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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 25 DE JUNY DE 2009 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de maig 
de 2009. 
 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
1. Ratificar en tots els seus termes el Decret de la Presidència de data 15 de juny 

de 2009, pel qual s’aprova l’informe sobre l’expedient de correcció de les 
disfuncionalitats territorials del nucli de Can Rosal, dels municipis d’Avià, Berga i 
Olvan. 

 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
2. Dictamen que proposa designar el Sr. Esteve León Aguilera representant de la 

Diputació de Barcelona en l’Entitat Pública Empresarial Xarxa Audiovisual Local 
“XAL”, en substitució de l’Im. Sr. Josep Mayoral Antigas. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
3. Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona 

de l’exercici 2008.  
 
Servei de Programació 
 
4. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2009. 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
5. DONAR COMPTE del decret de declaració d’emergència de les actuacions 

necessàries per tal de pal·liar el risc de col·lapse de la coberta de l’edifici 15 del 
recinte de l’Escola Indsutrial. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
6. Dictamen que proposa declarar el no exercici de l’opció d’adquisició d’accions de 

l’ampliació de capital proposada per la societat Túnels i Accessos de Barcelona 
S.A.C. (TABASA), i la conformitat a la modificació de l’article 5 dels seus 
estatuts. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
7. Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball i de 

la plantilla de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament del Bruc, 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.  

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

pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, 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 Cubelles, 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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11. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Igualada, 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.  

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

l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 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 Matadepera, 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 Sant Hipòlit 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 delegació acordada pel Ple de 

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

 
Donar compte
 
16. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’acord Consell 

d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, en relació a deixar sense 
efecte el conveni amb l’ORGT, com a conseqüència de la signatura d’un conveni 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

 
 

 
 

 4



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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