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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 30 de 

setembre de 2010. 
 
 

UÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, per a l’ampliació de la Fira de Barcelona. 

 
3. Dictamen que proposa designar els nous representants de la Diputació de 

Barcelona en l’Assemblea General de la nova Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa, amb motiu de la fusió de les tres entitats, i l’aprovació 
dels nous Estatuts. 

 
4. Dictamen que proposa deixar constància a tots els efectes que la Diputació de 

Barcelona ha quedat desvinculada de l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona, atesa la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de sanitat i salut pública, sobre l’organització, el funcionament intern, 
l’avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris, 
entre ells, l’Hospital Clínic esmentat, d’acord amb allò que disposa l’article 
162.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, 
i la resta de normes legals i reglamentàries d’aplicació. 

 
 

UÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’Acord sobre modificació parcial de la plantilla i 
de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre. 

 
Intervenció General 

 
6. 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 
setembre de 2010. 

 
7. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i preus 

públics que regiran per a l’exercici de 2011 i següents. 
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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. 

 
Servei de Contractació 

 
9. Dictamen que proposa aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 

2011 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Alella, 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 l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament del Bruc, 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 l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils, 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 la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Calaf, 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 l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Calders, 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 la modificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Capellades, 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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16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu, 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  Castellolí, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de  Copons, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals . 

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

Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 

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

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

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

pel Ple de l’Ajuntament d’Olvan, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 del Prat de Llobregat, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió 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 Prats 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 . 

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

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 

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

l’Ajuntament de  Sant Climent de Llobregat, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió 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  Sant Llorenç d’Hortons, 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  Sant Sadurní 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. 

 
33. Dictamen que proposa l’acceptació 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 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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34. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de  Santa Fe del Penedès, 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. 

 
35. 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. 

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

pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes 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. 

 
 

UÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

37. Dictamen que proposa aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant  el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, de transferència de titularitat de determinades carreteres de la 
xarxa local i de finançament d’actuacions. 

 
38. Dictamen que proposa aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, d’impuls de millora del viari local. 

 
 

UÀREA D’EDUCACIÓ 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

39. Dictamen que proposa aprovar la 2ª Fase Programa complementari 
“Suficiència alimentària en període 0-3 a les escoles bressol municipals”, en el 
marc de l’àmbit de  suport de serveis i les activitats del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 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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