Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
27 DE SETEMBRE DE 2013 .- 11 hores
ORDRE DEL DIA
1. SECRETARIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter
extraordinari el dia 6 de setembre de 2013.
1.2. Dació de compte de les sentencies dictades en el recurs ordinari
1005/2005 i recurs de cassació 2482/2011 interposats per un
funcionari contra la Diputació de Tarragona.
1.3. Dació de compte de la sentència de data 8 d’octubre de 2012 i la
interlocutòria de data 17 de maig de 2013 dictades en el recurs de
cassació 1914/2011 i dació de compte i execució de la sentència
dictada en el recurs ordinari 165/2007 interposat per un funcionari
contra la Diputació de Tarragona.
2. CONTROL I FISCALITZACIÓ
2.1.

Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 343 al
388 i del 1.532 al 1.992 electrònics. Any 2013.

2.2.

Dació de compte del Decret de la Presidència de cessament de
personal eventual de confiança del grup polític CiU.

3. PRESIDENCIA
3.1.

Dació de compte de la credencial de Diputada Sra. Misericordia
Dosaiguas Pérez i presa de possessió del càrrec.

3.2.

Dació de compte de la credencial de Diputat del Sr. Josep Maria
Santamaria Puig i presa de possessió del càrrec.

3.3.

Proposta de modificació de la participació dels diputats del grup
polític PSC en
les comissions informatives i comissions
especials i dels Organismes autònoms BASE i Patronat de
Turisme.

3.4.

Proposta de dedicació i regim retributiu de la Diputada Sra.
Misericordia Dosaiguas Perez i del Sr. Josep Maria Santamaria
Puig.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
4.1.

Proposta de concessió anticipada i provisional del programa de
despeses corrents i del programa d'inversions del PAM 2013,
condicionada a l'aprovació definitiva del pla anual del 2013 per
part del govern de la Generalitat

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
5.1.

Dació de compte de l’aprovació definitiva de la modificació de la
fitxa descriptiva (funcions generals i específiques) del lloc tipus de
director/a d'àrea i de la modificació núm. 2/2013 de la Relació de
llocs de treball de la Diputació de Tarragona aprovat inicialment
en data 26 de juliol de 2013

5.2.

Proposta de modificació del Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la
Diputació de Tarragona

5.3.

Proposta de Resolució de peticions de compatibilitat de
professors de les Escoles i Conservatoris de Música de la
Diputació de Tarragona.

5.4.

Proposta d'aprovació de la modificació núm. 2/2013 de la
plantilla de personal per a l'exercici 2013

5.5.

Proposta d’aprovació de la modificació de la fitxa descriptiva
(funcions generals i específiques) dels llocs tipus de
comandament i d'aprovació inicial de la modificació núm. 3/2013
de la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2013

5.6.

Proposta de regulació complementària dels supòsits de
contractació temporal o nomenaments interins de conformitat amb
l'RDL 20/2011

5.7.

Proposta d’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Tarragona
al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, com a Entitat Coordinadora
Territorial, per al foment de polítiques d’energia sostenible a la
demarcació de Tarragona.

6. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES

6.1.

Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació i els
seus Organismes Autònoms de l’exercici de 2012.

6.2.

Dació de compte de l'auditoria financera sobre els comptes
anuals del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència corresponents a l'exercici 2011.

6.3.

Dació de compte de l'auditoria financera sobre els comptes
anuals del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència corresponents a l'exercici 2012.

6.4.

Dació de compte dels informes provisionals de control financer i
fiscalització a posteriori de l’exercici 2012 de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

7. ASSUMPTES DEL CONSELL
D’INGRESSOS

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

7.1.

Dació de compte d’aprovació pel Consell Rector de BASE del
nou Conveni de desenvolupament de la col·laboració en matèria
tributària entre l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, de
conformitat amb el Conveni marc previ de col·laboració signat en
data 19 de setembre de 2012.

7.2.

Proposta d’aprovació, del model d’addenda al conveni regulador
de la delegació de les facultats en matèria de gestió, encàrrec de
gestió, i recaptació voluntària i executiva de les sancions
establertes a la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial.

7.3.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria
de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic
de l’Ajuntament d’Alcanar.

7.4.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

7.5.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic de
l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja.

7.6.

Proposta d’aprovació de l’acord d’especificació de les taxes
delegades de l’Ajuntament de Xerta.

7.7.

Proposta d’acceptació de la revocació de la delegació de
facultats en matèria de recaptació en període voluntari de les
liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

de naturalesa urbana practicades
d’autoliquidació de l’Ajuntament de Cunit.
PRECS I PREGUNTES

amb

la

modalitat

