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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 23 de 
febrer de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Dictamen que proposa designar l’Im. Sr. Josep Pérez Moya, Vocal al 

Consell d’Administració de l’Institut d’Edicions, en substitució del Sr. 
Josep Viñeta Balsells.  

 
2. Dictamen que proposa la designació de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol 

com a membre de la Comissió Especial de Comptes, en substitució de 
l’Il·lma. Sra. Angeles Esteller Ruedas. 

 
3. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci 

del Barri de la Mina 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Montmaneu, 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. 

 
5. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als 
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 

 
6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 

 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, a favor de la Diputació de 
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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 Pere de Torelló, 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 Tavèrnoles, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la relació de llocs 

de treball de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2006. 

 
11. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’inventari general de béns 

de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 
2005. 

 
 
 
. 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
 

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

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
13. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari de la 

Corporació amb referència a 31 de desembre de 2005. 
 

Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
14. Dictamen que proposa aprovar la Creació de la Direcció de Serveis 

Fiscals i Coordinació de la Intervenció General. Efectes 1 d’abril de 2006. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 

 
 

Servei de Vies Locals 
 
15. Donar compte al Ple, per al seu coneixement, del Decret dictat per l’Excm. 

Sr. President de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es declara 
l’emergència de totes les actuacions necessàries per pal·liar els 
desperfectes produïts en diverses punts de la xarxa  viària que gestiona la 
Diputació de Barcelona, com a conseqüència del temporal de neu dels 
dies 27, 28 i 29 de gener de 2006. 
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

 
 
16. Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni, amb efectes 

retroactius, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Centre 
Assistencial d’Almacelles (Ordre Hospitalària de Sant Juan de Dios) pel 
qual la Diputació de Barcelona satisfarà a l’esmentat centre la quantitat 
estipulada en concepte d’estades des del dia 1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2005. 

 
Oficina Tècnica de Planificació 
 
17. Dictamen que proposa aprovar la constitució de la Xarxa d’Informació dels 

Serveis Socials de les Administracions Locals (XISSAL) amb l’objectiu de 
que la província de Barcelona disposi d’una Xarxa que treballi per 
aconseguir la màxima optimització de la informació disponible i que 
permeti una gestió eficient tot generant instruments bàsics de planificació i 
avaluació i, es proposa aprovar el Protocol de Composició i Funcionament 
de la Xarxa d’Informació dels Serveis Socials de les Administracions 
Locals (XISSAL), que estableix els objectius i finalitats de la Xarxa i en 
especial el procediment d’adhesió a la mateixa. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 

 
 
Direcció de Serveis d’Espais Naturals 
 
18. Dictamen que proposa aprovar la proposta de modificació dels Estatuts 

del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, acordada per la seva 
Assemblea General en sessió plenària de 16 de desembre de 2005, 
d’acord amb el text que s’acompanya com Annex. 

 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
19. Dictamen que proposa adjudicar el contracte, mitjançant concurs, de 

concessió administrativa, per a la gestió de l’equipament d’ús públic, del 
Càmping de Fontmartina, al parc natural del Montseny, al Sr. Jordi Gascó i 
López. 
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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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