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SESSIÓ PLENARIA ORDINARIA 


DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 


DEL DIA 26 DE MAIG DE 2016 


ORDRE DEL DIA 
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• Declaració institucional amb motiu de la celebració, el 4 de juny, del Dia de 
I'Associacionisme Cultural (DASC) 

1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 

1. 	 Aprovació de I'acta de la sessió ordinaria celebrada en data 28 d'abril de 2016. 

ÁREA DE PRESIDENCIA 

Secretaria General 

2. 	 Dictamen pel qual es propasa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidencia núm. 3186/16, de 14 d'abril, que modifica parcialment el Decret de la 
Presidencia núm. 2574/16, de 29 de marc;:, en el sentit de modificar el regim de 
dedicació exclusiva a dedicació parcial al 75% de l'II·lm. Sr. Joaquim Forn i 
Chiariello, president del Grup polític de CiU, amb efectes del dia 1 de maig de 
2016. 

Direcció de Relacions Internacionals 

3. 	 Dictamen pel qual es propasa aprovar I'adhesió de la Diputació de Barcelona a 
l'Organització de Regions Unides - Fórum Global de Governs Regionals i 
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR). 

Servei de Programació 

4. 	 Dictamen pel qual es propasa restar assabentat deis Pressupostos, per a 
I'exercici 2016, deis Cansareis adscrits al sector públic de la Diputació de 
Barcelona, que formen part deis Pressupostos de la Diputació de Barcelona i que 
han estat aprovats amb posterioritat a I'aprovació del Pressupost de la 
Corporació per a 2016. 

5. 	 Dictamen pel qual es propasa aprovar la modificació de credit 7/2016 al 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a I'exercici 2016, així com 
aprovar I'actualització del Pla estrategic de subvencions 2016 i del Pla 

~ d'inversions 2016 i donar-se per assabentat de I'avaluació del compliment de 
u I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, en compliment d'alló que disposa I'article § 
o 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla económic i u 
w 

:Ji 	 financer de la Diputació de Barcelona. 
O;r; 
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Oficina de Patrirnoni i Gestió Irnrnobiliaria 

6. 	 Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de I'lnventari General 
Consolidat de béns i drets de la Corporació amb referéncia a 31 de desembre de 
2015. 

ÁREA DE TERRITORII SOSTENIBILlTAT 

Gerencia de Serveis d'lnfraestructures Viaries i Mobilitat 

7. 	 Dictamen pel qual es proposa acordar el traspas de titularitat, a favor de 
l'Ajuntament de Tona, del tram de la carretera BV-5303, entre els punts 
quilométrics 1,880 i 3,527. 

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 Regirn 
Local). 

1. 	 Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per 
la internalització de serveis a la Diputació de Barcelona. 

2. Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 
suport a les represaliades polítiques. 

3. 	 Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, instant el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a recuperar la gestió de I'empresa 
d'abastament d'aigua en alta "Aigües Ter-Llobregat". 

4. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre el 
tancament definitiu del CIE de Barcelona. 

5. 	 Moció que presenten els Grups Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu, 
Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, Partit deis Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i 
Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa de la Llei 24/2015 de mesures 
urgents per afrontar I'emergéncia en I'ambit de I'habitatge i la pobresa 
energética. 
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6. 	 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 (14 i 28 d'abril). 

7. Precs 

8. Preguntes 
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