Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
29 DE JUNY 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 25 de maig de 2018.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ

2.1.

Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 1457
al 1855 de 2018.

3. PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

3.1.

Dació de compte de la composició, àmbit de gestió i règim de
sessions de la Comissió Especial de Seguiment del Codi de
conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I
ASSUMPTES GENERALS

4.1.

Proposta d’aprovació del nou Protocol per a la prevenció i
l’abordatge de l’assetjament en l’àmbit laboral de la Diputació de
Tarragona.

4.2.

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

4.3.

Proposta de suspensió dels articles 19.2 i 19.3. del II Pacte de
condicions de personal funcionari referent a la reducció de
jornada.

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

5.1.

Proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de
Tarragona i els ajuntaments de la Sénia, Horta de Sant Joan,
Gandesa, la Fatarella, Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Alcover i el Montmell, per a l’execució de l’Operació
FEDER Eix 4 “Xarxa de calor de proximitat” inclosa en el P.O.
FEDER Catalunya 2014-2020, Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació.

5.2.

Proposta d’adhesió de la Diputació de Tarragona a la
Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels
aliments.

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

6.1.

Proposta d’esmena d’error material detectat en el Projecte de
condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rossell i en
els seus acords d’aprovació inicial de data 22 de desembre de
2017 i d’aprovació definitiva de data 25 de maig de 2018.

6.2.

Proposta d’aprovació de la modificació del conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació
de Tarragona, per al traspàs de determinades carreteres
comarcals i locals, subscrit el 16 de desembre de 2013.

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

7.1.

Proposta d’aprovació de la Guia de Contractació Pública
Socialment Responsable i d’Innovació de la Diputació de
Tarragona.

7.2.

Proposta d’aprovació de la declaració d’urgent ocupació de
terrenys afectats pel Projecte “Condicionament de la carretera
TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La Joncosa
del Montmell – Mirador del Penedès”.

7.3.

Proposta de cessió a l’Ajuntament de Llorac d’un tram de la
carretera TV-2245, d’Albió a la T-224.

7.4.

Proposta de ratificació del Decret de Presidència amb número
2018-0001713, de 8 de juny de 2018, pel qual es resol
interposar accions judicials contra BBVA, SA en reclamació de
les rendes impagades derivades del contracte d’arrendament
subscrit en data 31 de juliol de 2013, que té per objecte 59
places d’aparcament ubicades en les plantes soterrani –2 i –3
de l’edifici situat entre el c/ Pere Martell 2 i el c/ Higini Anglès 5,
propietat de la Diputació de Tarragona.

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

8.1.

Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 del
pressupost de la Corporació 2018, per actuacions a l‘espai
cultural Castell-Monestir Sant Miquel d’Escornalbou, i per
subvencions per activitats singulars als ajuntaments.

8.2.

Proposta d’aprovació de la modificació de la Base 33 de les
Bases d’Execució del Pressupost, exercici 2018.

8.3.

Proposta d’aprovació del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i
obligacions, i de control inherent a la presa de raó en
comptabilitat dels drets i ingressos de la Diputació de Tarragona
i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció
interventora.

8.4.

Proposta d’aprovació de la modificació dels annexos de
l'ordenança fiscal reguladora de les taxes, en relació a la
prestació del servei d’assistència de secretaria-intervenció als
ens locals de la província de Tarragona i a la prestació de
serveis d'ensenyaments artístics dels centres educatius de la
Diputació de Tarragona.

8.5.

Dació de compte del Pla anual de control financer a realitzar
durant l’exercici 2018 i de les corresponents addendes núm. 1 i
núm. 2.

9. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES

9.1.

Dació de compte del resum dels treballs de control intern de
l’exercici 2017.

10. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS

10.1.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i
cadires de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

10.2.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries i
de la gestió tributària de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses
explotadores, d’acceptació de l’especificació de les delegacions
de les taxes i preus públics i d’acceptació de la revocació de la
recaptació en període voluntari de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’Ajuntament de Rasquera.

10.3.

Proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió dels expedients i
de la delegació de facultats en matèria de recaptació de les
sancions de les infraccions de l’Ordenança general de
convivència ciutadana i ús dels espais públics de l’Ajuntament
de Tarragona, i aprovació del conveni.

10.4.

Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
gestió tributària de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic a favor d’empreses explotadores i
d’acceptació de la revocació de la recaptació en període
voluntari de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i
de la taxa per l’atorgament de llicències d’obres de l’Ajuntament
de Vimbodí i Poblet.

11. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS
PRECS I PREGUNTES

