
Àrea de Presidència                                            Servei de Secretaria            Unitat d’Actes 

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 25 de 
maig de 2006. 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 2

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Dictamen que proposa constituir una societat anònima entre aquesta 

Diputació, el Consorci Local “Localret” i Comunicalia, SA, amb la 
denominació de “Transmissions digitals i comunicació, SA (TDCom)”, amb 
l’objecte d’impulsar i desenvolupar la televisió digital terrestre local a 
Catalunya i aprovar els Estatuts de l’esmentada societat. 

 
SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
2. Presa de possessió del càrrec de Diputada Provincial de la Ima. Sra. 

Caterina Carreras-Moysí Carles-Tolrà. 
 
3. Decret de la Presidència de data 9 de juny d’enguany, que resol nomenar 

membre de la Junta de Govern a la Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí 
Carles-Tolrà. 

 
4. Decret de la Presidència de data 9 de juny d’enguany, que resol nomenar  

Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social a la Ima. Sra. Caterina 
Carreras-Moysí Carles-Tolrà. 

 
5. Decret de la Presidència de data 9 de juny d’enguany, que resol nomenar 

Diputat Adjunt de l’Àrea de Benestar Social a l’Im. Sr. José Vicente Muñoz 
Gómez. 

 
Dictàmens 
 
6. Dictamen que proposa integrar la Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí 

Carles-Tolrà a la Comissió Informativa de Salut Pública i Consum, en 
substitució de la Ima. Sra. Núria Carrera Comes. 

 
7. Dictamen que proposa nomenar la Ima. Sra. Caterina Carreras-Moysí 

Carles-Tolrà Vocal representant d’aquesta Corporació en diversos Òrgans 
de Gestió, Consorcis i Organismes Aliens. 

 
8. Dictamen que proposa la substitució de Vocal en el Consell 

d’Administració de l’entitat pública empresarial  Xarxa Audiovisual Local 
(XAL).  
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VICESECRETARIA 
 
9. Dictamen que proposa promoure un conflicte de jurisdicció davant el Jutjat 

d’Instrucció núm. 4 de Rubí, requerint la seva inhibició en el judici de faltes 
111/2006 pel que fa a la responsabilitat civil subsidiària de la Diputació de 
Barcelona. 

 
10. Dictamen que proposa promoure un conflicte davant el Jutjat d’Instrucció 

núm. 2 de Mataró, requerint la seva inhibició en el judici de faltes 
699/2005 pel que fa a la responsabilitat civil subsidiària de la Diputació de 
Barcelona. 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, 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 
 
16. Donar compte del decret de rectificació de la liquidació del pressupost de 

l’Organisme autònom Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals 
(IUHAL) de l’exercici de 2005, per haver-se detectat errors materials. 

 
Servei de Programació 
 
17. 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 
 
18. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la plantilla, actualització 

de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms. 

 
19. Dictamen que proposa aprovar la modificació orgànica de la Direcció de 

Serveis de Recursos Humans. Efectes 1 de juliol de 2006.  
 
20. Dictamen que proposa aprovar la modificació orgànica de l’Oficina 

Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Efectes 1 de juliol de 
2006.  

 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
21. Dictamen que proposa segregar i desafectar, com a bé de domini públic, 

una parcel·la de les Llars Mundet, de superfície 3.676,94 m2, que dona 
front al carrer de l'Harmonia, i es situa entre el barri de Montbau i la 
Fundació Albà. 

 
22. Dictamen que proposa segregar i desafectar, com a bé de domini públic, 

una parcel·la del recinte de la Casa de la Maternitat, de superfície 300 m2, 
que confronta amb els terrenys de l'antic Institut Frenopàtic. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Servei de Vies Locals 

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

l’Ajuntament de Montmaneu, del tram de la carretera B-221a, entre els 
p.k. 0,000 i 0,507 i del tram de la carretera BV-2234a, entre els p.k. 
0,000 i 0,240. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

 
24. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni marc formalitzat en 

data 10 de juliol de 2000 entre  l’Associació de propietaris “Amics del 
Bosc” de Sant Mateu de Bages, l’Agència Local de Desenvolupament 
Forestal, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages per tal de formalitzar la subrogació de l’Associació “Boscos Bages 
Anoia” en la posició, els drets i els deures que ostentava l’Associació 
Agrupació de propietaris forestals “Amics del Bosc”, per l’extinció 
d’aquesta. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
 
25. Dictamen que proposa formalitzar el conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de 
l’ampliació de la Fira de Barcelona. 
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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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