Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
21 DE DESEMBRE DE 2012 .- 11 hores
ORDRE DEL DIA
1. PRESIDÈNCIA
1.1. Dació de compte de l’escrit de renuncia al càrrec de Diputat
presentada pel Sr. Albert Batet Canadell del grup polític de
Convergència i Unió-CiU

2. SECRETARIA
2.1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el
dia 30 de novembre de 2012.

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ
3.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 2.805 al
2.928 i del 76 al 171 electrònics. Any 2012.
3.2. Dació de compte de l’informe 28/2012 de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
3.3. Dació de compte de l’import definitiu de la retenció de crèdit, per
aplicació de l’article 2 del RDL 20/2012, en relació a la supressió
de la paga extra de desembre de 2012.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
4.1. Proposta per fixar, amb caràcter general, l'edat de jubilació forçosa
del personal funcionari i regulació dels supòsits de pròrroga
excepcional.

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
5.1. Proposta de concessió d’una subvenció a l’ajuntament d’Amposta
per a la rehabilitació del campanar de l’església del Poble Nou del
Delta, pels anys 2012 i 2013 i aprovació del conveni corresponent.

5.2. Proposta de concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de
Tarragona pels Jocs de la Mediterrània 2017 i aprovació del
conveni corresponent.
6. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
6.1. Dació de compte de la publicació del Decret 155/2012, pel qual
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria del PUOSC 20132016 i del PAM 2013-2016 com a programa específic i entendre
modificades les bases del PAM en relació a la coordinació del
PUOSC
7. ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

7.1. Proposta d’aprovació de la pròrroga del IV Conveni Col.lectiu del
personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos.
7.2. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu de diverses taxes de l’Ajuntament
de Cabra del Camp.
7.3. Proposta d’acceptació de la nova delegació de facultats en
matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic
de l’Ajuntament de La Canonja.
7.4. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
gestió i recaptació en període voluntari i període executiu i
encàrrec de gestió de les sancions establertes a la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial de l’Ajuntament de
La Canonja.
7.5. Proposta d’acceptació de les noves delegacions de facultats en
matèria de gestió, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic
de l’Ajuntament de Deltebre.
7.6. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic
l’Ajuntament de la Roda de Berà.
7.7. Proposta d’acceptació de la revocació de la delegació de facultats
en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu i la inspecció, de la Taxa de subministrament d’aigua de
l’Ajuntament de Blancafort.

PRECS I PREGUNTES

