
Àrea de Presidència                                              Servei de Secretaria          

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2007 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 29 
de març de 2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
1. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels estatuts del 

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
 

SECRETARIA 
 

2. Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de 
l’any 2006. 

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

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

de l’Ajuntament d’Argentona, 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. 

 
4. 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. 

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

de l’Ajuntament de Castelldefels, 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 Collbató, 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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7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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. 

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

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 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. 

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

de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, 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 Torrelles de Llobregat, 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 Torelló, 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 
 
 

Intervenció General 
 

12. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat 
Dona-Home per al curs acadèmic 2007-2008 

 
 

Servei de Programació 
 

13. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en 
el Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2007. 

 
 

Direcció Dels Serveis de Recursos Humans 
 

14. 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 i actualització del 
Diccionari de Competències. 

 
 

Servei de Patrimoni i Contractació 
 
 

15. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General 
Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre de 
2006. 

 
16. Dictamen que proposa aprovar l'expedient de contractació per a 

l'adquisició d'un immoble per situar-hi la Plataforma de Distribució 
Logística de la Diputació de Barcelona (PDL.diba), mitjançant 
procediment obert i forma d'adjudicació concurs, amb un pressupost 
màxim de 9.450.000,00 €, corresponent al Servei de Logística. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
 

17. Dictamen que proposa sol·licitar l’adhesió de la Diputació de Barcelona 
a la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red 
de Entidades Locales Biodiversidad + 2010”. 

 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

18. Dictamen que proposa declarar desert el concurs per a l’adjudicació 
del contracte de concessió administrativa de la finca MasJoan-El 
Polell, al parc natural del Montseny i proposar aprovar com a 
procediment d’adjudicació el procediment negociat. 
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MOCIÓ 
 

19. Moció, que presenta el grup de Convergència i Unió, relativa a donar 
suport a l’alcalde de Matadepera en un procediment penal que se li ha 
obert per no fer onejar la bandera espanyola a la casa consistorial.  
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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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