
Àrea de Presidència                                              Servei de Secretaria          

 
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2007 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 
 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 
d’abril de 2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SECRETARIA 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
1. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la relació de llocs 

de treball del personal de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2007. 

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

l’Ajuntament de Balenyà, 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. 

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

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 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 Canovelles, 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. 

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

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 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 l’Entitat Metropolitana del Transport, 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 Folgueroles, 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 Franqueses del Vallès, 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 la Garriga, 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 la Llagosta, 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 Llinars del Vallès, 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 la Mancomunitat La Plana, 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 de Mollet del Vallès, 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. 

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

l’Ajuntament de Montornès del Vallès, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
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accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

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

l’Ajuntament d’Olivella, 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. 

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

l’Ajuntament de Palafolls, 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. 

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

l’Ajuntament de Palafolls, 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. 

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

l’Ajuntament de Polinyà, 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. 

 
19. 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. 

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

l’Ajuntament de Puig-reig, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
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accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

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

l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, 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. 

 
25. 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 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.  

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

l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 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. 

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

l’Ajuntament de Tona, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o 
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omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 

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

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

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

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

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

l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 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 
 
 

Intervenció General 
 

32. Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2006. 

 
33. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona 
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei d’Educació curs 
acadèmic 2007-2008. 

 
34. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona 
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
provincial, en allò que afecta a la tarifa annexa del Servei d’Educació curs 
acadèmic 2007-2008. 

 
Servei de Programació 

 
35. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2007. 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
36. Dictamen que proposa aprovar l’alienació a favor de l’Institut Català del 

Sòl del percentatge de participació de propietat sobre les finques de la 
Colònia Güell de la Diputació de Barcelona. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 
37. Dictamen que proposa prorrogar el conveni subscrit entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Vallgorguina, relatiu a la prestació de serveis 
municipals i del parc del Montnegre i el Corredor, en l’edifici del c/. 
Església, nº 13, per un període de 10 anys, comptadors a partir del 17 
d’octubre de 2007. 
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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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