
Àrea de Presidència                                            Servei de Secretaria            Unitat d’Actes 

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 27 de 
juliol de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Donar compte de: 
 
1. Decret de la Presidència de data 14 de setembre de 2006, sobre 

delegacions de Presidència i aprovació del text de la Refosa 1/2006, 
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona diferents del Ple. 

 
Dictàmens 
 
2. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 

Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
  
3. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la clàusula sisena del 

Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 
formalitzat en data 3 de juny de 2005 relatiu a la transferència a 
l’Ajuntament de Barcelona de les funcions inherents als serveis públics de 
la piscina Sant Jordi i de les instal·lacions esportives del recinte de 
l’Escola Industrial de Barcelona. 

 
SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
4. Decret de la Presidència de data 5 de setembre de 2006, en virtut del 

qual, en resolució de la convocatòria pública realitzada, es nomena la Sra. 
Teresa M. Raurich Montasell Interventora General d’aquesta Diputació. 

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

“El Far, Centre de treballs de mar”. 
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DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
6. 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. 

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

l’Ajuntament d’Alella 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 Balsareny 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 Berga 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’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. 

 
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 Corbera 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 d’Igualada 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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14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de La Llacuna 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 d’Olesa de Montserrat a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 

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

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

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

l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

 
18. 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. 

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

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

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

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

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

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

 
22. 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 
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funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 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 Programació 
 
26. 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 
 
27. Dictamen que proposa adjudicar 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. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 
28. 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. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
29. Dictamen que proposa aprovar l’addenda al Conveni Marc entre 

l’Associació Entorns de Montserrat i la Diputació de Barcelona per 
l’adhesió d’Ullastrell al Pla Marc. 

 
30. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de Millora i Gestió forestal de 

l’Associació de Propietaris Forestals Bages Vallès. 
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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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