Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
28 DE MAIG DE 2021.- 10 hores
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA GENERAL
Secretaria
1. Donar compte i ratificar el decret de la Presidència núm. 20210001895, d'11 de maig de 2021, pel qual es resol prorrogar el règim de
celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància, per
mitjans electrònics i telemàtics, en compliment de les mesures de
distanciament social previstes a la normativa vigent.
2. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 30
d'abril de 2021.
Serveis Jurídics
3. Donar compte de les sentències dictades en el procediment abreujat
núm. 227/2016 i recurs d'apel·lació 162/2018, i de la Provisió dictada en
el recurs de cassació 6411/2019, tots interposats per un funcionari
contra la Diputació de Tarragona.
4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de personació al
procediment abreujat núm. 39/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, interposat per la Secció Sindical de la UGT a la
Diputació de Tarragona contra la Diputació de Tarragona.
5. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de personació al
procediment abreujat núm. 319/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, interposat per la Secció Sindical de la UGT a la
Diputació de Tarragona contra la Diputació de Tarragona.
6. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de personació al
procediment abreujat núm. 287/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, interposat per la Secció Sindical de la UGT a la
Diputació de Tarragona contra la Diputació de Tarragona.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
7. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 1535 al núm.
2085 de l'any 2021.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS
HUMANS,
OCUPACIÓ,
EMPRENEDORIA
I
ASSUMPTES GENERALS
8. Aprovar inicialment la modificació 1-2021 de la Plantilla de personal
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l'exercici 2021.
9. Aprovar la modificació 1-2021 de la Relació de llocs de treball de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent
a l'exercici 2021.
10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal,
adscrit al CPEE Alba de Reus, per desenvolupar una segona activitat,
per compte d'altri, prestant els seus serveis a l'Associació Taller Baix
Camp.
11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal,
adscrita al CPEE Sant Rafael, per desenvolupar una segona activitat
com a educadora al Centre Residencial d’Acció Educativa Voramar.
12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal eventual de
confiança del grup polític de Ciutadans, per desenvolupar una activitat
privada, per compte propi, com a advocat.
13. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal
per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a
conservadora-restauradora d’obres en paper.
14. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a
Dades i Anàlisis de Governança de l'Àrea de TIC, per desenvolupar una
segona activitat com a professor associat a la Universitat Oberta de
Catalunya.
15. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de
l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos, per desenvolupar
una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la
UOC.
16. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari, adscrit a
la unitat d'Aplicacions Informàtiques de l’Àrea de TIC, per desenvolupar
una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC
durant el segon semestre del curs acadèmic 2020-2021.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
17. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants
acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula
aquest encàrrec.
18. Acceptar l’encàrrec de gestió del Sistema d’Informació Nacional
d’Aigua de Consum (SINAC) de l'Ajuntament de Mont-ral.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
19. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de les
carreteres TP-2044 i TV-2048, del Vendrell a Sant Vicenç de Calders,
amb un pressupost d’execució per contracta de 897.828,98 euros,
declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar
l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns
i drets afectats.
20. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de les
travesseres de Vila-rodona, carreteres TP-2003 i TV-2443, amb un
pressupost d’execució per contracta d’1.272.489,97 euros, declarar la
urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar
l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns
i drets afectats.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
21. Sol·licitar l'adhesió de la Diputació de Tarragona al Consorci Català
de Desenvolupament Local.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia
22. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació
i els seus Organismes Autònoms. 1r trimestre 2021.
23. Donar compte de l'aprovació de la Memòria de gestió de Tresoreria
de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms,
corresponent a l'exercici 2020.
Patrimoni
24. Determinar la nova durada inicial del contracte d'arrendament de la
TAP amb l'Agència de Publicitat Internacional Catalana, SL.

25. Retardar la data de finalització de l'adequació del contracte
d'arrendament de la TAP a la situació derivada de la pandèmia de la
COVID-19.
ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu de les multes coercitives de
l’Ajuntament de l’Albiol.
27. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana de l’Ajuntament de Barberà de la Conca.
28. Donar compte de l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos de 18 de maig de 2021 relatiu a la designació de les
oficines d’assistència en la campanya de la Renda 2020.
PRECS I PREGUNTES

