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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 28 DE MAIG DE 2009 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 d’abril de 
2009. 
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 
DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
1. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració adoptada per l’Assemblea General de l’Associació Arc Llatí celebrada 
els dies 19 i 20 de febrer de 2009 a Torí (Itàlia). 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
2. 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 la Gerència de Serveis d’Educació per al curs acadèmic 2009-2010.  

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

Pressupost de la Corporació i els dels seus organismes autònoms, a 30 d’abril 
de 2009. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
4. Dictamen que proposa la creació del lloc de treball base de Tècnic Auxiliar de 

Padró amb efectes 1 de juny de 2009. 
 
Servei de Programació 
 
5. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2009. 
 
Servei de Contractació 
 
6. Dictamen que proposa incoar l’expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat 

de ple dret del decret d’adjudicació definitiva de la contractació relativa a l'“Estudi 
sobre la integració de SISTEM amb altres sistemes d'informació”, a favor de 
l’empresa GIT Consultors S.L, promogut per la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, de conformitat amb l’article 32 b) en relació 
a l’article 49 d), ambdós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 
Organisme de Gestió Tributària 

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

l’Ajuntament de Cabrera 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. 

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

l’Ajuntament de Cerdanyola 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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9. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 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 Premià de Mar, 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 Sant Celoni, 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 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.  

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

l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, 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 Santa Cecília de Voltregà, 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 clarificació de l’abast d’anteriors acords 

de 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.  

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

l’Ajuntament de Talamanca, 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 CULTURA
 

 
17. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2009, pel qual es 

proposa aprovar l’aportació a favor del Consorci  de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona, amb NIF P5800029J, per un import de CINC 
MILIONS D’EUROS (5.000.000 €), destinada a finançar el projecte 
d’Implementació del nou projecte del Museu Marítim, d’acord amb el conveni 
signat en data 2 d’octubre de 2008, i declarar la plurianualitat de la despesa. 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

18. Dictamen que proposa aprovar la incorporació de la Diputació de 
Barcelona com a membre de la “Red de Ciudades por la bicicleta”. 
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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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