
Servei de Secretaria Unitat d’Actes 

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 27 DE GENER DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària i 
extraordinària del dia 23 de desembre de 2004, respectivament. 



Servei de Secretaria Unitat d’Actes 
 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de transferència de 

funcions i cessió, per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Barcelona, dels espais públics esportius de les instal·lacions de la piscina 
Sant Jordi i del recinte de l’Escola Industrial mitjançant mutació demanial 
per canvi de titular del bé. 

 
SECRETARIA 
 
Direcció dels Serveis Jurídics 
 
2. Dictamen que proposa declarar l’inadmissibilitat del recurs de reposició 

interposat pel Diputat President del Grup del Partit Popular, contra 
l’aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Servei de Secretaria 
 
3. Dictamen que proposa informar favorablement l’expedient d’alteració 

parcial dels termes municipals de Centelles i Balenyà. 
 
Servei de Suport Jurídic Intern i a Organismes 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

l’Ajuntament de Castellví de Rosanes 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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6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Lluçà a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 

 
7. 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 i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 

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

d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic. 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Direcció dels serveis de recursos humans 
 
9. Dictàmens que proposen aprovar els acords signats en data 22 de 

desembre de 2004 relatius a les condicions de treball del personal 
funcionari i del personal laboral i el diàleg social a la Diputació de 
Barcelona 2004-2007. 

 
10. Dictàmens que proposen aprovar les modificacions de l’estructura 

organitzativa de diferents Àrees de la Corporació. 
 
Servei de gestió de recursos humans 
 
11. Decret per donar compte al Ple sobre el nomenament del Sr. Xavier Valls 

Serra com a Gerent de l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme, 
Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), amb efectes 24 de desembre de 
2004. 

 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa Modificar el contracte signat amb l’empresa 

Ricoh España, SA, relatiu al subministrament a títol d’arrendament amb 
opció de compra i el manteniment integral de 20 equips d’impressió digital 
destinats a diferents plantes dels edificis de Can Serra i del Rellotge 
(Recinte Urgell) de la Diputació de Barcelona, en el sentit d’incloure un 
altre equip d’impressió digital per a l’oficina situada al pis àtic del carrer 
Còrsega, núm. 270 de Barcelona, corresponent al Servei de Logística. 

 
Intervenció General 
 
13. Decret que resol aprovar reconeixements de crèdit per la prestació de 

treballs i subministraments diversos. 
14. Dictamen que proposa ratificar l'acord d'aprovació del Pressupost del 

Consorci Escola Industrial de Barcelona i les seves bases d'execució per a 
l'exercici de 2005. 

15. Dictamen que proposa resoldre les reclamacions presentades contra el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005 i aprovar-lo 
definitivament.  
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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 dels 
acords adoptats per la  junta de govern des de la darrera sessió. 

 
2.  Precs 
 
3.  Preguntes 
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