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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 29 de 
juny de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Dictamen que proposa la revocació de la delegació conferida pel Ple en 

favor de la Junta de Govern en data 30.3.2000, i relativa a l’aprovació de 
projectes d’obres i serveis no previstos en el pressupost, i d’import no 
superior a sis milions (6.000.000) €, i atribuir-la a la Presidència de la 
Corporació. 

 
SECRETARIA 
 
2. Dictamen que proposa aprovar la constitució del Consorci per a la 

Recuperació i Conservació del Riu Llobregat. 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME AUTÒNOM FLOR DE MAIG 
 
3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació a les entitats 

supramunicipals locals de l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels 
Drets Humans. 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de 

Barcelona  al Conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Prefectura 
Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a 
l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa. 

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

l’Ajuntament de Bigues i Riells 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 del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, 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 Pineda de Mar, 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 Cebrià de Vallalta, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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. 

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

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

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

l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 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 Tagamanent, 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 Tordera, 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. 
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ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Intervenció General 
 
14. Donar compte del decret relatiu a l’informe definitiu de fiscalització núm. 

11/2006 formulat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’exercici 
de 2003. 

 
15. Dictamen que proposa resoldre les al·legacions presentades contra el 

Compte General de la Diputació de l’exercici de 2005 i la seva aprovació. 
 
16. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la fiscalització plena 

sobre la mostra del primer trimestre de 2006. 
 
17. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal Taxes 

de l’organisme autònom Flor de Maig. 
 
 
Servei de Programació 
 
18. 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 
 
19. Dictamen que proposa aprovar la minuta del conveni pel qual la Diputació 

de Barcelona cedeix l'ús de Torre Marimón a l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 

 
20. Dictamen que proposa aprovar i adjudicar l’expedient de contractació per 

procediment negociat per raons tècniques relatiu a l’arrendament sense 
mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al carrer Còrsega 
273-279 i 39 places d’aparcament en el mateix edifici. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 
 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
21. Dictamen que proposa ratificar l’acord del Ple del Consorci Paisatges del 

Ter d’Osona, de data 9 de juny de 2006, relatiu a l’aprovació definitiva de 
la segona modificació dels Estatuts de l’ens.  
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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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