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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 1 

d’octubre de 2009. 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
 
2. Dictamen que proposa designar dos representants de la Diputació de Barcelona 

en l’Assemblea General de la Caixa de Catalunya. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
3. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució del 

Pressupost de la Corporació i els seus organismes autònoms, a 30 de setembre 
de 2009. 

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

públics que regiran per a l’exercici de 2010 i següents. 
 
 
Servei de Programació 
 
5. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2009. 
 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
6. Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs 

de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre amb efectes 1 de novembre 
de 2009. 

 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7. 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 i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  

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

l’Ajuntament de Gelida, 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.  

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

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

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Vallcebre, 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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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
13. Donar compte al Ple, per el seu coneixement, del Decret dictat en data 6 

d’octubre de 2009 per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries per a la 
reconstrucció d’un mur de sosteniment de la carretera BV-1462, p.k. 9,590, 
marge esquerre, al t.m. de Sant Cugat del Vallès. 

 
 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

 
14. Dictamen pel qual la Diputació de Barcelona, a través dels serveis de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, accepta la delegació de funcions i 
competències atorgades pel Consorci del Patrimoni de Sitges en relació a 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”, segons acord de l’esmentat Consell General adoptat en sessió 
celebrada en data 5 d’octubre de 2009. 

 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
15. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del projecte reformat corresponent a les 

obres d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un 
líquid addicional d’un milió dos-cents vuitanta mil sis-cents trenta-un euros amb 
seixanta-vuit cèntims (1.280.631,68) €  IVA inclòs. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
16. Dictamen que proposa aprovar la creació del Consell Assessor de l’equipament 

cultural de la Masia Mariona. 
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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 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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