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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2007 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió constitutiva i sessió 
extraordinària del dia 19 de juliol i sessió ordinària i extraordinària del dia 26 de 
juliol de 2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
1. Decret de la Presidència de data 19 de juliol de 2007, sobre delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, i aprovació del text de la Refosa 1/2007. 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
2. 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, 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 Tagamanent, 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 COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 
 

 
Intervenció General 
 
5. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució 

dels Pressupostos de la Corporació i els seus organismes autònoms a 30 
de juny de 2007. 

 
6. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció 

General corresponent a la fiscalització plena del 1r semestre de 2007. 
 
7. Dictamen que proposa aprovar un reconeixement de crèdit per la 

prestació de serveis per l’empresa Vialegis a la Diputació de Barcelona. 
 
 
Servei de Programació 
 
8. 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 
 
9. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la plantilla, 

actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i 
dels seus Organismes Públics i actualització del Diccionari de 
Competències. 

 
Servei de Patrimoni i Contractació 
 
10. Dictamen que proposa aprovar la segregació i la desafectació d’una 

superfície de 2.549,24 m2 del recinte de l’Escola Industrial per a la 
construcció d’un aparcament subterrani. 

 
11. Dictamen que proposa adjudicar, en resolució del concurs celebrat a 

l’efecte, a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU el lot 1 i a 
l’empresa TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU el lot 2, la 
prestació dels serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de 
Barcelona per un import de vuit milions dos-cents mil (8.200.000) € IVA 
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inclòs, promogut per la Gerència de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació. 

 
Ratificació de: 
 
12. Decret de la presidència de data 19 de juliol de 2007, relatiu a l’aprovació 

de la comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb 
referència a 19 de juliol de 2007. 
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II. PART NO-RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ: SEGUIMENT I ONTROL 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 

 
 


