Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2013
ORDRE DEL DIA

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I.-

1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de data 31
de gener i de la sessió plenària extraordinària de data 14 de febrer de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència
núm. 881/13, de 14 de febrer, pel qual s’acorda determinar els membres electes
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva d’acord amb les retribucions
aprovades pel Ple corporatiu.

3.

Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència
núm. 882/13, de 14 de febrer, pel qual s’aprova la refosa núm. 1/2013 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple.

4.

Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència
núm. 883/13, de data 14 de febrer, de mesures relatives a l’adaptació a la nova
estructura corporativa dels serveis i competències de la Diputació de Barcelona,
de resultes de l’aprovació de la nova estructura organitzativa de la corporació.

5.

Dictamen de la Presidència pel qual es dóna compte del decret de la Presidència
núm. 884/13, de data 14 de febrer, pel qual es fixa el règim jurídic i funcionament
de les Comissions Informatives i de Seguiment.

Direcció de Relacions Internacionals

6.

Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a
l’”Agenda URBsociAL Bogotà 2012” adoptada en el si de la tercera trobada
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques
Públiques Locals, celebrada a Bogotà (Colòmbia) durant els dies 24, 25 i 26
d’octubre de 2012.
ÀREA DE HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

7.

Dictamen que proposa mantenir la declaració de serveis públic essencials i
prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms Institut del
Teatre i Patronat d’Apostes i de la societat pública mercantil Xarxa Audiovisual
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Local, SL, d’acord amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
“Presupuestos Generales del Estado para el año 2013”.

8.

Dictamen que proposa la modificació de l’estructura orgànica de l’Àrea de
Presidència.

9.

Dictamen que proposa la modificació de l’estructura orgànica de l’Àrea d’Atenció
a les Persones.

Intervenció General

10. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de fiscalització núm. 28/2012
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, sobre “Diputacions de Catalunya.
Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008”, i de
l’informe de la Intervenció General sobre mesures adoptades en relació a les
observacions i recomanacions formulades en el referit informe.

11. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de la Intervenció General
corresponent al control posterior i al control financer de subvencions de l’exercici
2012.

12. Dictamen que proposa aprovar unes modificacions de la tarifa annexa de
l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
Servei de Programació

13. Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.

14. Dictamen que proposa aprovar el Pla “Operacions de Tresoreria per a Consells
Comarcals 2013”.
Tresoreria

15. Dictamen pel qual es dóna compte del grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2012.

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

16. Dictamen que proposa ATORGAR l’aval de la Diputació de Barcelona a les
operacions d’endeutament a curt termini que es puguin realitzar per l’Organisme
de Gestió Tributària, en l’exercici 2013, per un import màxim de cent cinquanta
milions d’euros (150.000.000) €, amb la finalitat de finançar les bestretes que
s’atorguen als ajuntaments que hagin delegat la recaptació de l’Impost sobre
béns immobles i l’Impost sobre activitats econòmiques, i en aquells casos en que
així ho sol.liciti l’entitat financera adjudicatària, tot donant-se per assabentat de
l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de desembre de 2012.
Organisme de Gestió Tributària

17. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

18. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 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.

19. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel ple de la Junta
de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
determinats tributs i ingressos de dret públic locals.

20. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.

21. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament de Gironella, 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.

22. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació i especificació de la delegació
acordada per l’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic locals.
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23. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

24. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
ple de l’Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

25. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
RETIRAT ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, de

les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

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 conjunta que presenten els grups polítics de CiU, PSC, ICV-EUiA-E i ERC
de la Diputació de Barcelona, en relació amb l'Avantprojecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

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.

3.

Precs.

4.

Preguntes.
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