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SESSIÓ PLENARIA ORDINARIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL OlA 23 DE DESEMBRE DE 2015
ORDRE DEL OlA
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1.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de I'acta de la sessió ordinaria celebrada en data 26 de novembre de
2015.
ÁREA DE PRESIDENCIA

2.

Dictamen de la Presidencia pel qual es proposa donar compte al Pie de I'adhesió
de la Diputació de Barcelona al text aprovat en la Cimera deis governs locals
contra el canvi climatic, celebrat a París.

Secretaria General
3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidencia núm. 11315/15, de 26 de novembre, pel qual es disposa la
modificació parcial de I'apartat quart de la part dispositiva del Decret de la
Presidencia núm . 7675/15, de 3 de setembre, en el sentit de fixar el nom deis
membres que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern amb veu pero
sense vot, com a conseqüencia de la modificació deis presidents i portaveus deis
grups polítics de la CUP-PA i del PP.

4.

Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia de 1'1I·lm. Sr.
Xavier García Albiol al carrec de diputat i sol· licitar a la Junta Electoral de Zona
de Barcelona que lIiuri la credencial del primer suplent de la lIista electoral del
Partit Popular, senyor Xavier Mulleras Vinzia.

5.

Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia de 1'1I·lm . Sr.
Ramon Riera i Bruch al carrec de diputat i sol· licitar a la Junta Electoral de Zona
de Vilafranca del Penedes que lliuri la credencial del primer suplent de la llista
electoral de Convergencia i Unió, senyor Pere Regull i Riba.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.

Dictamen pel qual es proposa prorrogar fins el 31 de desembre de 2016 el
conveni de col ·laboració entre la Fundació Institut Economia de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, formalitzat en data 26 de gener de 2011, pel qual
aquesta Corporació es va incorporar com a patró promotor de la Fundació.

Direcció deis Serveis de Recursos Humans

7.

Dictamen pel qual es proposa ratificar l'Acord adoptat en la Mesa General de
Negociació de materies comunes, en data 5 de novembre de 2015, sobre la
regulació deis dies addicionals de vacances per antiguitat derivada deis serveis
prestats pel personal al servei de la Diputació de Barcelona en qualsevol
administració pública, tot incorporant a aquests efectes un nou apartat 24 bis a
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l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de
Barcelona i correlatiu article 27, bis, del Conveni col ·lectiu del personal laboral.
Servei de Programació
8.

Dictamen pel qual es proposa desestimar la reclamació presentada per la
representació sindical de Comissions Obreres de l'Organisme de Gestió
Tributaria (ORGT) de la Diputació de Barcelona contra el Pressupost d'aquest
Organisme per a 2016 i aprovar definitivament el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a I'any 2016.

11.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la L1ei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Régim
Local).
1.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, sobre I'ús
del glifosat i altres herbicides a la Diputació de Barcelona.

2.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona per a la
retirada deis símbols franquistes a edificis no públics deis municipis de la
demarcació de Barcelona.

3.

Moció que presenten el Grup Partit deis Socialistes de Catalunya 
Candidatura de Progrés i el Grup Entesa, de la Diputació de Barcelona, sobre
els acords de la conferencia sobre el canvi climatic de Paris 2015.

4.

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

5.

Precs

6.

Preguntes
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