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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 6 de 
març de 2008. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
VICESECRETARIA 
 
1. Dictamen que proposa autoritzar la realització d’un acord transaccional en 

les actuacions del procediment ordinari 672/2006, seguit per la Comunitat 
de Propietaris de la Isla A 4 de Terrassa, contra la Diputació de 
Barcelona, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona. 

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
2. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la relació de llocs 

de treball de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2008. 

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

l’Ajuntament de Bagà, 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. 

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

l’Assemblea General de la Junta de Compensació de la Urbanització de 
Can Rosell, 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 Consell 

General del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, 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 Collsuspina, 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 Consell 
General del Consorci del Patrimoni de Sitges, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

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

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

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

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

 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de la confirmació i clarificació de 

l’abast d’anteriors acords de 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. 

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

l’Ajuntament de Sentmenat, 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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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 

 
Servei de Programació 
 

12. Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 7/2008 en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 

 
 
Direcció dels Servei de Recursos Humans 
 
13. Dictamen que proposa aprovar el Protocol d’Intervenció dels Riscos 

Psicosocials a 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 
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