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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 

d’octubre de 2009. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
 
2. Donar compte del decret de la Presidència de data 12 de novembre de 2009, 

que resol deixar sense efecte els nomenaments de l’Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz 
Calvet com a membre de la Junta de Govern, com a Vicepresident primer i com 
a membre de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de la nova constitució dels grups 

polítics, com a conseqüència de la presa de possessió com a diputat l’Ilm. Sr. 
Mateu Chalmeta Torredemer i de la seva designació com a portaveu del grup 
polític d’ERC. 

 
4. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de la nova constitució dels 

membres de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió 
Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus d’aquesta Corporació, com a 
conseqüència de la presa de possessió com a diputat de l’Ilm. Sr. Mateu 
Chalmeta Torredemer. 

 
5. Dictamen que proposa designar el Diputat Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer, 

com a vocal en el Consell General i en la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, com a membre de ple dret. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus 

públics que regiran per a l’exercici de 2010 i següents. 
 
 
Organisme de Gestió Tributària 

 
7. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

l’Ajuntament de l’Espunyola, 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 del Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de 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 d’Òdena, 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.  

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

l’Ajuntament de Polinyà, 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 Esteve de Palautordera, 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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14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals.  

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

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

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

l’Ajuntament de Vilada, 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.  

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

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

 
 
 

 4



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
19. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació 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”, amb un 
pressupost d’execució de 7.940.870,00 EUR, IVA exclòs, així com la tramitació 
ordinària de l’expedient i el procediment obert d’adjudicació subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, i aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la seva 
contractació 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

20. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració “Acuerdo Marco 
Administrativo” per a la cooperació en la gestió de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny i de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBA), a Costa Rica. 
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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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