Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31 d’octubre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General

2. Dictamen que proposa aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives
generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal.lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes
administratius i als privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans

3. Dictamen que proposa la modificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació
de matèries comunes de 24 d’octubre de 2012, aprovat per decret de la
presidència de 31 d’octubre de 2012 i ratificat per acord plenari de 29 de novembre
de 2012, relatiu a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del
personal al servei de la Diputació de Barcelona.
Servei de Programació

4. Dictamen que proposa donar compte del decret de la Presidència de data 22
d’octubre de 2013, núm. 8929/13, d’aprovació de la modificació núm. 18/2013 del
pressupost de la Corporació.
Intervenció General

5. Dictamen que proposa donar compte dels informes de control financer del sector
públic de la Diputació, de les seves entitats participades i altres perceptors de
finançament, i dels informes de control financer de subvencions i altres ajuts,
referits a l’exercici de 2012.
Organisme de Gestió Tributària

6. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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7. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Ripollet, 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.

8. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de 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 Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

10. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d'Olost,
en relació a revocar la delegació de les funcions de gestió, liquidació i recaptació
de la Taxa pel subministrament d'aigua.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social

11. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Xarxa Social Europea (ESN – European Social Network).

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 de Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona,
per a la commemoració del 75è. Aniversari de l’afusellament de Manuel Carrasco i
Formiguera.

2. Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa de les competències locals
davant el “Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones”
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació es proposa l’aprovació dels següents Dictamen i Moció
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

3. Dictamen que proposa la rectificació d’un error material en l’annex al dictamen
relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per
a l’exercici 2014.
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4. MOCIÓ que presenten els Grups d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya de la
Diputació de Barcelona, rebutjant la possible venda i privatització del parc públic
d’habitatges de l’Incansòl per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

5. 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.

6. Precs.
7. Preguntes.
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