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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 d’octubre 
de 2008.  



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Gerència 
 
1. Dictamen que proposa formalitzar una addenda, que modifica la clàusula tercera 

del Protocol signat en data 25 de maig de 1999 entre el llavors Comissionat per 
a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, en relació amb l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona adscrita a la UPC. 

 
SECRETÀRIA GENERAL 
 
2. Dictamen que proposa al Ple donar-se per assabentat de l’adscripció del  Diputat 

del Grup Polític de Convergència i Unió, Im. Sr. Ferran Civil Arnabat,  en les 
Comissions Informatives i de Seguiment d’Educació, Igualtat i Ciutadania i 
Comerç, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Subirana Ortells. 

 
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
3. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

l’associació ALDA (Associaton of Local Democracy Agencies). 
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Servei de Secretaria 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Servei de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’autorització de l’ús dels espais adjacents al 

Museu Tèxtil de Terrassa, per a la seva urbanització, a favor de l’Ajuntament de 
Terrassa. 

 
Organisme de Gestió Tributària 

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

l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 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. 

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

l’Ajuntament de Borredà, 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 de Calldetenes, 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 Jorba, 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. 

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

l’Ajuntament de Martorelles, 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 Sant Boi de Llobregat, 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 l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Feliu 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. 

 3
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12. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 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 de Vallgorguina, 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’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 

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

l’Ajuntament de Begues, dels trams de les carreteres BV-2041, entre els p.k. 
10,100 i 10,285 i BV-2411 entre els p.k. 10,285 i 10,370. 

 
 
Oficina de Patrimoni Arquitectònic Local 
 
15. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació provisional de les obres 

d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, a l’empresa 
Urcotex Inmobiliaria, S.L., amb una despesa de set milions cent cinquanta mil 
nou-cents setanta vuit euros amb trenta tres cèntims (7.150.978,33)  IVA inclòs. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

16. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona, l’Associació Berguedà Verd i els municipis de 
Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig Reig, La Quar, Sagàs, 
Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix per la millora forestal del bosc adult i 
l’adhesió dels municipis d’Avià, Borredà, Espunyola i Vilada al Pla Marc.  
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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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