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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 8 DE MAIG DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària de 
data 3 d’abril de 2008 i extraordinàries de data 13 d’abril i 22 d’abril de 2008. 



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Pressa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Joan Sau 

i Pagés pel Partit Judicial de l’Hospital del Llobregat de la llista electoral 
del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progres Municipal. 

 
Dictàmens 
 
2. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
3. Dictamen que proposa aprovar l’addenda per la que es prorroga el 

conveni de col·laboració realitzat entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona el dia 10 de juny de 2004, on es concreta 
l’aportació de la Diputació de Barcelona al PUOS 2008-2012. 

 
SECRETARIA GENERAL  
 
4. Dictamen que proposa prendre en consideració i donar-se per assabentat 

de la renúncia presentada al càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. 
Antonio Gallego Burgos de la llista electoral del Partit Popular de 
l’Hospitalet de Llobregat i notificar aquest acord a la Junta Electoral 
Central perquè procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa de 
diputat provincial al Sr. Juan Carlos del Rio Pin. 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació d’una addenda al conveni formalitzat 

en data 1 de setembre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona per a la transferència a la Generalitat de 
Catalunya de la titularitat i propietat dels edificis i serveis del Centre de 
Formació i Treball Flor de Maig. 

 
6. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de 

l’any 2007. 
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7. Dictamen que proposa aprovar l’Informe favorable relatiu a l’expedient 
d’alteració parcial dels termes municipals de Dosrius i la Roca del Vallès, 
consistent en la segregació de la part del terme municipal de Dosrius 
corresponent a la punta de terreny de la urbanització Sant Carles 
(concordant amb els plànols que acompanyen l’expedient) per agregar-la 
al municipi de la Roca del Vallès, donada la concurrència dels requisits i 
circumstancies necessàries per a procedir a l’alteració. 

 
8. Dictamen que proposa aprovar l’Informe favorable relatiu a l’expedient 

d’alteració parcial dels termes municipals de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, consistent en la segregació de 9.559 m2 de superfície de 
terreny del municipi de Manresa, per agregar-la al municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada, i que es regularitza amb la segregació del municipi de Sant 
Joan de Vilatorrada i agrupació al municipi de Manresa, simultàniament, 
de 3.872 m2 de superfície, d’acord amb la delimitació que figura al plànol 
adjuntat a l’expedient tramés, donada la concurrència dels requisits i 
circumstancies necessàries per a procedir a l’alteració. 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

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

l’Ajuntament d’Alpens, 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. 

 
10. 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. 

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

l’Ajuntament de Castellgalí, 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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12. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Tordera, 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 
 
 

Intervenció General 
 
17. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 

reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació, en allò que 
afecta les taxes del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home per al curs acadèmic 2008-2009. 

 
18. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 

reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació, en allò que 
afecta les taxes del Servei d’Educació per al curs acadèmic 2008-2009.  

 
Direcció dels Servei de Recursos Humans 
 
19. Decret a ratificar pel Ple d’aprovació de la nova estructura organitzativa de 

la Intervenció General i actualització de la seva relació de llocs de treball 
amb efectes 16 d’abril de 2008. 

 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
20. Dictamen que proposa modificar el conveni formalitzat amb Carmel 

Corporació 2000 SL l’1 de gener de 2008, de constitució d’una servitud de 
pas mútua a la zona del recinte de la Maternitat que confronta amb l’antic 
Institut Frenopàtic. 

 
21. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General 

Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2007. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 

 
22. Dictamen que proposa aprovar tècnicament el projecte executiu d’ 

”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, que inclou 
el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 
23. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació relatiu a les 

obres contingudes al projecte executiu d’ ”Adequació dels espais interiors 
del Palau Güell de Barcelona”, amb una despesa de set milions cinc-cents 
vint-i-set mil tres-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims 
(7.527.345,61 €). 

 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat a favor de 

l’Ajuntament d’Avinyó ,  del tram de la carretera BP-4313  entre els p.k. 
28,595 i 29,340. 

 
25. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat a favor de 

l’Ajuntament de Vic, dels trams de les carreteres  C-153, (p.k. 0,000-
0,920) i BV-4316 (p.k. 0,000-3,318). 
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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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