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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 25 DE GENER DE 2007 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 21 de 
desembre de 2006. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
1. Presa de possessió del càrrec de Diputats Provincials dels Ims. Srs. 

Xavier Florensa Cantons i Antonio Pedrero Utrilla. 
 
2. Decret de la Presidència que resol designar l’Im. Sr. Xavier Florensa 

Cantons membre de la Junta de Govern, Vicepresident 3er i Membre de la 
Comissió Executiva. 

 
Ratificació de: 
 
3. Decret de la Presidència que resol efectuar diversos nomenaments i 

substitucions en Comissions Informatives i de Seguiment i altres 
organismes que integren el Cartipàs. 

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

l’Ajuntament d’Arenys 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. 

 
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 multes imposades per accions o 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 

 
6. 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. 
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7. 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 la taxa per aprofitament especial del 
domini públic, en favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 

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

l’Ajuntament de Castell de l’Areny, 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 Malgrat de Mar, 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 Malgrat de Mar, 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. 

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

l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, 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. 

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

l’Ajuntament de Montclar, 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. 

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

l’Ajuntament de Navarcles, 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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14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Navàs, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 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 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. 

 
17. 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 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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21. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 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. 

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

l’Ajuntament de Santpedor, 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. 

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

l’Ajuntament de Taradell, 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 Torelló, 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 d’Ullastrell, 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. 

 
26. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada per la Junta 

de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

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

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

 
 
 
 
 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 6

 ÀREA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
28. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació promogut per 

la Gerència de Sistemes i Tecnologies de la Informació, relatiu a la 
contractació de la prestació dels serveis de telecomunicació de veu de la 
Diputació de Barcelona, amb un pressupost quadriennal estimatiu màxim 
de vuit milions dos-cents mil (8.200.000) €, IVA inclòs. 

 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
29. Decret per donar compte de l’actualització de la plantilla i la relació de 

llocs de treball de la Diputació de Barcelona. 
 
30. Decret per donar compte de l’actualització del Diccionari de Competències 

Corporatives, Qualitatives, i Tècniques de la Diputació de Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Presidència                                       Servei de Secretaria                                                   Unitat d’Actes 

 7

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
 
Servei de Vies Locals 
 
31. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Cervelló, del tram de la carretera BV-2007, entre els 
p.k. 0,000 i 1,591. 
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA 
 

 
Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home. 
 
32. Dictamen que proposa l’aprovació de la creació de la "Xarxa de Centres 

Municipals d'Informació i Recursos per a dones" i aprovació del seu 
projecte. 
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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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