Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
26 DE GENER DE 2018.- 11 hores
ORDRE DEL DIA

1. SECRETARIA GENERAL

1.1.

Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari
el dia 22 de desembre de 2017.

1.2.

Dació de compte de l’aprovació definitiva de les Bases
reguladores del programa específic d’obres per al sanejament,
abastament i distribució d’aigua potable i del programa de
modernització
d’equipaments
informàtics
per
garantir
l’administració electrònica (PEXI 2018).

1.3.

Dació de compte de l’aprovació definitiva de les Bases
reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) per a l’anualitat
2018.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 3736 al
3909 de 2017 i de l’1 al 118 de 2018.
2.2. Dació de compte del Decret de Presidència de data 29 de
desembre de 2017 de nomenament de personal eventual de
confiança.

3. PROPOSTES DE PRESIDENCIA

3.1.

Proposta de canvi de denominació de la Comissió informativa
de Recursos Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i
Assumptes Generals per adequació a l’organigrama de la

Diputació de Tarragona aprovat pel Ple de data 24 de novembre
de 2017.

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

4.1.

Proposta de correcció d'errades materials detectades en
l’organigrama de la Diputació de Tarragona, aprovat pel Ple de
data 24 de novembre de 2017.

4.2.

Proposta de resolució de peticions de compatibilitat d'empleats
públics.

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

5.1.

Proposta d’aprovació inicial de les bases específiques
gestionades per la Unitat de Gestió de Centres d’Educació de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà:
- Bases específiques que han de regir la convocatòria del
procediment per a la concessió de beques per a alumnat que cursa
Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona.
- Bases específiques que han de regir la convocatòria del
procediment per a la concessió de beques per a alumnat de les
Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la
Diputació de Tarragona.

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

6.1.

Proposta d’establiment d’un preu públic per l'assistència en
treballs de reparació de paviments i sega de camins municipals
pavimentats dels municipis de Tarragona.

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

7.1.

Dació de compte de l’aprovació definitiva del pressupost de la
Corporació i els seus Organismes Autònoms per a l’exercici
2018.

7.2.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017 de l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de desembre de 2017, que autoritza
el canvi de denominació i de codificació de l’aplicació
pressupostària 2010/336/78912/02 del pressupost vigent.

7.3.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017 de l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de desembre de 2017, que autoritza
el canvi de denominació de l’aplicació pressupostària
2010/231/78918 del pressupost vigent.

7.4.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017 de l’acord de la
Junta de Govern, de data 22 de desembre de 2017, que autoritza
el canvi de denominació i de codificació de l’aplicació
pressupostària 1200/170/46601 del pressupost vigent.

7.5.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017 de l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de desembre de 2017, que autoritza
el canvi de codificació de l’aplicació pressupostària
2010/334/48177 del pressupost vigent.

7.6.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017, del Decret de
Presidència de data 29 de desembre de 2017, que autoritza el
canvi
de
denominació
de
l’aplicació
pressupostària
1010/922/48102 del pressupost vigent.

7.7.

Dació de compte, en aplicació de la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017, de l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de desembre de 2017, que autoritza
el canvi de denominació i de codificació de l’aplicació
pressupostària 2010/334/76265 del pressupost vigent.

8. ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

8.1.

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

Proposta d’acceptació de la revocació de la delegació de
facultats en matèria de recaptació de la taxa de subministrament
d’aigua i de les actuacions davant de l’Agència Catalana de
l’Aigua de l’Ajuntament de l’Albiol.

8.2.

Proposta d’acceptació de 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
Masdenverge.

8.3.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari de les contribucions especials de
l’Ajuntament de la Morera de Montsant.

9. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

