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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Dictamen que proposa la designació de membres en la Comissió 

Executiva i al Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals, 
organització especial desconcentrada de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Dictamen que proposa la designació de membres en el Consell 

d’Administració de l’Institut d’Edicions, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona. 

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
3. Dictamen que proposa aprovar els Estatuts del Consorci de caràcter no 

local “Centre d’Estudis de Seguretat”. 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del “Reglament del Consell 

d’Accessibilitat” de la Diputació de Barcelona, així com la constitució 
d’aquest Consell.  

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
5. Dictamen que proposa l’acceptació 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. 

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

l’Ajuntament de Malla, 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 Monistrol de Montserrat, 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 DE GOVERN LOCAL 
 

 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
8. Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, de cessió bilateral 
d’ús de sengles immobles. 

 
9. Dictamen que proposa la segregació d’una superfície situada a la 

denominada Escola de Teixits de Punt, situada en el municipi de Canet de 
Mar, propietat de la Diputació de Barcelona, i desafectació de la mateixa 
com a bé de domini púbic qualificant-la com a bé patrimonial. 

 
 
Intervenció General 

 
10. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes del 

Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home per al curs 
acadèmic 2005-2006. 

 

11. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 
Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 

 

12. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost 
de la Corporació i dels seus organismes autònoms del 1r trimestre de 
2005. 

 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
13. Dictamen que proposa aprovar les modificacions de les plantilles i 

actualització de la Relació de llocs de Treball de la Diputació de Barcelona 
i dels seus Organismes Autònoms.  
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 

Servei de Vies Locals. 
 
14. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’un tram de la carretera BP-5107, 
gestionada per la Diputació de Barcelona,  comprès entre els seus p.k. 
49,330 i el p.k. 50,173. 

 
15. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Mura, d’un tram de la carretera BV-1223, gestionada per 
la Diputació de Barcelona,  comprès entre els seus p.k. 2,980 i el p.k. 
3,580. 

 
 
Servei de Projectes, Obres i Manteniment 
 
16. Dictamen que proposa acceptar la delegació de funcions a favor de la 

Diputació de Barcelona, instada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts mitjançant acord de Ple municipal de data 18 de març de 2005, que 
es concreta en la contractació, execució i direcció de les obres del projecte 
de Biblioteca a l’antic mercat municipal de Sant Vicenç dels Horts i recerca 
arqueològica prèvia. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
17. Dictamen que proposa aprovar definitivament la modificació dels Estatuts 

del Consorci de Turisme Meandres del Ter d’Osona que passarà a 
denominar-se Consorci de Turisme Paisatges del Ter d’Osona.  

 

18. Dictamen que proposa ratificar l’acord del Consell General del Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental relatiu a l’aprovació inicial de la modificació 
dels estatuts de l’ens.  
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 

 

19. Dictamen que proposa la creació de la “Xarxa Local per a la Diversitat i la 
Ciutadania”, i l’aprovació del seu programa de funcionament i activitats. 
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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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