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o.

Manifest Institucional del dia Internacional per a I'eliminació de la violencia envers
les dones

1.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de I'acta de la sessió ordinaria de data 29 d'octubre de 2015.
ÁREA DE PRESIDENCIA

Secretaria General

2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat, de Desenvolupament Economic Local i d'Hisenda, Serveis Generals i
Recursos Humans, així com de la Comissió Especial de Comptes, i actualització de
la composició de les Cornissions Informatives i de Seguiment de la Corporació, de
conformitat amb els escrits presentats pels Grups ERC-AM i PP.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició del Grup polític del PP i del Grup polític CUP-PA, així com de la Junta
de Portaveus de la Diputació de Barcelona, d'acord amb els escrits d'ambdós
grups.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret núm. 9537/15,
de 28 d'octubre, sobre nomenament de la II·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila com a
diputada adjunta de I'Área de Territori i Sostenibilitat i modifica ció parcial del
Decret de la Presidencia núm. 8749/15, de 8 d'octubre, sobre nomenament i
delegació de competencies en favor de Diputades i Diputats adjunts d'Árees i per
materies.

5.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret núm. 9850/15,
de 30 d'octubre, sobre modificació parcial deis decrets núm. 7472/15, de 29 de
juliol i núm. 7582/15, de 31 d'agost, referent a deixar sense efecte la dedicació
parcial del 75% de la II·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, del Grup polític C's com a
conseqüencia de la presa de possessió del seu carrec com a diputada del
Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 26/10/2015; així com el nomenament
de l'II·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a diputat que exercira el seu carrec amb
dedicació exclusiva i el nomenament de la II·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila, que
exercira el seu carrec amb caracter de dedicació parcial al 51% pel seu
nomenament de diputada adjunta de I'Área de Territori i Sostenibilitat i modificar
el regim de dedicació de I'n·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de
Turisme, en el sentit que exerceixi el seu carrec amb caracter de dedicació
exclusiva, deixant sense efecte el seu carrec amb dedicació parcial al 75%.
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6.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidencia
de 9 de novembre de 2015, sobre la modificació parcial deis decrets núm.
7472/15, de 29 de juliol, núm. 7582/15, de 31 d'agost, ¡núm. 9850/15, de 30
d'octubre, referent a: d'una banda, deixar sense efecte la dedicació exclusiva de
111·lm. Sr. Xavier García Albiol; modificar el regim de percepció de les
indemnitzacions per assistencia, aprovades pel Pie de la Diputació, en sessió
extraordinaria de 29/7/2015, de 111·lm. Sr. Manuel Reyes López, i aprovar que
exercira el carrec de diputat, i com a president del Grup del PP, amb caracter de
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5/11/2015, tot aixó d'acord amb I'escrit
del Grup polític PP de 5/11/2015; i d'altra banda, modificar la quantia económica
del Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit que passi a percebre, en
concepte de sou, la quantia fixada pel Pie corporatiu per als presidents/es de grup
polític, amb efectes del dia 9/11/2015.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016
2019" i el seu Protocol general.

Servei de Programació
8.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de credit 19/2015 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a I'exercici 2015, així com
aprovar I'actualització del Pla estrategic de subvencions 2015 i del Pla d'inversions
2015 i donar-se per assabentat de I'avaluació del compliment de I'objectiu
d'estabilitat pressupostaria, en compliment d'alló que disposa I'article 16.2 del RD
1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla económic-financer de la
Diputació de Barcelona.

9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a I'exercici de 2016 integrat pels estats de despeses i
d'ingressos i les bases d'execució del Pressupost General, que s'aplicaran al
pressupost de la própia Corporació i als pressupostos de tots els organismes
autónoms que en depenen, així com els annexos previstos a I'art. 166 del Text
refós de la Llei d'Hisendes Locals, les plantilles i les relacions de tots els lIocs de
treball degudament classificats de la Corporació i deis seus organismes públics,
així com les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords
vigents a la Diputació de Barcelona i I'increment retributiu de 1'1 per cent; aprovar
el Pla estratégic de subvencions, transferéncies i altres ajuts, d'acord amb alió
establert a I'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, acordar la dotació económica per als grups polítics, donar-se per
assabentat de I'informe d'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat
pressupostaria, sostenibilitat financera i de la regla de la despesa emes per la
Intervenció General amb caracter independent; aprovar les Instruccions sobre
procediments de control de la Diputació Barcelona, i restar assabentat deis
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Pressupostos, per a 2016, deis Cansareis, adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona, que formen part deis pressupostos de la Diputaeió de Barcelona
que han aprovat el seu pressupost.
Intervenció General
10. Dictamen que propasa donar-se per assabentat de 11nforme d'avaluació del
compliment de I'objectiu d'Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, de
les entitats integrants del sector públic de la Diputació de Barcelona, referit a 30
de setembre de 2015.
11. Dictamen que proposa donar-se per assabentat deis informes realitzats I'any 2015,
de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves
entitats participades i altres perceptores de finan<.;ament, així com deis informes de
control financer de subvencions i altres ajuts, de I1nforme de fiscalització plena
posterior, així com de I1nforme referent a I'analisi del cost de funcionament i del
rendiment deis serveis.
Tresoreria
12. Dictamen pel qual es proposa la concertació d'una operació d'endeutament per
finan<.;ar despeses de capital del pressupost 2015
Organisme de Gestió Tributaria
13. Dictamen pel qual es propasa I'acceptaeió de I'ampliaeió de la delegaeió acordada
pel Pie de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la Diputaeió de Barcelona, de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
14. Dictamen pel qual es propasa I'acceptaeió de I'ampliaeió de la delegaeió acordada
pel Pie de l'Ajuntament del Brull, a favor de la Diputaeió de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic munieipals.
15. Dictamen pel qual es propasa I'acceptaeió de I'ampliació de la delegació acordada
pel Pie de I'Ajuntament d'Olérdola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
16. Dictamen pel qual es propasa I'acceptació de la delega ció acordada pel Pie de
l'Ajuntament de Palau-Solita i Plegamans, 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 I'abast d'anteriors acords de
delegació.
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ÁREA DE TERRITORII SOSTENIBILlTAT
Gerencia de Serveis de Medi Ambient

17. Dictamen pel qual es propasa ratificar I'aprovació inicial deis Estatuts del Cansarci
per al Tractament de Residus Sólids Urbans del Maresme.
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I.

11.-

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
Regim Local).

1.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de pagament
de tributs a I'Agéncia Tributaria de Catalunya.

2.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per fer frent a
la pobresa energética.

3.

Moció que presenta el Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre els atacs del Govern de I'Estat a la
normativa catalana sobre pobresa energética.

4.

Moció que presenten els Grups Partit deis Socialistes de Catalunya 
Candidatura de Progrés i Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació
de Barcelona, en relació a la resolució presentada el passat 27 d'octubre al
Parlament de Catalunya per part deis Grups Parlamentaris de Junts pel SI i de la
CUPo

5.

Moció que presenten els Grup Partit deis Socialistes de Catalunya 
Candidatura de Progrés i Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació
de Barcelona, de "Crida per la Igualtat al Món Municipal".

6.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a I'ajuda
d'emergéncia als camps de refugiats sahrauís per la catastrefe humanitaria
després de les pluges torrencials d'aquest mes d'octubre.

7.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa de
la qualitat de I'aire, contra el frau en les emissions, per una planificació de la
mobilitat i per I'impuls de la modernització tecnológica de la indústria catalana de
I'automoció.

8.

Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, sobre la
convivéncia democratica en Catalunya.

9.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidéncia de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Arees, i deis acords adoptats per la Junta
de Govern.

10. Precs
11. Preguntes
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