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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 5 DE JUNY DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària i  
ordinària de data 8 de maig de 2008.  
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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. Juan 

Carlos del Rio Pin pel Partit Judicial de l’Hospital del Llobregat de la llista 
electoral del Partit Popular. 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
Donar compte de: 
 
2. Decret de la Presidència de data 8 de maig d’enguany, que resol 

nomenar un nou membre de la Junta de Govern i delegació de 
competències conferides per la Presidència. 

 
3. Decret de la Presidència de data 8 de maig d’enguany, sobre delegació 

de Presidents d’Àrees, d’Organismes Autònoms i nomenament de 
Diputats/des delegats/des i Adjunts d’Àrees. 

 
4. Decret de la Presidència de data 9 de maig d’enguany, sobre delegació 

de la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer i en el Consorci del Mercat Audiovisual de 
Catalunya. 

 
5. Decret de la Presidència de data 9 de maig d’enguany, que resol aprovar 

el text refós de les atribucions i delegacions conferides en òrgans de la 
Diputació, les atribucions que es reserva la Presidència i les delegades 
pel Ple (Refosa 1/2008). 

 
6. Dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 22 de maig d’enguany, 

que proposa designar representants de la Diputació en diversos 
Organismes i Entitats. 
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Dictamen 
 
7. Dictamen que proposa al Ple, donar-se per assabentat de la composició 

de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial 
de Comptes i de la Junta de Portaveus, i els membres que la integren. 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
8. Dictamen que proposa l’autorització de la concessió de subvencions per 

part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
 
9. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Moià, 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 Montornès del Vallès, 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 l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, 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 Andreu de Llavaneres, 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. 
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15. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sitges, 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 D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
 
Intervenció General 
 
16. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució del 

Pressupost de la Corporació i els dels seus organismes autònoms, a 31 
de març de 2008. 

 
17. Dictamen que proposa aprovar l’adaptació de les Bases d’Execució del 

pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2008, per tal 
d’adequar-les als canvis normatius i d’organització. 

 
Servei de Programació 
 
18. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
 

 
19. Dictamen que proposa aprovar la constitució del Comitè de Coordinació 

de Benestar Social y modificar parcialment els Protocols de Composició i 
Funcionament  de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció 
Domiciliària (SAD), de la Xarxa Local de Prevenció de les 
Drogodependències i de la Xarxa d’Informació de les Administracions 
Locals (XISSAL), aprovats pel Ple de la Diputació en sessions de 24 
d’abril de 2003, 26 de gener de 2006 i 30 de març de 2006, 
respectivament, tot deixant sense efecte els Comitès de Coordinació 
d’aquestes tres Xarxes. 
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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 
 
 
 


	Inici
	I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
	ÀREA DE PRESIDÈNCIA
	ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
	ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

	II.- PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

