Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013
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
febrer de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Dictamen de la Presidència de data 14 de març de 2013, que proposa donar-se
per assabentat del nomenament de l’Il.lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas i de la
Il.lma. Sr. Pilar Díaz i Romero com a President i Portaveu respectivament del
Grup Polític PSC amb efectes de 13 de març de 2013; així com de la nova
composició de la Junta de Portaveus.

3.

Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local i
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.

4.

Dictamen de la Presidència que proposa aprovar inicialment el Plec de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, adequat
al Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

5.
RETIRAT

Dictamen que proposa modificar l’article 24.2 del vigent Acord sobre condicions
de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i l’article 27.2 del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona.

Servei de Programació

6.

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.

Intervenció General

7.

Donar compte del decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2012, integrada
per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels organismes
autònoms Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, Fundació Pública Casa Caritat i
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Organisme de Gestió Tributària, i del corresponent informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Organisme de Gestió Tributària

8.

Dictamen que proposa declarar que les actuacions de l’ORGT de la Diputació de
Barcelona tenen la consideració de sector prioritari, d’acord amb el que disposa
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2013.

9.

Dictamen que proposa la ratificació del decret de la Presidència de la Diputació
de Barcelona de 23 de febrer de 2013, pel qual s’aprovà l’Acord de la Mesa
General de Negociació de Matèries Comunes de l’ORGT de data 21 de gener de
2013, a proposta de la Junta de Govern de l’ORGT de data 28-02-2013.

10. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acord de la Mesa General de Negociació
de Matèries Comunes de l’ORGT, de data 28 de febrer de 2013.

11. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del ple de l’Ajuntament de
Badalona, en relació a revocar la delegació efectuada a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

12. Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple
de l’Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.

13. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de
l’Ajuntament de Calldetenes, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic

14. Dictamen que proposa la ratificació dels acords de dissolució i liquidació del
Consorci de la Fira de Terrassa.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres

15. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, del tram de la carretera BV-5022, entre els p.k. 0,000 i 0,596.

16. Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Ripollet, del tram de la carretera BV-1411, entre els p.k. 0,578 i 2,260.
Gerència de Serveis de Medi Ambient

17. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona.

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.

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.

2.

Precs.

3.

Preguntes.
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