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DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2009 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de gener 
de 2009.  
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. Dictamen que proposa autoritzar la terminació convencional i aprovar la minuta 

de conveni on s’acorda indemnitzar amb la quantitat de set-cents onze euros 
amb catorze cèntims (711,14) € el senyor Antonio Milla Expósito en relació amb 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en el 
seu vehicle com a conseqüència de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-5122 a causa de l’existència d’un sot a la calçada. 

 
2. Dictamen que proposa acceptar la renúncia com a Conseller de l’Assemblea 

General de la Caixa de Catalunya, dels Ims. Sr. Josep Mayoral Antigas i Pere 
Prat Box, i designar dos nous representants. 

 
 
SERVEI DE GOVERN LOCAL 
 
3. Donar compte del Decret de Presidència de data 11 de febrer de 2009, que resol 

rectificar errors materials detectats en el Decret de Presidència de data 26 de 
gener de 2009, d’aprovació de línies de suport als Ajuntaments afectats pel 
temporal de vent esdevingut durant el mes de gener de 2009. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
4. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 

Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre per al 
curs acadèmic 2009-2010. 

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

corresponent a la fiscalització plena del 2n semestre de 2008.  
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
6. Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la plantilla i de la relació de llocs 

de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre amb efectes 1 de març de 
2009. 

 
7. Dictamen que proposa no incrementar les retribucions, assistències i 

indemnitzacions dels membres electes i les retribucions del personal eventual 
per a 2009. 

 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

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

l’Ajuntament de Canet de Mar, 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 Gaia, 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 d’Oris, 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 Parets del Vallès, 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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12. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Polinyà, 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 Prats de Lluçanès, 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 l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Roda de Ter, 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 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 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 Julià de Vilatorta, 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 Julià de Vilatorta, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 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 Seva, 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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21. 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 determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

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

 
23. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord pel Ple de l’Ajuntament de 

Sant Antoni de Vilamajor, en sessió de 18 de desembre de 2008, en relació a 
deixar sense efecte la delegació aprovada en data 2 de març de 2000 a favor de 
la Diputació de Barcelona mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària d’algunes 
funcions de gestió i recaptació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24. 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 necessaries per pal·liar els desperfectes 
ocasionats per l’episodi de vent dels dies 24 i 25 de gener de 2009 a la xarxa de 
carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona. 

 
25. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat, a favor de 

l’Ajuntament de Gavà, del tram de les carretera C-245 entre els p.k. 3,450 i 
6,230. 
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ÀREA DE CULTURA 
 
 
 
26. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de la Ciutat del Teatre adoptat pel 

Consell General del Consorci en la sessió del dia 13.11.2008, amb el quòrum 
legalment previst.  
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
 

27. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Corporació a la “Carta Europea 
para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local”. 
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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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