Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
9 de novembre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 26 d’octubre de 2012
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida a
l’Ajuntament d’Ulldemolins per activitats culturals.- any 2011
Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrites en l’e-cataleg, any 2012.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Unió
Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) i el Centre d’Informació
de Treballadors Estrangers (CITE-CCOO) per a regular la concessió
d’una subvenció per als Programes de dinamització laboral i activitats
d’acollida.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Unió General de
Treballadors (UGT) de Tarragona i l’Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya (AMIC) per a regular la concessió d’una
subvenció per a l’activitat Programa de dinamització laboral per a la
integració laboral de la població immigrant.
Aprovar la modificació de la proposta d’inversió del Parc Natural de la
Serra de Montsant de l’any 2012, respecte de la inversió inicial prevista,
subvencionada per aquesta Diputació.
Acceptar la sol·licitud de reformulació i modificació de l’actuació de la
subvenció concedida a l’Ajuntament del Masroig per la promoció de la
salut pública. Convocatòria de 2012.
Acceptar la sol·licitud de reformulació i modificació de l’actuació de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Bellmunt de Priorat, per la
protecció de la salut pública. Convocatòria de 2012.
Concedir una pròrroga extraordinària a l’Ajuntament de Vespella de
Gaià per a la justificació d’una subvenció per al pla d’ordenació
urbanística municipal. Convocatòria de 2005.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció concedida a
l’Ajuntament de Colldejou, per a la promoció de la salut pública.
Convocatòria 2011.

Acceptar la sol·licitud de reformulació i modificació de l’actuació de la
subvenció concedida a ADF de l’Albiol pel finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals. Convocatòria 2012.
Autoritzar el canvi d’actuació per a la creació, condicionament i/o
adequació de parcs infantils i parcs de salut municipals i lliurar la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.
Convocatòria de 2010.
Concedir una pròrroga extraordinària a l’ajuntament de Rocafort de
Queralt per a la justificació d’una subvenció per a la creació,
condicionament i/o adequació de parcs infantils i parcs de salut
municipal. Convocatòria 2010.
Concedir una pròrroga extraordinària a l’Ajuntament del Pont
d’Armentera per a la justificació d’una subvenció per al planejament
bàsic municipal. Convocatòria 2006.
Aprovar l’expedient de contractació de reposició d'un camió trabuc per a
la brigada de conservació de carreteres en substitució del camió
matrícula T-0493.
Aprovar l’expedient de contractació del servei de desenvolupament del
projecte de revista del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Adjudicar l’expedient de contractació del servei per a l’elaboració de
l’Estudi d’accidentalitat de la xarxa de carreteres de la Diputació de
Tarragona.
Adjudicar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat,
sense publicitat, de les obres d’instal·lació semafòrica a la travessera de
la Riba, carretera TV-7044.
Liquidar preus públics per la prestació del servei d’Internet per part de la
Diputació de Tarragona. Novembre de 2012
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats als ens
locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona
Aprovar justificants de diverses aportacions del conveni únic amb els
consells comarcals.

Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM .
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar factures tramitades d’acord amb la Circular d’Intervenció
2/2010.
Aprovar la comptabilització de diverses baixes de reconeixements
d’obligacions i ordenacions de pagaments, procedents d’exercicis
anteriors.
Tarragona, 09 de novembre de 2012
La Secretària general acctal.
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