Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
30 D’ABRIL DE 2019.- 11 hores
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
Secretaria General
1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el
dia 29 de març de 2019.
Patrimoni
2. Dació de compte de l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta a
l'Ajuntament de Móra d'Ebre de l'escultura i la sepultura on es troben
les restes mortals del Sr. Julio Antonio i la seva mare.
CONTROL I FISCALITZACIÓ
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 975 al núm.
1427 de 2019.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS
HUMANS,
OCUPACIÓ,
EMPRENEDORIA
I
ASSUMPTES GENERALS
4. Proposta de ratificació de l’acord de la Mesa General de Negociació
de data 15 de març de 2019 sobre incrementar l’ajut als titulars de la
pòlissa d’assistència sanitària col·lectiva de la Diputació de Tarragona.
5. Proposta de ratificació de l’acord de la Mesa General de Negociació
de data 15 de març i 6 d’abril de 2019, sobre el Pla de racionalització
2019.
6. Proposta de ratificació de l'acord de la Mesa General de Negociació
de 14 de desembre de 2018, sobre la complementació de les
retribucions mensuals en situació d’incapacitat temporal que regeix a la
Diputació de Tarragona.
7. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
eventual del grup CIU, per a desenvolupar una activitat privada per
compte propi.

8. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral interí, adscrit al CPEE Alba, per desenvolupar una segona
activitat privada per compte d'altri.
9. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral temporal a l'Escola i Conservatori de Música de Reus, per
desenvolupar una activitat privada per compte d'altri.
10. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral fix, adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per
desenvolupar una segona activitat privada per compte propi.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
11. Proposta de resolució de les al·legacions i reclamacions
presentades al Projecte de condicionament de la carretera T-3231,
d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster, amb un pressupost
d'execució per contracta de 5.064.528,85 euros, d’aprovació definitiva
del mateix, de declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats
pel projecte, d'inici de l'expedient d'expropiació forçosa i d'aprovació
inicial de la relació de béns i drets afectats.
12. Proposta d'aprovació definitiva del Projecte de rotonda a la
intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els
Arcs, amb un pressupost d'execució per contracta de 489.583,29 euros,
de declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte,
d'inici de l'expedient d'expropiació forçosa i d'aprovació inicial de la
relació de béns i drets afectats.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
13. Dació de compte del resum dels treballs de control intern de
l’exercici 2018.
14. Dació de compte de l'informe anual dels resultats obtinguts del
control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa, exercici
2018.
15. Dació de compte de l’informe definitiu de l’auditoria de sistemes dels
registres de factures de la Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme
i BASE – Gestió d’Ingressos corresponent a l’exercici 2017 (Pla de
control financer permanent de l’exercici 2018).
16. Dació de compte de l’informe definitiu de les actuacions de control
financer permanent basades en l’anàlisi previ de riscos del Patronat de
Turisme corresponent a l’exercici 2017 (Pla de control financer
permanent de l’exercici 2018).

17. Dació de compte de l’informe definitiu de les actuacions de control
financer permanent basades en l’anàlisi previ de riscos de l’organisme
autònom BASE – Gestió d’Ingressos corresponent a l’exercici 2017 (Pla
de control financer permanent de l’exercici 2018).
18. Dació de compte de l’informe definitiu de les actuacions de control
financer permanent basades en l’anàlisi previ de riscos de la Corporació
corresponent a l’exercici 2017 (Pla de control financer permanent de
l’exercici 2018).
19. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 de la
Corporació, exercici 2019.
20. Proposta de modificació de la Base 9 i creació d'una nova Base a
les Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2019.
ASSUMPTES DEL
D’INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

21. Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts de BASEGestió d’Ingressos.
22. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la
modalitat de cànons de concessions administratives de l’Ajuntament de
Vendrell.
23. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu de diversos conceptes, de l’especificació
de les delegacions de les taxes i preus públics i de la revocació de la
delegació de facultats en matèria gestió tributària, recaptació i inspecció
de diversos conceptes de l’Ajuntament de Vila-seca.
24. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en
concepte de quotes pendents d’un conveni urbanístic de l’Ajuntament
de Vinyols i els Arcs.
ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE
TURISME
25. Proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona.
MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

PRECS I PREGUNTES

