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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 23 
de juliol de 2009. 

 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

2. Dictamen que proposa designar el Diputat Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol, com 
a vocal en la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en 
substitució de Il·lm. Sr. Jordi Cornet Serra. 

 
3. Dictamen que proposa designar el Diputat, Il.lm Sr. Juan Carlos del Rio Pin, 

en substitució de Il.lm. Sr. Antonio Gallego Burgos, representant de la 
Diputació de Barcelona en la Xarxa Local de Consum, pel Grup del Partit 
Popular. 

 
4. Dictamen que proposa aprovar inicialment el Reglament del sistema de 

registre i arxiu de les resolucions, acords, actes i convenis de la Diputació de 
Barcelona i dels organismes públics vinculats. 

 
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci 

Hospitalari de Catalunya, que desprès de la modificació passarà a 
denominar-se “Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya”. 

 
6. Dictamen que proposa aprovar definitivament els Plecs de clàusules 

administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, 
adequats a la L 30/2007, de contractes del sector públic. 
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
 

Intervenció General 
 

7. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General 
corresponent a la  fiscalització plena del primer semestre de l’any 2009. 

 
 

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. Ratificació del Decret de la Presidència de data 7 d’agost de 2009, de 
ratificació dels acords de la Junta General d’Accionistes de TABASA de data 
7 de juliol de 2009, declaració del no exercici de l’opció d’adquisició 
d’accions de l’ampliació de capital proposada per TABASA, i conformitat a la 
modificació de l’article 5 dels seus estatuts. 

 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 

10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, 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. 

 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils, 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 Guardiola de Berguedà, 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.  
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13. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Marganell, 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 Pallejà, 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 Rajadell, 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.  

 
16. Dictamen que proposa l’acceptació 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 multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària. 

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

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 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 modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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 la Torre de Claramunt, 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. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

20. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al 
Pacte Nacional per les Infraestructures (PNI) elaborat per la Generalitat de 
Catalunya en data 17/07/2009, així com als seus cinc annexos. 

 
Ratificació de 

 
21. Decret dictat per l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona pel qual 

es modifica el Dictamen, aprovat per acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 23/7/2009, d’aprovació del 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, amb l’objecte d’ampliar els 
beneficiaris d’aquest Programa a les Entitats Municipals Descentralitzades.  

 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 

 
22. Dictamen que proposa aprovar la iniciació de l’expedient de redacció del  

projecte reformat i de la modificació del contracte relatiu a les obres 
d’”Adequació dels espais interiors del Palau Güell de Barcelona”, 
adjudicades a l’empresa Urcotex Inmobiliaria, S.L. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

23. Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia dels municipis i l’aprovació 
de la 2ª Fase del repartiment del compte sobrant del Programa 
complementari “Suficiència alimentària en el període  0-3 a les escoles 
bressol municipals” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats 
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-20011. 
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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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