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Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de 

gener de 2010. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2. Ratificació del decret de la Presidència de data 27 de gener de 2010, que resol 

fixar les assignacions per atendre les despeses de funcionament dels Grups 
Polítics representats a la Diputació. 

 
Secretaria General 
 
3. Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Xavier Florensa Cantons, com a vocal 

en el Consell General i en la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre, en substitució de l’Im. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. Dictamen que proposa l’autorització de la constitució de l’associació 

PARTENÀLIA AISBL, l’aprovació dels seus estatuts i altres acords 
complementaris. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
Direcció de Recursos Humans 
 
5. Dictamen que proposa mantenir durant l’exercici 2010 la congelació de les 

retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes de la 
Corporació aprovades per a l’exercici 2008. 

 
6. Dictamen que proposa mantenir durant l’exercici 2010 la congelació de les 

retribucions del personal eventual. 
 
Subdirecció de Logística 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’annex XII al conveni de col·laboració en temes 

de caràcter i contingut patrimonial formalitzat el 25 d’abril de 2007 amb la 
Universitat de Barcelona, de regulació de les condicions i característiques de la 
utilització compartida de la sala B de la planta baixa de l’edifici la Masia del 
recinte Torribera.  
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Intervenció General 
 
8. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 

corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2009.  
 
9. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 

Fiscal Taxes de l’Organisme autònom Institut del Teatre per al curs 2010-2011. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament d’Avià, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

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

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Gironella, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 la Granada, 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.  
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17. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 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 Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

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

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

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

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

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
24. 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 determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  

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

pel Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, 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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26. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació i ampliació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  

 
27. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació 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 gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 
29. Dictamen que proposa la modificació de l’acord d’acceptació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals . 

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

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

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

l’Ajuntament de Tagamanent, 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.  

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

l’Ajuntament de Torrelavit, 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.  

 
33. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació 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, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica d’Acció Territorial 
 
34. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a 

l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del 
Besòs amb els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs.  

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

Oficina Tècnica de Turisme 
 
35. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
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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 i adjunts, i dels acords adoptats per la  junta de govern des de la 
darrera sessió. 

 
2. Precs 
 
3. Preguntes 
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