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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de 

juny de 2009. 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
SECRETARIA GENERAL
 
Donar compte de: 
 
2. Decret de data 26 de juny de 2009, que resol integrar a la Fundació Democràcia i 

Govern Local, com a membre de ple dret, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
SERVEI DE GOVERN LOCAL 
 
3. Dictamen que proposa aprovar el Programa complementari “de continuïtat en 

l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i 
casals locals” en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011 i aprovació del règim de concertació d’aquest programa. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 
Intervenció General 
 
4. 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 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. 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
6. Donar compte del decret d’ampliació de la 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 Industrial. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7. 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 setembre 
de 2009. 

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

l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 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 modificació 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 modificació 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.  
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11. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada 
pel Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, 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 Masquefa, 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.  

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

l’Ajuntament del Mataró, 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 de Mataró, 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. 

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

l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, 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. 

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

pel Ple de l’Ajuntament de Rubí 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 modificació i la especificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 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 Cerdanyola, 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 Santa Maria de Corcó, 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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20. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Taradell, 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 Vic, 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 D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

22. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat, a favor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, del tram de la carretera BV-5105a, entre els 
p.k. 0,600 i 1,730. 

 



Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

 
23. Dictamen que proposa l’actualització del Programa de funcionament i activitats 

de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps. 
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MOCIONS 
 
 

 
24. Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, que 

proposa al Ple sol.licitar el Premi Nobel de la Pau 2010 per a la Fundació Vicenç 
Ferrer. 

 
25. Moció que presenta la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, que 

proposa al Ple deixar sense efecte l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
d’1 de juliol de 1966, pel qual es va declarar fill predilecte de la província de 
Barcelona al Sr. Francisco Franco Bahamonde. 
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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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