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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 29 DE GENER DE 2009 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de 
desembre de 2008.  
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
Donar compte de: 
 
1. Decret de la Presidència, de data 13.1.2009, sobre aprovació dels Plecs 

de clàusules administratives generals de contractació de caràcter 
estàndard, de resultes del Dictamen 268/08 emès per la Comissió 
Jurídica Assessora. 

 
Dictàmens 
 
2. Dictamen que proposa aprovar inicialment els Plecs de clàusules 

administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, 
adequats a la L 30/2007, de contractes del sector públic. 

 
3. Dictamen que proposa al Ple donar-se per assabentat de l’adscripció del 

Diputat del Grup Popular, Im. Sr. Xavier García Albiol, en la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d`Hisenda i Recursos Interns, en 
substitució de l’Im. Sr. Jordi Cornet Serra. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
 
 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria i del Plec de bases 

per seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local. 

 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

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

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

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

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 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 la Llacuna, 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.  

 
8. 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. 

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

l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, 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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10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d’Ullastrell, 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 Vic, 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 de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
12. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per 

l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es 
declara l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els 
efectes de les nevades que es varen produir a finals de desembre de 
2008 i principis de gener de 2009 i els desperfectes ocasionats per les 
mateixes a la xarxa de carreteres gestionades per la Diputació. 

 
 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
13. Ratificar el Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 19 

de gener de 2009, relatiu a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, 
adjudicades definitivament a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, S.L.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ 
 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
14. Dictamen que proposa l’aprovació d’una addenda al conveni formalitzat 

en data 19 de novembre de 2002 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, de canvi de titularitat dels centres educatius 
de la primera i de transferència de funcions al segon, que deixi constància 
de la subrogació del Consorci d’educació de Barcelona en la posició 
jurídica, els drets i els deures que hi ostenta l’Ajuntament de Barcelona. 
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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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