
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2010 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de 

març de 2010. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Comunicació 
 
2. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament de 

Gestió del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal d’adequar-lo als 
requeriments que es deriven de la implantació del projecte eBOPB 2010. 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

l’Agenda de Barcelona adoptada en el sí de la Cimera Europea de Governs 
Locals. Barcelona, 22-24 de febrer de 2010 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Intervenció General 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora 

de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, en allà relatiu a 
les taxes gestionades per la Direcció de Comunicació per inserció d’anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i altres serveis relacionats 
amb les publicacions oficials. 

 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal de Taxes de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre en referència a l’aprovació de l’extensió 
dels mateixos beneficis de les famílies nombroses a les famílies monoparentals 
en els ensenyaments per al curs acadèmic 2010-2011. 

 
Servei de Programació 
 
6. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2010, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de 

la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2009. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
8. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Marganell, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Montmaneu, 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.  

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Oristà, 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 Palau-Solità i Plegamans, 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.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Parets 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.  

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

l’Ajuntament de Roda de Ter, 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.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 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’especificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

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

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

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Sant Martí de Centelles, 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 Sant Martí Sarroca, 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.  

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

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 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 Santpedor, 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 Súria, 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 l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 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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25. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, 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.  

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

de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
27. Dictamen que proposa l’adjudicació definitiva de les obres contingudes al 

projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, a la 
UTE constituïda per Construccions Cots i Claret, SL – Construccions Llorenç 
Reixach i Associats, SL – Construccions Tomas Gracia, SA, per un import de sis 
milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb 
seixanta-tres cèntims (6.352.558,63) €, IVA inclòs. 

 
 

ÀREA D’ESPORTS 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
28. Dictamen que proposa aprovar la creació del Programa complementari 

“Assistència per a la millora de material esportiu inventariable” en el marc de 
l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i el seu Règim de concertació. 

 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 

29. Dictamen que proposa aprovar la reedició del Programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2010, en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i 
les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. 
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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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