Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013
ORDRE DEL DIA

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu de la
commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

2. Aprovació de les actes de les sessions plenàries extraordinària de data 21 de
novembre i ordinària de data 28 de novembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

3. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga, fins el 31 de desembre de 2014, del
conveni de col·laboració, formalitzat en data 26 de gener de 2011, entre la
Fundació Institut d’Economia de Barcelona i la Diputació de Barcelona, pel qual la
Corporació es va incorporar com a patró promotor de la Fundació fins el 31 de
desembre de 2013.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans

4. Dictamen que proposa aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 27 de novembre de 2013, pel qual es regula la
prestació social consistent en un ajut per fill menor de 18 anys.

5. Dictamen que proposa aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 29 de novembre de 2013, pel qual es reconeix el dret
del personal al servei de la Diputació de Barcelona a la percepció de la part
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012,
corresponent als serveis prestats i meritats abans de l’entrada en vigor del RDL
20/2012, de 13 de juliol (entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

6. Dictamen que proposa rescindir, per mutu acord, el conveni de 14 de març de
2002 signat entre el Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera, la Societat
Municipal d’Habitatge Social de Matadepera SL i la societat Promoció Local
d’Habitatge SA, i aprovar un conveni de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de
Matadepera, de cinc habitatges situats al carrer Turó del Pujol, núms. 32, 34, 36,
38 i 40 de Matadepera.
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Organisme de Gestió Tributària

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

8. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació i la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 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 Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de 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'Igualada, 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.

11. Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montmeló, 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 Montseny, 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.

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

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni, signat en data 1 de
juliol de 2013, entre al Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum de
la Generalitat de Catalunya, pel qual es formalitzava un encàrrec de gestió en
l’àmbit de la disciplina de mercat, i que tindrà efectes a partir de l’1 de gener de
2014.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

15. Donar compte del Decret de la Presidència, número 10401/13, de data 26 de
novembre, en virtut del qual es declara l’emergència per executar les obres del
projecte modificat “Eixamplament de plataforma i execució d’un tercer carril a la
BV-5001 i intersecció amb la BV-5156. T.M. Montornès del Valles”, provocades
per la inestabilitat del talús a la carretera BV-5001.

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 presentada conjuntament pels grups d’ICV-EUIA-E, el partit dels Socialistes
RETIRAT

de Catalunya (PSC) i ERC-AM de la Diputació de Barcelona, rebutjant la possible
venda i privatització del parc públic d’habitatges de l'INCASÒL per part del Govern
de la Generalitat de Catalunya.

2. Moció presentada pel grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona, de rebuig a la
reforma del sector elèctric i per a l’impuls d’un model energètic basat en l’estalvi,
l’eficiència i les energies renovables.

3. Moció presentada pel grup d’ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona, sobre
l’increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l’accés als consums
energètics mínims vitals a la ciutadania.

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
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