Àrea de Presidència

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE GENER DE 2006
ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 22 de
desembre de 2005.

Àrea de Presidència

I.-

Servei de Secretaria

Unitat d’Actes

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
SECRETARIA
Donar compte de:

1.

Decret de la Presidència de data 221 de desembre de 2005, que resol
nomenar la Sra. Teresa M. Raurich Montasell, Interventora General amb
caràcter accidental de la Diputació de Barcelona.

2.

Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2005, que resol
nomenar el Sr. Josep Abella Albiñana, Tresorer accidental de la Diputació
de Barcelona.

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

3.

Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al
Conveni de col·laboració entre la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola
de Caixes d’Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i la
entitat pública empresarial Red.es per a la difusió i implantació del servei
de pagament telemàtic a l’Administració pública local.

4.

Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de La Nou de Berguedà, 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 Malgrat de Mar, 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 Patrimoni i Contractació

6.

Decret a ratificar que aprova canviar la titularitat de l’empresa RICOH
ESPAÑA, SA (CIF A-28775633) a favor de RICOH ESPAÑA, SL (NIF B82080177) respecte dels contractes relatius a l’arrendament amb opció de
compra i manteniment integral de vint equips d’impressió digital, destinats
a les diferents plantes dels edificis de Can Serra i del Rellotge (Recinte
Urgell), de la Diputació de Barcelona i l’arrendament a 48 mesos amb
opció de compra d’un equip copiador digital per poder atendre les
necessitats del Servei de Patrimoni i Contractació, traslladat a la quarta
planta del carrer Londres, 55, a la ciutat de Barcelona, corresponents al
Servei de Logística.
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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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