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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 7 de 
febrer de 2008. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
1. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, 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. 

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

l’Ajuntament de Gavà, 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. 

 
3. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Consell 

General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 

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

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

 
5. Dictamen que proposa 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 i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 

 
6. Dictamen que proposa l’acceptació 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 i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 
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7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
8. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració Final adoptada per l’Assemblea General de l’associació Arc 
Llatí celebrada els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2008 a Palma de 
Mallorca. 
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 

 
Servei de Programació 
 

9. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 

 
 
Intervenció General 
 
10. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 
2007. 

 

11. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre per al 
curs acadèmic 2008-2009. 

 
12. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció 

General corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2007. 
 
 
Direcció dels Servei de Recursos Humans 
 
13. Dictamen que proposa aprovar l’estructura directiva de les diferents Àrees 

de la Diputació de Barcelona. 
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II.- PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE 
LA GESTIÓ CORPORATIVA 

 
 
1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència, i dels acords 

adoptats per la  junta de govern des de la darrera sessió. 
 
2. Precs 
 
3. Preguntes 
 
 
 


