Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
29 DE MARÇ DE 2019.- 11 hores
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA GENERAL
1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el
dia 22 de febrer de 2019.
2. Dació de compte de l'aprovació definitiva de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 533 al núm.
974 de 2019.
4. Dació de compte del decret de la Presidència núm. 2019-0000793,
de nomenament de personal eventual de confiança.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS
HUMANS,
OCUPACIÓ,
EMPRENEDORIA
I
ASSUMPTES GENERALS
5. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
funcionari interí, adscrit a l'Àrea SAT, per a desenvolupar una segona
activitat privada com a formador per a l'empresa Didascalia Formación
y Consultoría SL.
6. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
funcionari de carrera, adscrita l'Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació, per desenvolupar una segona activitat pública.
7. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral contractat interinament a l'Escola i Conservatori de Música de
Tortosa, per exercir una segona activitat privada.
8. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral temporal contractada a l'Escola i Conservatori de Música de

Reus, per desenvolupar una segona activitat a l'Escola Municipal de
Música de Riudoms.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
9. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca per al manteniment i
continuïtat dels ensenyaments musicals d'Escola i Conservatori de
Música a Vila-seca gestionats pel Patronat Municipal de Música de Vilaseca.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
10. Proposta d'adhesió de la Diputació de Tarragona a la Declaració de
Sant Fruitós del Bages. Les ciutats i els pobles davant el repte de
l'Agenda 2030.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
11. Proposta d'acceptació de l'herència a favor de la Diputació de
Tarragona del Sr. Edouard-Antoine Florin.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
12. Dació de compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de la
Corporació, exercici 2018.
13. Dació de compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1
d'incorporació de romanents de la Corporació, exercici 2019.
14. Dació de compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost del
Patronat de Turisme, exercici 2018.
15. Dació de compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1
d'incorporació de romanents del Patronat de Turisme, exercici 2019.
16. Dació de compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de
BASE-Gestió d'Ingressos, exercici 2018.
17. Dació de compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1
d'incorporació de romanents de BASE-Gestió d'Ingressos, exercici
2019.

18. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost de la Corporació, exercici 2019
19. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost del Patronat de Turisme, exercici 2019.
20. Dació de compte de l'informe de control intern permanent per
avaluar el compliment de la normativa en matèria de morositat, any
2018, d’acord amb l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures del Sector Públic.
21. Dació de compte del grau de compliment dels criteris previstos en la
Disposició Addicional 16a del Reial Decret Legislatiu 2/2004 respecte
de les inversions financerament sostenibles (IFS) del pressupost 2017
que s’han finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 2016
en compliment de la Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
22. Dació de compte de l'aprovació de la relació inicial d’aplicacions
pressupostàries de despesa finançades amb romanent líquid de
tresoreria de l’exercici 2017 afectat segons la Disposició Addicional 6a
de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
que es consideren inversions financerament sostenibles (IFS) per a
l’exercici 2018 segons la Disposició Addicional 16a del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
23. Dació de compte del grau de compliment dels criteris previstos en la
Disposició Addicional 16a del Reial Decret Legislatiu 2/2004 respecte
de les inversions financerament sostenibles (IFS) del pressupost 2018
que s’han finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 2017
en compliment de la Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
24. Proposta d'aprovació de la modificació de la base 51 de les Bases
d'Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.
25. Proposta d'aprovació del pla econòmic financer per l'incompliment
de la regla de la despesa en la liquidació de l'exercici 2018.
26. Dació de compte de l'aprovació del Pla anual de control financer de
la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres ens
dependents, exercici 2019.
27. Dació de compte de l'informe anual de les resolucions adoptades
pel President contràries a objeccions efectuades i resum de les
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
28. Dació de compte del Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022.

ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

29. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos per a l’exercici 2019.
30. Proposta d'acceptació de l’especificació de les delegacions de les
taxes i preus públics i de la revocació de delegació de facultats en
matèria de recaptació en període voluntari de les multes i sancions
administratives de l’Ajuntament de Gandesa.
31. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i
industrials de l’Ajuntament de Móra la Nova.

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

