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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 de 

juliol de 2010. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Antonio Carmona 

López, per partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit dels 
Socialistes de Catalunya- progrés Municipal 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3. Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball i la 

modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Dictamen que  proposa aprovar l’Acord sobre modificació parcial de la plantilla i 

de la relació de llocs de treball de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual 
Local (XAL). 

 
Intervenció General 
 
5. Dictamen que proposa donar resposta a les observacions presentades, i aprovar  

el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2009.  
 
6. 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 acadèmic 
2010-2011. 

 
7. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 

pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de juny de 
2010. 

 
Servei de Programació 
 
8. Dictamen que proposa 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. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
9. Dictamen que proposa modificar el pacte setè, places d’aparcament, del conveni 

d’1 de gener de 2008, signat amb Carmel Corporació 2000 SL, de constitució 
d’una servitud de pas mútua a la zona del recinte de la Casa de la Maternitat que 
confronta amb l’antic Institut Frenopàtic. 

 
Servei de Contractació 

 
10. Dictamen que proposa revisar d’ofici i declarar la nul·litat de ple dret del decret 

d’adjudicació definitiva de la contractació relativa a l’Estudi sobre la integració 
de SISTEM amb altres sistemes d’informació, a favor de l’empresa GIT 
Consultors S.L., promoguda per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, de conformitat amb l’article 32 b) en relació a l’article 49 d), ambdós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 
Tresoreria 
 
11. Donar compte al Ple del Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i 

Recursos Interns pel qual es resol donar-se per assabentats de la fusió de les 
entitats financeres Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa d’Estalvis de Tarragona i 
Caixa d’Estalvis de Manresa. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Argençola, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera 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.  

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

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

 3



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
15. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’ampliació 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 i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació.  

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

l’Ajuntament de Cerdanyola 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.  

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

l’Ajuntament de la Llacuna, 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 aprovar 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, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals.  

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Orpí, 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.  

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

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

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, 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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23. Dictamen que proposa aprovar 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, 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 Prats de Rei, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de la Roca 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.  

 
26. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubió, 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 l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 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.  

 
29. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació 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 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. 

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

l’Ajuntament de Sitges, 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. 
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31. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, 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 aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

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

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

l’EMD de Valldoreix, 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 i la clarificació de la 

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

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
35. Dictamen que proposa l’aprovació del les renúncies, reduccions i reconeixement 

de deutes derivats dels ajuts atorgats del programa complementari “suficiència 
alimentària en el període 0-3 anys a les escoles bressol municipals 2009” en el 
marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 
2008-2011. 
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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 
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