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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 30 de 
juny 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 entre la 

Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre Interuniversitari de Llevant 
i el Consorci Escola Industrial de Barcelona, relatiu a la recuperació dels 
immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona i la 
construcció d'una nova seu per a l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona. 

 
 
SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
2. Decret de la Presidència de 14.6.2005, sobre delegacions de Presidència 

i aprovació del text de la Refosa 2/2005, sobre delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 
Dictamen 
 
3. Dictamen que proposa integrar l'Im. Sr. Xavier García Albiol a la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Govern Local, en substitució de la Ima. Sra. 
M. Angeles Esteller Ruedas. 

 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 
 
4. Dictamen que proposa l’atribució als Presidents delegats d’Àrea i 

d’Organismes públics, als Diputats delegats per a matèries i serveis i al 
Diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local, de l’adopció de l’acte d’iniciació 
en relació amb aquells expedients en què l’òrgan de contractació sigui el 
Ple de la Diputació de Barcelona. 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
5. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Folgueroles, 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 Viladecavalls, 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 
 
 
Intervenció General 
 
7. Dictamen que proposa supressió de taxes i derogació de l’Ordenança 

Fiscal del Servei d’Esports, per canvi de titularitat dels espais públics 
esportius de les instal·lacions de la Piscina de Sant Jordi i del recinte de 
l’Escola Industrial. 

 
8. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost 

de la Corporació i dels seus organismes autònoms del 2n trimestre de 
2005. 

 
9. 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 primer trimestre de 2005. 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència sobre les mesures adoptades 

en relació a l’informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes, 
corresponent a l’exercici de 1999. 

 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
11. Dictamen que proposa l’agrupació de tres finques propietat de la Diputació 

de Barcelona situades en el municipi de Canet de Mar i d’ampliació del 
dret de superfície existent sobre dos d’elles a la tercera. 

 
 

Servei de Programació 
 
12. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 
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Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar la nova estructura orgànica de 

l’Organisme Autònom Institut d’Urbanisme Habitatge i Activitats Locals 
(IUHAL), la seva plantilla i de la relació de llocs resultants, en els termes 
que es detallen en els annexos I a III.  

 
14. Dictamen pel qual es proposa actualitzar les competències corporatives en 

el Pla d’Actuació de Mandat 2004-2007 (annex I), aprovar les 
competències qualitatives de la Diputació de Barcelona (annex II) i aprovar 
les competències tècniques de la Diputació de Barcelona (annex III). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 

Servei de Vies Locals 
 

15. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 
l’Ajuntament de Matadepera, del tram de la carretera BV-1275, entre els 
p.k. 0,709 i 1,220 i de la carretera BV-1248, entre els p.k. 7,450 i 7,950, 
ambdues gestionades per la Diputació de Barcelona. 

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

l’Ajuntament de Ripollet, del tram entre els p.k. 0,578 i 2,260 de la 
carretera BV-1411, gestionada per la Diputació de Barcelona. 

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

l’Ajuntament de Montcada i Reixac, del tram entre els p.k. 2,260 i 3,100 de 
la carretera BV-1411, gestionada per la Diputació de Barcelona. 

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

l’Ajuntament de Castellar del Vallès, del tram entre els p.k. 27,371 i 28,270 
de la carretera C-1415a, gestionada per la Diputació de Barcelona. 
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ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 

 
 
Servei de Salut Pública i Consum 
 
19. Dictamen que proposa aprovar el “Reglament de la Xarxa Local de 

Consum (XLC).  
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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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