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0.  Declaració Institucional de condemna dels atemptats del 7 de gener i en defensa 
de la llibertat d’expressió. 

 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014.  
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia de la Il·lma. Sra. Elsa 

Blasco Riera al càrrec de diputada i sol·licitar a la Junta Electoral Central que 
procedeixi a lliurar la credencial del segon suplent de la llista electoral d’ICV-EUA-
EPM de la Junta Electoral de Zona de Barcelona 

 
3. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 

1/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte en tota la seva extensió 
i substituir el Decret 672/2013, de data 5 de febrer, sobre nomenaments de 
Vicepresidents/tes, com a conseqüència de la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i 
Arnabat al càrrec de Vicepresident primer. 

 
4. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 

2/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte, en tota la seva 
extensió, i substituir el Decret 674/2013, de data 5 de febrer, sobre nomenaments 
dels membres de la Comissió Executiva, com a conseqüència de la renúncia de 
l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat com a Vicepresident primer d’aquesta Corporació. 

 
5. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 

3/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte en tota la seva extensió 
i substituir el Decret 673/2013, de data 5 de febrer, parcialment modificat pels 
decrets 3667/2013, de data 28 de març i 2349/2014, de data 27 de març, sobre 
composició, nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de determinades competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació del règim de les sessions ordinàries d’aquest, 
com a conseqüència de la renúncia al càrrec de Vicepresident primer de l’Il·lm. Sr. 
Ferran Civil i Arnabat. 

 
6. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència, 

núm. 4/2015, de data 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte en tota la seva 
extensió i es substitueix el Decret de la Presidència núm. 11489/2014, de data 5 
de desembre, en el sentit de deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. 
Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a conseqüència d’haver deixar sense efecte les 
seves designacions com a Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local. 
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7. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 
5/2015, de data 8 de gener, d’aprovació de la Refosa núm. 1/2015, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
8. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència, 

núm. 29/15, de data 13 de gener, que resol  nomenar Diputat delegat de Benestar 
Social, Salut Pública i Consum, Igualtat i Ciutadania l’Il·lm. Sr. Josep Oliva 
Santiveri, nomenar Diputat delegat per a la matèria d’Educació l’Il·lm. Sr. Gerard 
Ardanuy i Mata, i modificar parcialment el Decret 5/2015, de 8 de gener, 
d’aprovació de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple. 

 
9. Dictamen que proposa donar-se per assabentat del nomenament de l’Il·lm. Sr. 

José Maria González de Arriba com a portaveu adjunt, del grup polític ICV-EUiA-
EPM, amb efectes del 9 de gener de 2015 i de la nova composició de la Junta de 
Portaveus. 

 
10. Dictamen que proposa la modificació de la composició de les comissions 

informatives i de seguiment de les àrees de la Diputació de Barcelona. 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
 
11. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de la relació de llocs de treball de 

l’organisme autònom Institut del Teatre, incorporada com a document en 
l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per 
al 2015, per adequar-la a la proposta presentada pel Consell General de l’Institut 
del Teatre en data 19 de novembre de 2014.  

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12. Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada per de 

la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, 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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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 
 
 
 
 
 
 


