Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
31 DE MAIG DE 2019.- 11 hores
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA GENERAL
1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari
el dia 17 de maig de 2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
2. Dació de compte del decret de la Presidència núm. 2019-0001383,
de revocació parcial de la delegació de competència a Diputat delegat i
nova delegació a la Junta de Govern.
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1428 al
núm. 1975 de 2019.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS
HUMANS,
OCUPACIÓ,
EMPRENEDORIA
I
ASSUMPTES GENERALS
4. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral temporal adscrit a l'Escola d'Art i Disseny de Reus, per a exercir
una segona activitat privada per compte propi.
5. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal
laboral fix, adscrit a l'OA BASE - Gestió d'Ingressos, per desenvolupar
una segona activitat pública.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
6. Dació de compte del compliment dels terminis de pagament de les
obligacions comercials. 1r trimestre 2019.
7. Dació de compte de l’aprovació definitiva del Pla Econòmic Financer
de la Diputació de Tarragona derivat de l’incompliment de la regla de la
despesa corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.

8. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost de la
Corporació i els seus Organismes Autònoms. 1r trimestre 2019.

ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
Unitat de Gestió Administrativa
9. Proposta d'esmena d’error material detectat en l’acord del Ple de
data 17 de maig de 2019, pel qual s’aprova inicialment el Projecte de
condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la Nou de Gaià,
tram: els Masos de Vespella – la Nou de Gaià, amb un pressupost
d’execució per contracta de 2.120.883,58 euros.
10. Proposta d'esmena d’errors materials detectats en l’acord del Ple de
data 30 d’abril de 2019, pel qual es resolen 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,
s’aprova definitivament el mateix, es declara l’urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, s’inicia l’expedient d’expropiació
forçosa i s’aprova inicialment la relació de béns i drets afectats.

ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Gestió Administrativa dels Centres Educatius
11. Proposta de correcció d'error detectat en l’acord adoptat pel Ple, de
data 17 de maig de 2019, d'aprovació de les normes reguladores dels
preus públics dels serveis d’ensenyaments artístics de les Escoles i
Conservatoris de Música i de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació
de Tarragona aplicables al curs 2019-2020.

PRECS I PREGUNTES

