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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 5 de 
juny de 2008.  



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
SECRETARIA 
 
Donar compte: 
 
1. Dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 5 de juny d’enguany, 

que proposa designar l’Im. Sr. Carles Ruiz Novella, en substitució de l’Im. 
Sr. Rafael Roig Milà, representant de la Diputació de Barcelona en els 
Consorcis de l’àmbit de Turisme i el Sr. Esteve León Aguilera Vocal del 
Consell General del Consorci “Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa Caritat”. 

 
Dictamen 
 
2. Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Juan Carlos del Rio Pin 

representant al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en 
substitució de l’Im. Sr. Antonio Gallego Burgos. 

 
3. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels articles 1 i 11 dels 

Estatuts del Consorci del Barri de la Mina 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’acord de pròrroga del Conveni 

Col·lectiu del personal laboral de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, que estendrà la seva vigència temporal fins el 31 
de desembre de 2012. 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acord assolit en la Mesa de 

Negociació de matèries comunes instituïda a l’empara de l’art. 36.3 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril. 

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

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

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

l’Ajuntament de Castellterçol, 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 d’Esplugues de Llobregat, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, 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 Vilalba Sasserra, 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 Vilobí del Penedès, 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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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

 
Intervenció General 
 
13. Dictamen que proposa donar resposta a les observacions presentades al 

Compte General de la Diputació de l’exercici de 2007 i la seva aprovació. 
 
Servei de Programació 
 
14. Dictamen que proposa aprovar una modificació de crèdit en el Pressupost 

General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
15. Dictamen que proposa crear la Direcció dels Serveis de Planificació 

Econòmica adscrita a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i suprimir la 
Direcció de Planificació i Avaluació adscrita a la Coordinació General.  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

 
 
Servei de Teixit Productiu  
 
16. Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la cogestió i 
codecisió de l’eix 1 del programa operatiu de Catalunya FEDER 2007-
2013. 
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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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