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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 
1. Dictamen que proposa crear el Registre d’activitats i el Registre de béns 

patrimonials de la Diputació de Barcelona, aprovar el model de 
declaracions que s’han d’inscriure i determinar el personal que ha de fer la 
declaració. 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
2. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Cardona, 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. 

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

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

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

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

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

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

l’Ajuntament de Martorelles, 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. 
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7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Matadepera, 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. 

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

l’Ajuntament de Piera, 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. 

 
9. Dictamen que proposa 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 determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords 
de delegació. 

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

l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 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 Sant Celoni, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

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

l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 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. 
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14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 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. 

 
15. 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 gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

l’Ajuntament de Talamanca, 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. 

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

l’Ajuntament de Tiana, 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. 

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

l’Ajuntament de Tona, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
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II. -  PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE 

LA GESTIÓ CORPORATIVA 
 

1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència, i dels acords 
adoptats per la junta de govern des de la darrera sessió. 

 
2. Precs 
 
3. Preguntes 

 
 

 
 

 5


	Inici
	I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
	ÀREA DE PRESIDÈNCIA

	II. - PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

