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DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018
ORDRE DEL DIA
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I.1.

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de gener de
2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

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 Desenvolupament
Econòmic Local, de Territori i Sostenibilitat, de Cultura, Educació i Esports i
d’Atenció a les Persones, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel
Grup polític d’ENTESA i actualització de la composició de les Comissions de la
Corporació.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 477/2018, de 31 de gener, de modificació parcial del Decret de
la Presidència núm. 1155/17, de 16 de febrer, en el sentit de modificar, amb
efectes d’1 de febrer de 2018, el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Arnau Funes
Romero en la Diputació de Barcelona, deixant sense efecte la seva dedicació
exclusiva i substituint-la per una dedicació parcial al 51%, corresponent al nivell
A6, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en
sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment modificades per acords
del Ple aprovats en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i de 20 de juliol de
2017.

Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de 28 de novembre de 2017, sobre modificació
parcial del règim de permisos del personal temporal de durada igual o inferior a
tres mesos, regulat a l’apartat Sisè, punt I, de l’Acord sobre el personal interí de
la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu
de 28 de juliol de 2016.
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Servei de Programació
5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el pressupost del Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l’exercici 2018; així
com la plantilla i la relació de llocs de treball de l’entitat.

6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2018 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018, i donar-se
per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre.

Intervenció General
7.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de la
Intervenció General d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat, corresponent a l’exercici 2017, previst a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.

Organisme de Gestió Tributària
8.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calella, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.

9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació, revocació i modificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Casserres, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

10.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellcir, 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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11.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, revocació i modificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
12.

Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’encàrrec de gestió i l’aprovació de
l’addenda de pròrroga de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum
de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la
disciplina de mercat per al 2018.

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 presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, en suport i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març
de 2018.

2.

Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a la vaga feminista i
les mobilitzacions del dia 8 de març de 2018.

3.

Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a
l’elaboració d’una guia de detecció per a persones amb necessitats de protecció
internacional.

4.

Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per establir un
sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les
desigualtats
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5.

Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessions de dates 18 de desembre de 2017 i
25 de gener de 2018).

6.

Precs

7.

Preguntes

