
Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2007 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 4 
d’octubre de 2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA 
 
1. Donar compte de la renúncia al càrrec de Diputat Provincial de l’Im. Sr. 

José Vicente Muñoz Gómez. 
 
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

2. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, corresponent a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

 

3. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 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 Begues, 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 Cubelles, 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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6. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cubelles, 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. 

 

7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Dosrius, 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 Matadepera, 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 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. 

 

10. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 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 Sant Sadurní d’Anoia, 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. 

 
ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
 
12. Dictamen que proposa aprovar la nova estructura organitzativa de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 

 
Intervenció General 
 
13. Dictamen que proposa aprovar la derogació de les ordenances, taxes i 

preus públics vigents a l’exercici de 2007 i aprovació de les que regiran 
per a l’exercici de 2008 i següents. 

 
14. 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 setembre de 2007. 

 
 
Servei de Programació 
 
15. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit en el 

Pressupost General de la Diputació per a l’exercici de 2007. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

 
16. Dictamen que proposa adjudicar, mitjançant procediment negociat, el 

contracte de concessió administrativa per a gestionar l’equipament d’ús 
públic de la finca Mas Joan – El Polell, al Sr. Pau Nieto Montserrat. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
 

Servei de Dinamització del Teixit Productiu Local 
 
17. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió al document anomenat 

“Petició per a una qualitat certificada. Transparència, traçabilitat, 
composició i origen dels productes dels sectors tèxtil, confecció, cuir i 
calçat (TCC)”, aprovat pel Comitè Executiu de l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), reunit a Brussel·les el 18 de 
setembre de 2007 
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ÀREA DE COMERÇ 
 
 

Xarxa de Mercats Municipals 
 
18. Dictamen que proposa aprovar inicialment l’extinció de l’organització 

especial desconcentrada “Xarxa de Mercats Municipals” 
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MOCIONS 
 
 
19. Mocions que presenten els grups polítics de Convergència i Unió i 

Partit Popular, que proposen sol·licitar la dimissió de la Ministra de 
Foment i del Secretari d’Estat d’Infraestructures en relació a les 
incidències en la construcció de la línia del TGV i l’afectació de diverses 
línies de Rodalies i dels Ferrocarrils de la Generalitat. 

 
20. Moció que presenta el grup polític de Convergència i Unió, per la qual 

es sol·licita al Ministeri de Foment que contempli el pas pel Vallés de la 
línia del tren d’alta velocitat. 
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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 
 
 


