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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries 

extraordinària de data 19 de novembre de 2009 (Pressupost) i ordinària 
de data 26 de novembre de 2009. 

 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2. Pressa de possessió del càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. Jordi 

William Carnes Ayats, pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral 
del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 
3. Dictamen que proposa aprovar el conveni a subscriure entre la Generalitat 

de Catalunya i la Diputació de Barcelona en virtut del qual s’ultima i es fa 
efectiu el traspàs dels serveis assistencials de salut mental i sociosanitaris 
(Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López –CAEMIL-) a l’Administració 
de la Generalitat, segons minuta que s’adjunta a aquest acord. 

 
Intervenció General 
 
4. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer 

referit a l’exercici de 2008. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
5. Dictamen que proposa aprovar el Pla de Prevenció de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
6. Aprovació de l’Acord de data 9 de novembre de 2009 de la Mesa de 

matèries comunes del Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona assolit entre l’Administració i la representació sindical. 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS D'ORGANITZACIÓ I INSPECCIÓ DE SERVEIS 
 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 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.  

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

l’Ajuntament de Castellgalí, 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 l’especificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 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 Sant Cebrià de Vallalta, 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 Feliu de Codines, 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 Quirze del Vallès, 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 Santa Margarida de Montbui, 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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14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 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 Santa Perpètua de Mogoda, 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 Teià, 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.  

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

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

 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
18. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs de titularitat, a favor 

de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, del tram de la carretera B-
101, del p.k. 0,000 al 0,292. 

 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
19. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del projecte reformat i de la 

modificació del contracte amb l’empresa adjudicatària Urcotex 
Inmobiliaria, S.L., corresponent a les obres d’”Adequació dels espais 
interiors del Palau Güell de Barcelona”, amb un líquid addicional d’un milió 
dos-cents vuitanta mil sis-cents trenta-un euros amb setanta cèntims 
(1.280.631,70 €)  IVA inclòs 
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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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