
Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 3 de juliol 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 17 de juliol d’enguany, que 

proposa la designació de representants en el Consorci de la Ciutat del Teatre.  
 
2. Dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 17 de juliol d’enguany, que 

proposa nomenar nous representants en el Consorci Fira de Terrassa i en el 
Consorci de Formació i Iniciatives Cercs Berguedà, en substitució dels ja 
designats. 

 
3. Dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 17 de juliol d’enguany,  que 

proposa designar representant en el Consorci Local per al desenvolupament de 
les xarxes de telecomunicacions i les noves tecnologies (LOCALRET). 

 
Dictamen 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de l’Organisme Autònom Institut del 

Teatre a l’Aliança Global d’Escoles de Teatre (GATS), Organisme Autònom de la 
UNESCO. 

 
5. Dictamen que proposa designar el Sr. Manel Martínez Díaz representant de la 

Diputació de Barcelona en l’entitat pública empresarial “Xarxa Audiovisual Local” 
XAL, en substitució del Sr. Marc Rius Piniés. 

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

l’Ajuntament d’Alella, a favor de la Diputació de Barcelona de 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 d’Avinyó, 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



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

8. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, 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. 

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

l’Ajuntament de Bigues i Riells, 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 Capolat, 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 Castellar 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 Castellar del Vallès, 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 d’Esplugues de Llobregat, 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. 

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

l’Ajuntament de Gallifa, 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. 

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

l’Ajuntament d’Igualada, 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. 
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16. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

 
17. 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. 

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

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

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

l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, 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. 

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

l’Ajuntament de Subirats, 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. 

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

l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 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. 

 
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
22. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió a l’”Agenda de L’Haia sobre 

Diplomàcia de les Ciutats” elaborada durant la Primera Conferència Mundial 
sobre Diplomàcia de Ciutats celebrada els dies 11 a 13 de juny de 2008 a 
L’Haia. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

 
Intervenció General 
 
23. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 

pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms a 30 de juny de 
2008.  

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

corresponent a la fiscalització plena del 1r semestre de 2008. 
 
 
Servei de Programació 
 
25. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 
 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
26. Dictamen que proposa aprovar les modificacions en les plantilles i actualització 

de la relació de llocs de treball dels Organismes Públics i altres entitats 
depenents de la Diputació. 

 
27. Dictamen que proposa aprovar l’estructura directiva de la Diputació de 

Barcelona. 

 5



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
28. Donar compte del Decret dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de 

Barcelona en data 16 de juliol de 2008, en virtut del qual es declara l’emergència 
de totes les actuacions necessàries per pal·liar despreniments a la carretera C-
1411z en el p.k. 59, en el terme municipal de Puig-reig i s’adjudica l’execució 
d’aquests treballs a l’empresa EMPRESA DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD 
SL, per un import de cent cinquanta mil dos-cents tretze euros amb setanta 
cèntims (150.213,70) € (IVA exclòs). 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
 
29. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de 

l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, acordada pel seu Consell General 
en data 3 d’abril de 2008. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

 
 
Oficina d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
30. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci EL FAR, 

aprovada inicialment pel Consell General en sessió celebrada el dia 14 de 
novembre de 2007. 

 
Servei d’Assistència i Coordinació Turística 
 
31. Dictamen que proposa modificar parcialment el conveni de col.laboració, aprovat 

pel Ple de data 4 d’octubre de 2007, referent a la gestió d’un Observatori 
astronòmic, ubicat a la Serra de Castelltallat, en el sentit de no incorporar al 
Bisbat de Vic com a part signant del mateix, acceptar així la seva petició. 
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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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