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Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2009 
 

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



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 
Secretaria General 
 
1. Dictamen que proposa donar-se per assabentada del nomenament de l’Im. Sr. 

Xavier García Albiol, com a vocal de ple dret en la Comissió Especial de 
Comptes, per part del grup polític del PP, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Cornet 
Serra, així com de la composició definitiva de les dotze Comissions Informatives 
i de Seguiment; la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus. 

 
Servei de Govern Local 
 
2. Dictamen que proposa la modificació del Protocol General del Pla de 

Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
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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 l’Ordenança Fiscal reguladora 

de les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
4. Dictamen que proposa sol·licitar del Departament de Governació i 

Administracions Publiques la creació i la classificació del lloc de treball de la 
Secretària General de l’Organisme de Gestió Tributària, i la correlativa 
amortització del lloc de treball de Vicesecretaria general de la Diputació de 
Barcelona, llocs de treball ambdós reservats a funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter estatal. 

 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació orgànica de la Coordinació 

General amb efectes 1 de maig de 2009. 
 
6. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la plantilla, actualització de la 

relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes 
Públics. 

 
7. Dictamen que proposa aprovar inicialment el Reglament d’organització dels 

recursos per al desenvolupament de l’activitat preventiva a la Diputació de 
Barcelona i determinar les funcions i obligacions dels diferents agents que hi 
intervenen. 

 
Servei de Programació  
 
8. 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 
 
9. 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. 

 
10. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat 

de la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2008. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

11. Donar compte, als efectes de la seva ratificació, del Decret de la Presidència de 
data 2 d’abril de 2009, de modificació dels arts. 1, 2 i 5 dels estatuts de la 
societat Túnels i Accessos de Barcelona S.A.C. (TABASA). 

 
Organisme de Gestió Tributària 

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

l’Ajuntament d’Alella, 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. 

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

l’Ajuntament de Castellar del Vallès, 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 Centelles, 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 del Consell 

Comarcal Vallès Oriental, 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 Figaró-Montmany, 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 dels Hostalets de Pierola, 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.  

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

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

 
19. 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.  
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

20. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

l’Ajuntament de Santa Susanna, 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 Santa Susanna, 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. 

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

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

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

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 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 DE BENESTAR SOCIAL 
 
 

25. Dictamen que proposa aprovar la creació del Programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2009 en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i 
les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 i aprovar el Règim de Concertació del Programa complementari d’urgència 
social per a l’any 2009 i disposar que aquest règim esdevé la normativa 
específica aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es 
deriven d’aquest programa complementari. I aplicar a aquests ajuts una quantia 
màxima de sis milions nou mil sis-cents quaranta-set (6.009.647) €. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
26. Dictamen que proposa aprovar el Programa complementari “Suficiència 

alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” el marc de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 i del règim de concertació d’aquest programa. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
27. Dictamen que proposa aprovar el Programa complementari de reforç dels 

serveis locals d’ocupació en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Ple de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 i el règim de concertació i la convocatòria d’ajuts d’aquest programa. 
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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. Declaració institucional en relació amb els 30 anys d’Ajuntaments i Diputacions 

Democràtiques. 
 
2. 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. 

 
3. Precs 
 
4. Preguntes 
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