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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 
d’octubre de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
1. Dictamen que proposa autoritzar un canvi parcial de destí de l’aportació 

de la Diputació de Barcelona per a l’actuació “Construcció Centre Cultural 
del Born”, per tal de combinar l’actuació inicialment prevista amb una nova 
actuació identificada com “Zoo Marí”. Es proposa, també, aprovar una 
addenda mitjançant la qual es modifica el conveni formalitat en el marc del 
Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, relatiu a la 
construcció del Centre Cultural del Born i aprovar la formalització d’un 
conveni específic de col·laboració relatiu a l’actuació identificada com “Zoo 
Marí”. 

 
2. Dictamen que proposa ratificar el conveni de col·laboració signat entre 

els titulars dels programes públics de televisió digital local del canal 
múltiple 26, i la Xarxa Audiovisual Local e.p.e. (XAL) amb l’objecte 
d’establir el marc de col·laboració entre les parts per acordar 
conjuntament tots els aspectes comuns i, especialment, els referits a la 
gestió del canal múltiple. 

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
3. 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. 

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

l’Ajuntament de Borredà, 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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5. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Calders, 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. 

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

l’Ajuntament de Calldetenes, 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 l’Espunyola, 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 Mollet del Vallès, 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 
 
 
Servei de Programació 
 
9. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2006. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 

Servei de Vies Locals 
 

10. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, del tram de la carretera BV-5023, entre 
els p.k. 1,740 i 2,250. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

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

l’Associació de Propietaris Montnegre Corredor. 
 
12. Dictamen que proposa aprovar el Pla Marc de Millora i Gestió forestal de 

l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt Collsacabra. 
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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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