Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2012
ORDRE DEL DIA

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I.-

1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de
març de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Dictamen que proposa restar assabentat de la modificació de la composició de
les Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació i d’Atenció a les persones.

Direcció de Relacions Internacionals

3.

Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona al
Manifest adoptat per l’Assemblea General de l’Arc Llatí, celebrada a Ravello Salerno el 16 de març de 2012
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS

Intervenció General

4.

Dictamen que proposa deixar sense efectes el Pla econòmicofinancer de
reequilibri de l’estabilitat pressupostària.

Servei de Programació

5.

Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 10/2012 del Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2012 i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.

Organisme de Gestió Tributària

6.

Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Calaf, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.

7.

Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a favor de la Diputació de
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Barcelona de les funcions de gestió i recaptació en voluntària de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.

8.

Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.

9.

Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de l’especificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Sant Iscle de Vallalta, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Donar compte de:

11. Decret de la Presidència de data 27 de març de 2012, en virtut del qual es
declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els efectes
produïts a conseqüència d’un accident de trànsit el dia 9 de març de 2012.
Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals

12. Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc de col·laboració
signat en data de 6 de maig de 2011, i aprovar el Pla Marc de restauració i
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès i el Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant
Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social

13. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració d’Any
intergeneracional.

Europeu

de

l’envelliment

actiu

i

de

la

solidaritat

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).

1.

MOCIÓ que presenta el Grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds (IC-EUiA-EPM),
relatiu al procés de compra de CatalunyaCaixa.

2.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la
junta de govern des de la darrera sessió.

3.

Precs.

4.

Preguntes.
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