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DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2011 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 

1. Dictamen que proposa donar compte del Decret de la Presidència número 
7357/11 de data 15 de juliol de 2011, referent als nomenaments de les 
Vicepresidències  d’aquesta corporació. 

 

2. Dictamen que proposa al Ple donar compte del Decret núm. 7362/11 de data       
20 de juliol de 2011, referent a la creació de la Junta de Govern, nomenament 
dels seus membres, delegació de l’exercici de competències, genèriques i 
específiques, per part de la Presidència en favor d’aquest òrgan col.legiat així 
com la fixació del règim de sessions ordinàries d’aquest. 

 

3. Dictamen de la Presidència que proposa donar compte al Ple del Decret núm.     
7361/11, de 20 de juliol de 2011, referent a la composició de la Comissió 
Executiva de la Diputació i la regulació de les seves funcions. 

 

4. Dictamen de la Presidència que proposa la creació de les Àrees i de les 
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta Corporació i la determinació 
del nombre del seus membres amb proporció al de Diputats/des que a cada grup 
polític li correspon. 

 

5. Dictamen de la Presidència que proposa fixar la periodicitat del règim de 
sessions ordinàries del Ple de la Corporació. 

 

6. Dictamen de la Presidència que proposa al Ple donar-se per assabentat de la 
constitució dels 5 grups polítics, la determinació dels seus membres i el 
nomenament del seu president, portaveu i portaveu adjunt, en el seu cas, així 
com la constitució de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona i la 
determinació de les seves funcions. 

 

7. Dictamen de la Presidència que proposa la fixació del nombre de membres 
electes que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial, així com les seves retribucions i les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment. 

 



8. Dictamen de la Presidència que proposa la fixació del nombre del personal 
eventual, les seves característiques, retribucions i dedicacions. 

 

9. Dictamen de la Presidència que proposa delegar les competències del Ple, 
genèriques i específiques, a favor de la Junta de Govern i de la Presidència. 

 

10. Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la dotació econòmica als 
cinc grups polítics que constitueixen aquesta corporació. 

 

11. Dictamen de la Presidència que proposa la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i la Comissió Especial de Comptes, els membres 
que la integren, de conformitat amb la proposta presentada pels diferents grups 
polítics. 

 

12. Dictamen de la Presidència que proposa nomenar representants de la corporació 
en els quatre organismes autònoms, en la Xarxa Audiovisual Local (XAL),  així 
com en diversos consorcis, del que forma part la Diputació.  

 

13. Donar compte de diversos decrets de la Presidència referent al nomenament i 
cessament del personal d’aquesta Corporació. 

 
 
 


