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ORDRE DEL DIA
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de maig de 2013.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Direcció dels Serveis de Recursos Humans

2.

Dictamen que proposa la ratificació de l'Acord adoptat en la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona pel qual es
fixen les directrius a seguir per a la gestió de les necessitats de personal de la
corporació.

Servei de Programació

3.

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.

4.

Dictamen que proposa donar compte del Decret de la Presidència (3980/13) de
data 16 de maig de 2013 d’aprovació de la modificació núm. 7/2013 del
pressupost de la Corporació

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

5.

Dictamen que proposa aprovar la desafectació de l’immoble situat al carrer
Francesc Layret, núm. 76, de Badalona.

Intervenció General

6.

Dictamen que proposa aprovar unes modificacions de la tarifa annexa a
l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en allò
que afecta a Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs
acadèmic 2013-2014.

Organisme de Gestió Tributària

7.

Dictamen que proposa l'aprovació de l'adhesió de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona als acords de la Mesa General de
negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona de data 13 de
maig de 2013.

8.

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

9.

Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Navarcles, 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.

10. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

11. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació 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 recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

12. Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 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.

13. Dictamen que proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Sadurní d'Osormort, 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.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum

14. Dictamen que proposa l’acceptació i aprovació de la minuta de conveni relativa a
l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de
Catalunya a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient

15. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
defensa de la Conca del Riu Besòs
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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 presenten els grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la proposta de
modificació de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproducció.

2.

MOCIÓ que presenten els grups polítics del PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la
Diputació de Barcelona, en defensa del model de comunicació pública local.

3.

MOCIÓ que presenta el grup polític d’Esquerra República de Catalunya – Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, de rebuig a la reforma de l’administració
impulsada pel Govern de l’Estat.

RETIRAT

4.

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.

5.

Precs.

6.

Preguntes.

4

