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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 18 

de novembre de 2010 i l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 
data 25 de novembre de 2010. 

 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

2. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la 
Fundació Institut d’Economia de Barcelona per a la incorporació de la Diputació 
de Barcelona com a patró promotor de la fundació. 

 
Secretaria General 
 
3. Donar compte del Decret de la Presidència que aprova les Instruccions de 

funcionament del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns 
Patrimonials de la Diputació de Barcelona 

 
Servei de Govern Local 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’adaptació del Règim de concertació del 

Programa complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de 
l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i casals locals” en el marc del Pla 
de Concertació, per tal d’ajustar-lo als requeriments de gestió de les actuacions a 
que dóna suport i ampliar els terminis d’execució i justificació. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

 
5. Dictamen que proposa resoldre les al·legacions i reclamacions presentades i 

aprovar definitivament el Pressupost General de la Diputació de Barcelona, els 
seus annexes i les seves Bases d'Execució per a I'exercici 2011. 

 
Intervenció General 
 
6. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer referit a 

l’exercici de 2009. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
7. Dictamen que proposa la determinació de les quanties màximes del Complement 

de Productivitat 2010. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

 
9. Dictamen que proposa aprovar 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, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, 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. 

 
11. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació 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. 

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

l’Ajuntament de  Castellví de Rosanes, 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. 

 
13. 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, recaptació i inspecció 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 Corbera 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. 

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

l’Ajuntament de Font-rubí, 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 Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 
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17. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Sallavinera, 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. 

 
19. Dictamen que proposa aprovar 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 . 

 
20. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació i clarificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, 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 de  Sant Vicenç dels Horts, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de  Santa Coloma de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i/o recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

l’Ajuntament de  Santa Margarida i els Monjos, 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 aprovar l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 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. 
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25. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de l’especificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, 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 de Vilanova del Vallès, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 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. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 
28. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa per 

l’autorització d’ús del mas “La Solana” i per a l’execució de les obres 
d’adequació, en el parc del Castell de Montesquiu, amb el Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent setze mil vuit-cents quaranta-un euros 
amb set cèntims (116.841,07€). 

 
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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