tipus de 
col·laboració amb els esmentats consorcis. 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 

21. Dictamen que proposa aprovar la separació de la Diputació de Barcelona del 
Consorci Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

22. Donar compte del Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011, en 
virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar 
els efectes produïts a conseqüència de les pluges dels dies 15 i 16 de novembre 
2011 als sectors de conservació de Manresa, Vilafranca i Martorell. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

23. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del 
Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments 
de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, 
Súria i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a 
l’execució d’aquest Pla Marc. 

 

24. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de 
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni 
Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, 
Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-
reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest 
Pla Marc. 

 

25. Dictamen que proposa aprovar l’addenda per l’adhesió del Consell Comarcal de 
l’Anoia al conveni marc de col·laboració per la redacció i execució d’un Pla Marc 
de Restauració i Millora Forestal, signat en data de 6 de maig de 2011 per la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Bellprat, Carme, La Llacuna, La 
Pobla de Claramunt, La Torre 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. 
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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.  
 

 
 
 
 
 
 
 


