Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
28 D'ABRIL DE 2017.- 11 hores
ORDRE DEL DIA
1. SECRETARIA GENERAL

1.1.

Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari
el dia 31 de març de 2017.

1.2.

Dació de compte de l'aprovació definitiva de les bases
específiques de subvencions gestionades per la Unitat de
Cultura, de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.1.

Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 875 al
1183 de 2017.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ I
ASSUMPTES GENERALS

3.1.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 2/2017 de la
Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.

3.2.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 2/2017 de la
Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.

3.3.

Proposta de resolució de peticions de compatibilitat de personal
laboral temporal i personal funcionari interí.

3.4.

Dació de compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm.
1/2017 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms corresponent a l’any 2017.

3.5.

Dació de compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm.
1/2017 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a
l’any 2017.

3.6.

Proposta d’adequació de la normativa de la Diputació de
Tarragona en matèria d’Administració Electrònica a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

4.1.

Proposta d’adhesió de la Diputació de Tarragona com a membre
a l’Associació Xarxa de Custòdia del Territori.

4.2.

Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les
Bases específiques reguladores de subvencions del Servei de
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

4.3.

Proposta de resolució del procediment de reintegrament de part
de la subvenció concedida i pagada per al projecte "Construcció
edifici viver d'empreses" inclòs al Programa Operatiu FEDER
(PO) 2007-2013. Eix 1 al Consell Comarcal del Montsià.

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

5.1.

Proposta d'aprovació del preu públic per a l’assistència a
l’activitat Colònies a la Residència Esportiva Àster, organitzada
pel Col·legi d’Educació Especial Alba de la Diputació a Reus.
Curs 2016-2017.

5.2.

Proposta d'aprovació del preu públic per a l’assistència a
l’activitat Colònies anuals d’Infantil i Primària a Prades,
organitzada pel Col·legi d’Educació Especial Sant Rafael de la
Diputació a Tarragona. Curs 2016-2017.

5.3.

Proposta d'aprovació del preu públic per a l’assistència a
l’activitat Colònies anuals a la casa de colònies El Xalió, de Sant
Miquel de Campmajor (Garrotxa), organitzada pel Col·legi Públic
d’Educació Especial Sant Rafael de la Diputació a Tarragona.
Curs 2016-2017.

6. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

6.1.

Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació
definitiva del Projecte de rotonda a la intersecció entre les
carreteres T-202, T-203 i T-214, la Riera de Gaià.

7. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

7.1.

Proposta de rectificació anual de l'Inventari General de la
Diputació de Tarragona corresponent a l'exercici 2016.

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

8.1.

Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost de la Corporació 2017.

8.2. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost del Patronat de Turisme 2017.
8.3. Proposta d’aprovació de rectificació de la descripció de les
denominacions a les aplicacions pressupostàries de despesa de
subvencions nominatives del pressupost inicial per a l’exercici
2017 de la Diputació de Tarragona i el Patronat de Turisme.
8.4. Dació de compte de l’aplicació a la Diputació de Tarragona de la
Disposició Addicional 16a del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel
que fa a les inversions financerament sostenibles (IFS) i del grau
de compliment dels criteris previstos respecte aquestes inversions
del pressupost 2016 que s’han finançat amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria de l’exercici 2015 en compliment de la
Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
8.5. Dació de compte de l’addenda a l’informe sobre compliment dels
requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera a la liquidació del
Pressupost 2016 de la Diputació de Tarragona.

9. ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

9.1.

Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari i en període executiu dels
ingressos de dret públic de la Comunitat de Regants de
Freginals.

9.2.

Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació de la taxa per llicències urbanístiques i la recaptació
en període voluntari de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, les contribucions especials, les quotes
d’urbanització i les execucions subsidiàries de l’Ajuntament de
Maspujols.

9.3.

Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules,
cadires i instal·lacions anàlogues de l’Ajuntament de la Morera
de Montsant.

9.4.

Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació de la taxa de recollida residus i la taxa de cementiri
de l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca.

9.5.

Proposta d'acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació de les execucions subsidiàries, les quotes
d’urbanització, la recaptació en període voluntari de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicències
urbanístiques, així com la recaptació i la inspecció de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial a favor d’empreses
explotadores de l’Ajuntament de la Secuita.

9.6.

Proposta d'esmena d'error material de l'acord d'acceptació de
diverses delegacions i d'una revocació de l'Ajuntament de
Vinyols i els Arcs adoptat en data 25 de novembre de 2016.

10. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

