
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació dels esborranys de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 
20 de novembre de 2008 i de la sessió plenària ordinària de data 27 de 
novembre de 2008.  



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
 

1. Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Rafael Roig Milà, representant de 
la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de la Caixa de 
Catalunya. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
 

Servei de Programació 
 

2. Dictamen que proposa prorrogar per a l’exercici 2009 el Programa de 
Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar 
inversions en obres i serveis públics. 

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

dels Pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms a 31 
d’octubre  de 2008. 

4. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer 
referit a l’exercici de 2007. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració 

sobre la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de 
Barcelona i la construcció d’una nova seu per a l’Escola d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona. 

 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
Gerència 
 
6. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de 

l’ORGT. 
 
7. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament 

Orgànic i Funcional de l’ORGT. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

Servei d'Organització i Inspecció de Serveis 
 
8. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d’Arenys 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.  

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

l’Ajuntament de la Llagosta, 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 Quirze de Besora, 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 Santa Eugènia de Berga, 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 Sentmenat, 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 Viladecavalls, 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 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 

14. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació definitiva, a l’empresa 
Urcotex Inmobiliaria, SL de les obres d”Adequació dels espais interiors 
del Palau Güell de Barcelona”, amb una despesa d’adjudicació 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 de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
 
 
Oficina Tècnica de Turisme 

 
15. Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels estatuts del 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

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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