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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 30 de 
març de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de 

l’any 2005. 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
Ratificació de: 
 
2. Decret que resol designar el Sr. Josep Oriol Fernández Saltor com a 

representant de la Diputació de Barcelona en l’Organització especial 
desconcentrada Xarxa de Mercats Municipals (Consell General i Comissió 
Executiva), en substitució del Sr. Enric Llarch Poyo. 

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

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

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

l’Ajuntament de Roda de Ter, 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 Vallromanes, 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 Viladecans, 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 Viladecans, 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. 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
8. Dictamen que proposa el subministrament a través del sistema 

d’arrendament (renting) de deu vehicles amb destinació al Parc Mòbil, 
adscrit al Servei de Logística de la Diputació de Barcelona”, amb un 
pressupost màxim quadriennal de tres-cents vuitanta-quatre mil (384.000) 
€ (IVA inclòs), promogut pel Servei de Logística. 

 
Intervenció General 
 
9. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la fiscalització plena 

sobre la mostra del quart trimestre de 2005. 

10. Dictamen que proposa aprovar un reconeixement de crèdit per la 
prestació de treballs al parc del castell de Montesquiu. 

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

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
12. Dictamen que proposa aprovar la les modificacions de les plantilles i 

actualització de la Relació de llocs de Treball de la Diputació de Barcelona 
i dels seus Organismes Autònoms. 

 
13. Dictamen que proposa aprovar la Creació de la categoria Oficial Especial 

Cuina (codi LH). Efectes 1 de maig de 2006. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Servei de Vies Locals 
 
14. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Pontons, del tram de la carretera BV-2122, entre els 
p.k. 9,151 i 9,234, i del tram la carretera BV-2441, entre els p.k. 9,234 i 
9,368. 

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

l’Ajuntament d’Olivella, del tram de la carretera BV-2111, entre els p.k. 
15,850 i 16,275. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar inicialment la creació i la constitució del 

Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, i 
els estatuts pels quals se’n regirà. 
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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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