Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE JUNY DE 2014
ORDRE DEL DIA

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

I.-

1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General

2.

Donar compte del Decret de la Presidència de data 17 de juny de 2014, que
resol prendre en consideració la renúncia al càrrec de Diputat de l’Il·lm. Sr.
Jaume Bosch i Pugés del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (PSC-PM), i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a
lliurar la credencial de la condició de Diputat Provincial al primer suplent de la
llista corresponent, Sr. Antonio Bermudo Ávila.

Direcció de Serveis de Concertació Local

3.

Donar compte de l’aprovació, per la Junta de Govern de data 29 de maig de
2014 registre núm. 227/14, del dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, l’aprovació del tancament i liquidació definitiva de les actuacions
aprovades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les
infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Servei de Programació

4.

Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària

5.

Dictamen que proposa aprovar i convalidar, amb efectes d’1 de gener de 2014,
la minuta de conveni que regula la concessió demanial a favor de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de part de la finca de la Torre
Marimon, situada a Caldes de Montbui.

Organisme de Gestió Tributària

6.

Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 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 l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 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 que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, per una reforma constitucional i la convocatòria d’un
referèndum sobre el model d’Estat i el mètode d’elecció del seu Cap.

2.

Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, de
rebuig a l’acord comercial “Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió” entre la
Unió Europea i els Estats Units.

3.

Moció que presenten els grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la
Diputació de Barcelona, de suport al model d’escola catalana i al sistema
d’immersió lingüística.

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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