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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 26 DE MAIG DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 28 
d’abril de 2005. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

 

1. Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció del Centre Cultural del Born. 

 
SECRETARIA 
 

2. Dictamen que proposa la substitució de Vocal al Consell General i a la 
Junta de Govern de l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals. 

 

3. Dictamen que proposa la integració de la Diputació a la “Fundació Privada 
per a l’atenció a persones dependents”, aprovar els seus Estatuts i la 
designació de la persona que la representarà. 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

4. Dictamen que proposa l’acceptació 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. 

 

5. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Canovelles, 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 Castellví de Rosanes, 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 Collsuspina, 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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8. Dictamen que proposa acceptar la delegació realitzada per l’Assemblea 
General Ordinària de la Junta de Compensació de la Urbanització Daltmar 
de Canyelles de la gestió del cobrament en voluntària i executiva de les 
liquidacions que per quotes de conservació giri aquesta Entitat als seus 
membres i autoritzada per l’Ajuntament de Canyelles. 

 

9. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Gaià, 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. 

 

10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Jorba, 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 delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Martorelles, 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 Montmeló, 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 Perafita, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

 

14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

 

15. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, 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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16. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, 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 Sant Quirze de Besora 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 Santa Eulàlia de Ronçana, 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 Vallbona d’Anoia, 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. 

 

20. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 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 DE GOVERN LOCAL 
 
 

21. Dictamen que proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l'aprovació de 
la pròrroga de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal 
funcionari de l'ORGT per al període 2005-2008, que estendrà la seva 
vigència fins el 31 de desembre del 2012. 

 
 
Intervenció General 
 

22. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes del 
Servei d’Educació per al curs acadèmic 2005-2006 . 

 

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

 

24. Dictamen que proposa donar compte de l’informe sobre control a 
posteriori, efectuat pel sistema de mostreig corresponent a documents 
comptables i expedients referits al quart trimestre de 2004 i resum anual 
de l’esmentat exercici. 



Àrea de Presidència                                          Servei de Secretaria          Unitat d’Actes 
 

 5 

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 

  
 

 


