Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
27 DE JULIOL DE 2012 .- 11 hores
ORDRE DEL DIA
1.
1.1.

SECRETARIA
Aprovació de l’acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari
el dia 29 de juny de 2012.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ
2.1.

Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 1.539
al 1.833 de 2012.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
3.1.

Proposta d’aprovació de les bases reguladores del Pla d’Acció
Municipal, quadrienni 2013-2016.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
4.1.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 4-2012 de la
Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, corresponent a l’exercici 2012

4.2.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 5-2012 de la
Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, corresponent a l’exercici 2012

4.3.

Proposta de suspensió de determinats articles del I Pacte de
condicions de personal funcionari, del VI Conveni Col·lectiu de
personal laboral i del Conveni de l’Organisme Autònom BASE,
gestió d’ingressos i proposta d’aprovació del calendari laboral
corresponent a l’any 2012, i d’altres mesures en matèria de
Recursos Humans per aplicació de les darreres reformes
legislatives, en matèria d'excedència voluntària i compactació de
reducció de jornada

4.4.

Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1576, de
data 12 de juny de 2012, declarant definitivament aprovada la

modificació núm. 3/2012 de la Plantilla de personal de la
Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, ja que
no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de
data 27 d’abril de 2012
4.5.

Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1577, de
data 12 de juny de 2012, declarant definitivament aprovada la
modificació núm. 3/2012 de la Relació de llocs de treball de la
Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, ja que
no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de
data 27 d’abril de 2012

4.6.

Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1722, de
data 6 de juliol de 2012, declarant definitivament aprovada la
modificació núm. 4/2012 de la Relació de llocs de treball de la
Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, ja que
no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de
data 25 de maig de 2012

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
5.1.

Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 8 del
pressupost de la Corporació 2012.

5.2.

Proposta de reconeixement de crèdit per factures corresponent
a exercicis econòmics de l’any 2011.

5.3.

Dació de compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels
terminis per al pagament de les obligacions d’acord amb la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.

5.4.

Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de la
Corporació i els seus Organismes Autònoms.

6. ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

6.1.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
general de gestió, liquidació , inspecció, comprovació i
recaptació de BASE-Gestió d’Ingressos.

6.2.

Proposta d’aprovació, de la sol·licitud al Ministeri d’Economia i
Hisenda de la delegació de facultats en matèria de gestió censal
de l’Impost sobre activitats econòmiques de l’Ajuntament de
Cunit.

6.3.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques de
l’Ajuntament del Montmell.

6.4.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria
de recaptació en període executiu de diverses taxes i un preu
públic de l’Ajuntament de Riudoms.

7. ASSUMPTES DE LES COMISSIONS LIQUIDADORES DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS
7.1.

Proposta-dictamen de la Comissió liquidadora per la
consolidació comptable en relació a la dissolució de l’Organisme
Autònom de la societat de la Informació-OASI

7.2.

Proposta-dictamen de la Comissió liquidadora per la
consolidació comptable en relació a la dissolució de l’Organisme
Autònom “Escoles d’Art i disseny”

7.3.

Proposta-dictamen de la Comissió liquidadora per la
consolidació comptable en relació a la dissolució de l’Organisme
Autònom ”Escoles de Música i Conservatoris de Grau Mitjà de
Música”.

7.4.

Proposta-dictamen de la Comissió liquidadora per la
consolidació comptable en relació a la dissolució de l’Organisme
Autònom Desenvolupament Local.

PRECS I PREGUNTES

