Secretaria General

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ
23 DE JULIOL DE 2020.- 10 hores
ORDRE DEL DIA

SECRETARIA GENERAL
1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 26
de juny de 2020.
CONTROL I FISCALITZACIÓ
2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 2100 al núm.
2464 de l'any 2020.
3. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0002216 de 25
de juny de 2020 de renúncia i nomenament de personal eventual de
confiança.
4. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0002366 de 8 de
juliol de 2020 de nomenament de membre de la Junta de Govern.
PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA
5. Donar compte de la credencial de Diputat del Sr. Josep Forasté i
Casas i prendre possessió del càrrec.
6. Donar compte de la designació de nou president i de nova portaveu
suplent del grup polític ERC.
7. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Josep Forasté i
Casas com a membre de les comissions informatives permanents i
especials i modificació de la seva composició.
8. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Josep Forasté i
Casas en l’organisme autònom Patronat de Turisme.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS
HUMANS,
OCUPACIÓ,
EMPRENEDORIA
I
ASSUMPTES GENERALS
9. Interposar recurs de cassació contra la Sentència núm. 1822/2020
del TSJ de Catalunya, dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 661/2017.
10. Aprovar el Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Tarragona i
els seus organismes autònoms.
11. Rectificar les errades materials detectades a la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms,
corresponent a l'exercici 2020.
12. Aprovar inicialment la modificació núm. 1/2020 de la Plantilla de
personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’exercici 2020.
13. Aprovar la modificació núm. 1/2020 de la Relació de llocs de treball
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici 2020.
14. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí
contractat a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona per desenvolupar una
segona activitat privada per compte propi.
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
15. Aprovar l’adhesió al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic,
desenvolupat en el projecte Life Clinòmics.
16. Participar com a patrons a la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes
(FAAEE).
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
17. Aprovar inicialment el Projecte de rotonda a la intersecció entre les
carreteres T-722 i TV-7222 a Vilallonga del Camp, amb un pressupost
d’execució per contracta de 852.808,97 euros.
18. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la carretera
TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i
el Catllar, amb un pressupost d’execució per contracta de 5.147.113,65
euros.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'HISENDA I ECONOMIA
19. Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici
2019.
20. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de la
Corporació per a l'exercici 2020.
ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT
TURISME

DE

21. Aprovar la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de
l’organisme autònom Patronat de Turisme per a l'exercici 2020.
ASSUMPTES DEL
D'INGRESSOS

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

22. Aprovar la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de BASEGestió d’Ingressos per a l’exercici 2020.
23. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari de l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (IIVTNU), de la recaptació en període executiu
d’altres ingressos de dret públic per danys contractuals i de la revocació
de la gestió tributària i de la recaptació en període executiu de diversos
conceptes de l’Ajuntament d’Albinyana.
24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació del preu
públic per activitats culturals de l’Ajuntament de Bellvei.
25. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període executiu de la taxa per llicències urbanístiques, de la taxa per la
tramitació de llicències municipals d’obertures o instal·lacions i pel
règim de comunicació prèvia i de la taxa per prestació de serveis i per
utilització privativa i aprofitament especial del domini públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa de l’Ajuntament de Creixell.
26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu de les quotes de conservació
urbanística de l’Entitat Urbanística de Conservació Junta de
Compensació UA “La Planeta” de l’Ajuntament de Montferri.
PRECS I PREGUNTES

