
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de febrer 
de 2009.  
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 

 
 
1. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Pacte Nacional 

per a la Recerca i la Innovació (PNRI). 
 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
2. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 

2008. 
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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 la tarifa annexa a l’Ordenança 

Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona. 
Taxes de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs 
acadèmic 2009-2010. 

 
4. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del 

Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 2008, i del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

 
 
Servei de Programació  
 
5. Donar compte del dictamen que s’eleva a la Junta de Govern, i mitjançant el 

qual es proposa la selecció de l’entitat financera de l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local. 

 
6. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2009. 
 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la concessió demanial, a favor de la Fundació 

Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia, sobre determinats 
espais i edificis del recinte de Flor de Maig, al municipi de Cerdanyola del Vallès. 

 
 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen que proposa prorrogar de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA 

DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), amb efectes d’1 d’abril de 2009 a 31 de 
març de 2011, la vigència del contracte formalitzat en data 16 de març de 2005, 
relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona 
(Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

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

l’Ajuntament de Balenyà, 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 Begues, 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 Castellbisbal, 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 Lliçà d’Amunt, 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 Mediona, 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.  

 
14. Dictamen que proposa 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. 

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

l’Ajuntament de Rellinars, 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 Cugat Sesgarrigues, 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.  

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

l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, 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.  



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

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

l’Ajuntament de Veciana, del tram de la carretera BV-1007 entre els p.k. 2,450 i 
3,045. 

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

l’Ajuntament de Pujalt, del tram de la carretera BV-1007, entre els p.k. 0,000 i 
2,450. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 

 
20. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del 

Consorci del Parc de Collserola. 
 
21. Dictamen que proposa ratificar la formalització del conveni interadministratiu de 

col·laboració que té per objecte la incorporació de la Generalitat de Catalunya al 
Consorci del Parc de Collserola per al reforç de la gestió del futur Parc Natural 
de Collserola. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
ÀREA DE COMERÇ 

 
 
 
Oficina de Mercats i Fires Locals  
 
22. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’organització 

“Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale Markets 
(WUWM)”, per un import total de 1.000 €. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 

 
23. Proposta de resolució que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de 

Barcelona, en relació amb la potenciació del Centre de Producció de Sant Cugat 
de RTVE i la ubicació del Canal Cultura de RTVE en aquest Centre. 

 
 
 

 8



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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