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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2005 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 

Aprovació de els esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària 
i extraordinària (Pressupost) del dia 24 de novembre de 2005. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 

 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
 

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

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

 

2. 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. 

 

3. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança 
General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 

 

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del Reglament 
Orgànic i Funcional de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Servei de Programació 
 

5. Dictamen que proposa prorrogar per a l’exercici 2006 el Programa de 
Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar 
inversions en obres i serveis públics. 

 
 

Intervenció General 
 

6. Retirat.- Dictamen que proposa resoldre les reclamacions presentades 
contra el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006 i 
aprovar-lo definitivament.  

 

7. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer 
referit a l’exercici de 2004. 

 

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 tercer trimestre de 2005. 
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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 Matadepera, de dos trams de les carreteres gestionades 
per la Diputació de Barcelona BV-1275, des del p.k. 0,569 i del p.k. 
0,584 fins al p.k. 1,220, i BV-1248, des del p.k. 7,224 i del p.k. 7,317 fins 
al p.k. 7,950, rectificant l’acord adoptat en aquest sentit pel Ple d’aquesta 
Diputació en Sessió celebrada en data 28 de juliol de 2005. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
Oficina Tècnica d’Acció Territorial 
 

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la prorroga del Conveni de 
col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs, subscrit entre la Diputació de 
Barcelona els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, 
Montcada i Reixac i el Consorci per a la defensa de la conca del Riu 
Besos. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
 

Oficina Tècnica de Turisme 
 

11. Dictamen que proposa aprovar definitivament la modificació dels 
Estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.  
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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 
 

 
 
 


