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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 27 
d’octubre de 2005. 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 2

 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
Decret a ratificar: 
 
1. Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 26 

d’octubre de 2005, que resol nomenar al Sr. Marc Rius Pinies, vocal del 
Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL (XAL), en substitució de l’Ilm. Sr. Ramon Alvarez 
Martinez. 

 
Dictamen:  
 
2. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels estatuts del Consorci del 

Mercat Audiovisual de Catalunya de resultes de la incorporació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals. 

 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
3. Decret que proposa la designació del Sr. Josep Altayó Morral com a 

membre de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
en substitució de l’Ilm. Sr. Àngel Merino Benito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 3

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

l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, 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 Lliçà d’Amunt, 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 Vallromanes, 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 Programació 
 
7. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2005. 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
8. Dictamen que proposa adjudicar a l’empresa CAIXA RENTING, SA, els lots 

núm. 1, 3 i 4 del subministrament a traves del sistema d’arrendament 
(renting) de set vehicles amb destinació al Parc Mòbil, adscrit al Servei de 
Logística de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost en concepte 
d’arrendament, per als 48 mesos del període contractat, de cent vuitanta-
dos mil cinc-cents tres euros amb vint cèntims (182.503,20) €, IVA inclòs, i 
declarar desert el lot núm. 2, promogut pel Servei de Logística. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 

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

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, del tram de la carretera BP-1413, 
entre els p.k. 2,750 i 4,650. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
10. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, mitjançant la 

modalitat de concessió administrativa de la finca de Vallfornés, com 
equipament d’ús públic del Parc Natural del Montseny. 

 
11. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, mitjançant la 

modalitat de concessió administrativa l’equipament del càmping de 
Fontmartina, propietat de la Diputació de Barcelona i dins del Parc Natural 
del Montseny. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

 
12. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Marc de Millora i Gestió de 

l’Àrea Forestal de la Serralada Pre-litoral del Penedès. 
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la incorporació d’una addenda al conveni  

de 13 de maig de 2003, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, per a la 
cessió d’us d’una part dels espais de l’edifici propietat de la Diputació, 
ubicat al carrer Sant Pere més Baix número 7 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 
 

 
 
 


