
Àrea de Presidència                                            Servei de Secretaria            Unitat d’Actes 

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2006 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària i 
extraordinària (Aprovació inicial del Pressupost) del dia 23 de novembre de 
2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Donar compte de la renúncia al càrrec de Diputat Provincial presentada 

per l’Im. Sr. Jaume Oliveras Maristany. 
 
2. Donar compte de la renúncia al càrrec de Diputat Provincial presentada 

per l’Im. Sr. Josep Pérez Moya 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
Donar compte de: 
 
3. Acord del Ple de l’Ajuntament de Cervelló, de data 19 d’octubre de 2006, 

mitjançant el qual acorda avocar parcialment la competència delegada a 
la Diputació de Barcelona, avocació única i exclusivament en quant a la 
gestió i recaptació de les liquidacions del deute viu i interessos de demora 
contrets per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló  en virtut del Decret 
185/1998, de 21 de juliol, del Departament  de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual es va aprovar la segregació  d’una part 
del terme municipal de Cervelló per constituir un nou municipi amb el nom 
de la Palma de Cervelló.   

 
Dictàmens 
 
4. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

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

l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, 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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6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 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 Manlleu, 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 les Masies de Voltregà, 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 Rellinars, 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 Rubió, 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 
 
 
Servei de Programació 
 
11. Dictamen que proposa prorrogar per a l’exercici 2007 el Programa de 

Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar inversions en obres i 
serveis públics. 

 
12. Dictamen que proposa la modificació del Reglament de la Caixa de Crèdit 

de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Intervenció General 
 
13. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de control financer 

referit a l’exercici de 2005. 
 
14. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció 

General corresponent a la fiscalització plena del tercer trimestre de 2006. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Servei de Vies Locals 
 
15. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament del Bruc, del tram de la carretera BV-1104, entre els p.k. 
0,000 i 0,199. 

 
Donar compte de: 
 
16. Decret de la Presidència en virtut del qual es declara l’emergència de 

totes les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes produïts 
com a conseqüència d’un esllavissament produït en la carretera BV-
5006 en el p.k. 2,350, en el t.m. de Santa Maria de Martorelles. 
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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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