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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2007 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions plenàries ordinària, de 
data 8 de novembre de 2007, i extraordinària, de data 22 de novembre de 
2007. 
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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
 
DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ 
 
1. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació del Reglament 

de Gestió del BOP (Butlletí Oficial de la província de Barcelona). 
 
SECRETARIA 
 
2. Dictamen que proposa la modificació de membres en diverses Comissions 

Informatives i de Seguiment.  
 
DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 
 
3. Donar compte del decret sobre cessament i nomenament de la direcció 

general de la Xarxa Audiovisual Local e.p.e. 
 
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
4. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada, per part de 

la Direcció General del Cadastre, de les funcions de tramitació dels 
expedients d’alteracions cadastrals d’ordre físic i econòmic, així com 
d’esmena de discrepàncies, i aprovació del conveni a subscriure entre 
ambdues administracions, de col·laboració en matèria de gestió cadastral. 

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

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

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

l’Ajuntament d’Aiguafreda, 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 d’Artés, 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 Caldes d’Estrac, 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. 

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

l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de determina ts ingressos de dret públic municipals. 

 
11. 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 multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària  

 
12. 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 determinats ingressos 
de dret públic municipals. 

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

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

 
Donar compte de: 
 
14. Acord del Ple de l’Ajuntament de Sobremunt, en sessió de 5 d’octubre de 

2007, en relació a deixar sense efecte la delegació a favor de la Diputació 
de Barcelona mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de les funcions 



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

que en relació a la recaptació de la taxa per subministrament d’aigua se’n 
derivin, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. L’esmentat acord tindrà efecte a partir 
del tercer trimestre de 2007 (inclòs). 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 
15. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració adoptada pel Consell d’Administració de l’Associació Arc Llatí 
els dies 13 i 14 de novembre de 2007 a Toulon (França). 
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ÀREA DE COORDINACIÓ I GOVERN LOCAL 
 
 
 
Servei de Patrimoni i Contractació 

 
16. Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni d'ocupació en la 

modalitat de cessió d'ús del Pavelló Montserrat del recinte de Torribera a 
favor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 
 
Servei de Programació 
 
17. Dictamen que proposa prorrogar per a l’exercici 2008 el Programa de 

Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels Ajuntaments de la Província destinats a finançar 
inversions en obres i serveis públics. 
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ÀREA D’ESPORTS 
 
 
Servei d’Esports 
 
18. Dictamen que proposa aprovar l’atorgament d’una subvenció per 

concessió directa, amb caràcter finalista, mitjançant conveni, a l’Institut 
Barcelona Esports, per col.laborar en l’organització dels “Campionats 
Europeus d’Atletisme 2010”, que se celebraran a Barcelona del 27 de 
juliol a l’1 d’agost de 2010. 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS 
 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
19. Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni de col·laboració a 

subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Ripollès, el qual actua en exercici de les competències delegades per la 
Generalitat de Catalunya, per a la cessió en dipòsit i amb caràcter 
indefinit, del fons documental del Castell de Montesquiu, propietat 
d’aquesta Diputació. 

 
 
Direcció de Serveis d’Espais Naturals 
 
20. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci 

del Parc de la Serralada Litoral, del qual aquesta Diputació en forma part. 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Presidència Servei de Secretaria 

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 
 
 
 


