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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 29 de 
setembre de 2005. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
SECRETARIA 
 
1. Donar compte de la presa de possessió del càrrec de Diputada Provincial 

de la Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos 
 
2. Dictamen que proposa la integració de la Il·lma. Sra. Virgínia Muré Ávalos 

a la comissió informativa i de seguiment de Promoció Econòmica i 
Ocupació i al Consorci “El Far”. 

 
3. Dictamen que proposa aprovar el protocol a subscriure entre la Generalitat 

de Catalunya i la Diputació de Barcelona, relatiu als serveis d’aquesta 
corporació que han de ser objecte de transferència a la Generalitat de 
Catalunya. 

 
4. Dictamen que proposa la integració de la Diputació de Barcelona en la 

“Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona”.  
 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
5. Dictamen que proposa al Ple l'aprovació de l’extinció de l’Organisme 

Autònom Local de la Diputació de Barcelona Museu Mas Manolo i la 
confirmació del dipòsit del Fons Manolo Hugué al Museu Thermalia 
depenent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Servei d’Organització i Inspecció de Serveis 
 
6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

 
7. Donar compte de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament del Pla del 

Penedès, en sessió de data 15 de setembre de 2005, en relació a la 
denúncia del conveni en allò que fa referència a les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa pel subministrament d’aigua i de la Taxa pel servei 
de clavegueram delegades en la Diputació de Barcelona. 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 

Intervenció General 
 
8. 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 segon trimestre de 2005. 

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

10. Dictamen que proposa aprovar la derogació de les Ordenances vigents a 
l’exercici de 2005 i l’aprovació de les que regiran per a l’exercici de 2006 i 
següents. 

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

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 
 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la nova estructura orgànica de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre, la plantilla i la relació de llocs de 
treball resultants, de conformitat amb l’acord aprovat per la seva Junta de 
Govern en sessió de data 28 de setembre de 2005. 

 
13. Dictamen que proposa aprovar la nova estructura organitzativa de la 

Direcció de Serveis de Planificació i Recursos Interns, amb efectes 1 de 
novembre de 2005. 

 
14. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la plantilla, i actualització 

de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 
 
Servei de  Dinamització del Teixit Productiu Local 
 
15. Dictamen que proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració d’Igualada, adoptada per l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils 
Europees (ACTE) el 8 de juliol de 2005. 

 
 
Oficina Tècnica de Turisme 

 
16. Dictamen que proposa ratificar l’acord de modificació inicial dels Estatuts 

del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.  
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MOCIÓ 
 
17. Moció que presenten els portaveus dels grups polítics del “Partit dels 

Socialistes per Catalunya”, “Convergència i Unió”, “Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal” i “Esquerra 
Republicana de Catalunya” relativa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
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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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