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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
1. Decret de la Presidència de data 23 d’agost de 2005, que, en resolució de 

la convocatòria pública realitzada a l’efecte, resol nomenar el Sr. Ferran 
Torres Cobas per ocupar el lloc de treball de Vicesecretari General de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
SECRETARIA 
 
2. Donar compte de l’escrit de l’Ajuntament de Badalona en relació a la 

renúncia presentada al càrrec de Regidora, de l’Ima. Sra. Montserrat Niso 
Holgado, causant baixa, per tant, com a Diputada. 

 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
3. Dictamen que proposa la designació de cinc membres en representació 

de la Diputació de Barcelona, a l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum”. 

 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Capellades 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. 

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

l’Ajuntament de Castellolí 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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6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt 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. 

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 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 Cugat del Vallès, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 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 Sobremunt, 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 
 
 

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
13. Dictamen pel qual es proposa la creació de les categories de Tècnic de 

Gestió de Recursos Humans (DR) i Oficial Especial Reproducció Gràfica 
(LI). Efectes 1 de setembre de 2005.  

 
14. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial del Reglament 

d’organització dels recursos per al desenvolupament de l’activitat 
preventiva a la Diputació de Barcelona i determinació de les obligacions i 
responsabilitats dels diferents agents que hi intervenen. 

 
 
Intervenció General 
 
15. Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de 

l’exercici de 2004.  
 
 
Servei de Programació 

 
16. 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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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 
 
17. Dictamen que proposa aprovar la creació de la “Xarxa Local SITMUN”, així 

com el protocol sectorial i el model d’acord d’adhesió per part dels 
municipis de menys de 15.000 hab. de la província de Barcelona. 

 
 
Servei de Vies Locals 
 
18. Dictamen pel qual es proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del tram de la calçada del marge 
esquerre de la carretera BV-2001 entre els p.k. 0,820 i 1,020 i d’ambdós 
marges de la calçada entre els p.k. 1,020 i 2,750. 

 
 
19. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per 

l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es 
declara l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els 
desperfectes produïts com a conseqüència de l’incendi dels dies 19, 20 i 
21 de juny de 2005, en la carretera BV-1221, entre els p.k. 27,560 i 
30,500, aproximadament. TM Talamanca, amb un pressupost aproximat 
per un import de 275.720 euros. 

 
20. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per 

l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es 
declara l’emergència de l’obra de la reparació del drenatge situada sota el 
magatzem del centre de conservació de Berga, amb un pressupost 
aproximat per un import de 175.000 euros, i s’adjudica la seva execució a 
l’empresa VERTISUB, SL.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ 

 
 

Servei d’Educació 
 
21. Dictamen que proposa autoritzar el cessament progressiu dels 

ensenyaments de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de 
Punt de Canet de Mar. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 
 
22. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret de la 

Presidència de data 8 de setembre d’enguany, relatiu a la convocatòria de 
concessió d’ajuts extraordinaris a les Entitats Locals i ADFs, amb motiu 
dels incendis esdevinguts durant el mes d’agost de 2005 a la província de 
Barcelona. 
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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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