
Àrea de Presidència                                            Servei de Secretaria            Unitat d’Actes 

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 de 
gener de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
Ratificació de: 
 
1. Decrets de la Presidència que resolen integrar les Diputacions Provincials 

d’Alacant i de Toledo, a la Fundación Democracia y Gobierno Local. 
 
2. Decret de la Presidència de data 8 de febrer d’enguany, que resol 

designar membre de l’Assemblea  General de la Xarxa Local de Consum 
a l’Im. Sr. Jaume Oliveras Maristany, en substitució de l’Im. Sr. Jaume 
Vives Sobrino. 

 
Dictàmens 
 
3. Dictamen que proposa renovar el nomenament de representants 

d’aquesta Diputació, com corporació fundadora, en l’Assemblea General 
de la Caixa de Catalunya. 

 
4. Dictamen que proposa la integració de la Diputació de Barcelona com a 

Patró de la Fundació privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
5. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d’Abrera, 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 per la Junta 

General del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, 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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7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sallent, 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 Sant Joan Despí, 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 Pere de Vilamajor, 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 
 
 

Intervenció General 
 
10. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de la Corporació de l’exercici de 2005. 
 
11. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Flor de Maig de l’exercici de 2005. 
 
12. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre de l’exercici de 
2005. 

 
13. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i 
Activitats Locals (IUHAL) de l’exercici de 2005. 

 
14. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Patronat Mas Manolo de l’exercici 
de 2005. 

 
15. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Patronat d’Apostes de l’exercici 
de 2005. 

 
16. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat 
de l’exercici de 2005. 

 
17. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme autònom Institut d’Edicions de l’exercici de 
2005. 

 
18. Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de l’exercici 
de 2005. 

 
 
 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 5

19. Dictamen que proposa ratificar l’acord d’aprovació del pressupost del 
Consorci Escola Industrial de Barcelona, les seves bases d’execució i 
tarifes annexes per a l’exercici de 2006. 

 
20. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes 

de l’Organisme autònom Institut del Teatre per al curs acadèmic 2006-
2007. 

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

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
 

Servei de Vies Locals 
 

22. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 
l’Ajuntament de Gurb, del tram de la carretera BV-4601, entre els p.k. 
0,930 i  2,400. 

 
23. Dictamen que proposa a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès la 

incoació d’expedient de traspàs, a favor de l’expressat Ajuntament, del 
tram de la carretera BV-2156, entre els p.k. 0,000 i 0,500. 
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

 
 
24. Dictamen que proposa aprovar la constitució de la Xarxa Local de 

Prevenció de Drogodependències, amb l’objectiu de que la província de 
Barcelona disposi d’un instrument de treball que permeti aconseguir els 
millors serveis i programes possibles, amb uns nivells òptims de 
participació i amb una gestió eficient que proporcioni als ciutadans, 
d’acord amb les competències municipals, uns serveis de qualitat en 
l’àmbit de les drogodependències i el Protocol de Composició i 
Funcionament de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
25. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió al Pla Marc de l’Associació 

de Propietaris Berguedà Verd del municipi de Gironella. 
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26. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que presenta el Grup Popular en relació a 

l’avantprojecte de Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència. 
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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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