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Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de 
setembre de 2008.  



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Jesús Maria Canga Castaño, Diputat 

adjunt de l’Àrea d’Esports, representant de la Diputació de Barcelona en la Junta 
de Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes. 

 
GERÈNCIA 
 
2. Dictamen que proposa formalitzar l’Annex XI al conveni de col·laboració 

en temes de caràcter i contingut patrimonial signat el 25 d’abril de 2007 
entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.  
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
3. Dictamen que proposa aprovar la modificació de les ordenances, taxes i 

preus públics que regiran per a l’exercici de 2009 i següents. 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Barcelona. 
 
Servei de Programació 
 
5. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2008. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la segregació, desafectació i constitució 

d’un dret de superfície, mitjançant conveni, a favor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, sobre un terreny de 390,39 m2 de la finca de l’Escola de 
Teixits de Punt.  

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7. Dictamen que proposa aprovar l’organigrama de l’Àrea de Benestar 

Social. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament d’Olivella, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 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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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

10. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Palafolls, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Piera, 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. 

 
12. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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. 

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

Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Vic, 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. 

 

16. Dictamen que proposa aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Viladecans, 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 aprovar l’acceptació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Vilassar 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. 
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ÀREA DE CULTURA 
 

 
18. Dictamen que proposa aprovar inicialment el reglament del servei públic 

de menjador escolar i monitoratge en temps de migdia dels alumnes de 
l’EESA/CPD i del servei complementari de Bar-restaurant de la seu de 
Barcelona de l’Institut del Teatre. 
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Àrea de Presidència 
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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 presidents 

delegats de les diferents àrees, i dels acords adoptats per la  junta de 
govern des de la darrera sessió. 

 
2. Precs 
 
3. Preguntes 
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