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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2007 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 13 de 
setembre de 2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
1. Decret de la Presidència de data 4 de setembre d’enguany, que resol 

nomenar l’Im. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat Adjunt de l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local. 

 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
Donar compte de: 
 
2. Decret de la Presidència de data 17 de setembre 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 2/2007. 

 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
3. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

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

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

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 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 Cornellà 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. 

 
6. 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 
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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 la Pobla de Lillet, 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. 

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

l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, 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 Sant Just Desvern, 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. 

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

l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, 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 Vallromanes, 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 
 
 

 
Servei de Programació 
 
12. 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 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la segregació del Pavelló Marina/Església i 

la desafectació, com a béns de domini públic, dels Pavellons Marina, 
Verdaguer i Gaudí del Recinte de Torribera de Santa Coloma de 
Gramenet. 

 
14. Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni de constitució d’un 

dret de superfície a favor de la Fundació Privada Nenes i Nens amb 
Càncer, sobre la parcel•la (actiu F150315) situada al carrer Harmonia, de 
les Llars Mundet de Barcelona. 

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

l'efecte, a l'empresa INDUSTRIAS MATEU, SA, l'adquisició d'un immoble 
per situar-hi la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de 
Barcelona per un import de 9.395.000 €, impostos inclosos, promogut pel 
Servei de Logística. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE 
 
Servei de Vies Locals 

 
 

16. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona , de la carretera BV-1800, del p.k. 0,000 al final 
(p.k. 1,040). 

 
17. Dictamen que proposa incoar expedient de traspàs, a favor de 

l’Ajuntament de Torrelavit, del tram de la carretera BV-2246, del p.k. 6,550 
al 7,650. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
 

Oficina Tècnica de Turisme 
 

18. Dictamen que proposa aprovar un conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, el Bisbat de Vic i 
l’Associació Serra de Castelltallat amb l’objecte de desenvolupar el 
Protocol General per a la instal·lació i la gestió d’un observatori 
astronòmic en la Serra de Castelltallat del municipi de Sant Mateu de 
Bages.  
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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 
 
 


