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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 27 de 
maig de 2010. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició de 
Diputat d’aquesta Corporació de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa com a 
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona, i sol.licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la 
credencial acreditativa de la condició de Diputat Provincial del segon suplent de 
la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(PSC-PM) pel Partit Judicial de Barcelona, que figura a l’Acta de la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona,  Sr. Antonio Carmona López. 

 

3. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’adscripció de la Diputada 
del Grup Popular, Ima. Sra. M. Angels Esteller Ruedas, a la Comissió Informativa 
i de Seguiment de l’Àrea d’Espais Naturals, en substitució de l’Im. Sr. Juan 
Carlos del Rio Pin. 

 

4. Dictamen que proposa la creació del Registre d’Interessos de la Diputació de 
Barcelona, amb dues Seccions, Activitats i Patrimoni, i el Registre Especial de 
Béns Patrimonials, i aprovació dels models per formular les declaracions, així 
com el seu sistema de gestió. 

 

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci Centre per a la Investigació i Avaluació de Polítiques Públiques, que 
després de la modificació passarà a denominar-se Consorci Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques. 

 
Donar compte de: 
 

6. Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol nomenar 
Vicepresidenta 4a. d’aquesta Corporació, la Ima. Sra. Immaculada Moraleda 
Pérez, en substitució de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa. 

 

7. Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol la nova 
composició de la Junta de Govern com a conseqüència de la pèrdua de la 
condició de Diputat de l’Im. Sr. Carles Martí Jufresa i de la ratificació de les 
competències delegades per part de la Presidència. 
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8. Decret de la Presidència de data 28 de maig de 2010, que resol la nova 
composició de la Comissió Executiva com a conseqüència del nomenament de la 
Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez com a Vicepresidenta 4a. de la Diputació. 

 

9. Decret sobre delegacions de Presidència i aprovació del text de la Refosa 
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona diferents del Ple 

 
Ratificació de: 
 

10. Decret de la Presidència de data 11 de juny de 2010, que resol aprovar l’Informe 
sobre l’expedient de correcció de les disfuncionalitats territorials del nucli de la 
Beguda Alta, incoat per la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 

 

11. Dictamen que proposa aprovar la creació del lloc de treball base de “Referent de 
Seguretat” amb efectes 1 de juliol de 2010, deixant sense efecte els llocs de 
treball de Referent d’Operatives i Incidències, Referent de Seguretat de Recintes 
i Agent d’Inspecció, adscrits a l’Oficina de Seguretat de la Subdirecció de 
Logística. 

 

12. Dictamen que proposa: 
- d’una banda, ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern 

d’aquesta Corporació, de data 10 de juny de 2010, referent a l’aplicació de les 
retribucions i l’aprovació de les noves taules retributives del personal 
funcionari i laboral de la Diputació de Barcelona i 

- d’altra banda reconèixer un complement personal als empleats públics 
pertanyents a les Agrupacions Professionals (antic grup E) amb efectes del 
dia 1 de juny de 2010.  

 

13. Dictamen que proposa l’adopció de les mesures sobre aplicació de la reducció 
de les retribucions amb efectes d’1 de juny fins al 31 de desembre de 2010, al 
personal directiu i assimilat de les entitats del sector públic participades de forma 
majoritària per la Diputació de Barcelona. 

 

14. Ratificació del Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2010, pel qual 
s’ajusten les retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres electes i 
personal eventual de la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de juny de 2010. 
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Intervenció General 
 

15. Donar compte al Ple de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
núm. 6/2010 corresponent a l’exercici 2006, i de l’informe de la Intervenció 
General sobre mesures adoptades en relació a les observacions i 
recomanacions formulades en el referit informe. 

 

16. Dictamen que proposa aprovar un reconeixement de crèdit pels serveis prestats 
per la Fundació Avedis Donabedian als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i 
López, i la conversió de les actuacions. 

 

17. Donar compte del decret de Presidència que resol modificar el règim de 
signatures requerides per disposar de fons. 

 
Servei de Programació 
 

18. 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.  

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

19. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Barberà 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.  

 

20. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Castellcir, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  

 

22. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collsuspina, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, a favor de la Diputació 
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de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

24. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Folgueroles, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

25. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

26. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Igualada, 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.  

 

27. Dictamen que proposa aprovar 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, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de 
dret públic municipals.  

 

28. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malla, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

30. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mura, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orís, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals.  

 

32. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Pacs del Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
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municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació.  

 

33. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació 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.  

 

34. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals.  

 

35. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Perafita, 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.  

 

36. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Pontons, 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.  

 

37. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

38. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals.  

 

39. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

40. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

41. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de 
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dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació.  

 

42. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 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.  

 

43. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

44. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

45. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 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. 

 

46. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, 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.  

 

47. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

48. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i la clarificació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.  

 

49. Dictamen que proposa aprovar 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 i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.  
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic  
 

50. Ratificació del decret dictat per la Presidència de la Corporació, en data 2 de juny 
de 2010, mitjançant el qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 

 
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 

 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 

51. Dictamen que proposa aprovar l’actualització del Programa de funcionament i 
activitats de la “Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania”. 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 

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 


