Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
25 de maig de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 18 de maig de 2012
Aprovar el protocol de col·laboració entre l’ajuntament de Reus, la
Diputació de Tarragona i la Sociedad Bicentenario General Prim 2014,
per la celebració de l’Any Prim.
Acceptar les renuncies presentades per diversos ajuntaments a la
subvenció concedida per a la creació, condicionament i/o adequació de
parcs infantils i parcs de salut municipals. Convocatòria 2010:
- Ajuntament de Senan
- Ajuntament de la Bisbal del Penedès
- Ajuntament de Camarles
Acceptar la renuncia presentada per l’ajuntament de l’Ametlla de Mar a
la subvenció concedida per a la realització d’accions d’impuls
ambiental. Convocatòria 2010
Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de Rocafort de
Queralt a la subvenció concedida pel finançament del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal. Convocatòria 2007.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Creu Roja de
Tarragona per al Projecte de Teleassistència domiciliària. Any 2012.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el Consorci de la
Serra de Llaberia per a la prevenció d’incendis i accions de conservació
a l’espai d’interès natural de la Serra de Llaberia. Conveni 2012.
Concedir subvencions per a facilitar la implantació de la recollida
selectiva de l’oli domèstic usat al Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Convocatòria de 2012.
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Gandesa a la
subvenció per a l’execució de l’actuació: “Equipament de l’alberg de
treballadors temporers” i aplicar-la a la realització de la nova actuació:
“Arranjaments parcials al camp de futbol de Gandesa”, inclosa al PAM
2008-2011
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Mora d’Ebre a la
subvenció per a l’execució de les actuacions:

− Millora urbanització c/ Consuelo Zaragoza i c/ Barcelona
(actuació1).
− Millora i xarxa sanejament c/ Consuelo Zaragoza i c/ Móra la
Nova (actuació 3) i aplicar-la a la realització de la nova actuació:
− Millora de la urbanització del carrer de Consuelo Zaragoza,
actuacions 1 i 3 inclosa al PAM 2008-2011.
Acceptar la renúncia a la subvenció presentada per l’Ajuntament de
Vilallonga del Camp, per a l’execució de l’actuació “Habilitació
aparcament” i aplicar-la a la nova actuació: “Intervenció urbanística al
casc antic”, inclosa al PAM 2008-2011.
Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg any 2012
Inscriure i actualitzar grups culturals i/o persones a l'e-catàleg
Concedir una subvenció al Patronat de Turisme de Vilaseca per la 13a
Fira de Música al carrer i aprovació del conveni corresponent de l’any
2012
Concedir i desestimar diverses peticions de subvenció per al foment i
difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la
demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre editades durant l'any
2012.
Acceptar la reformulació del projecte subvencionat a l’ONG Fundació
Internacional Companya de Maria, FISC d’acord a la convocatòria de
bases per a projectes de Cooperació internacional i sensibilització
corresponents a l’any 2011.
Concedir pròrroga al Sr. Josep Santesmases Ollé per la presentació del
treball de recerca de la XIII Beca Antonio Agustí, convocatòria 2009
Aprovar el PVP del llibre de les actes de les VIII jornades de pedagogia:
Educació. Museus i Cultura per la Pau
Acceptar les renúncies presentades per diversos ajuntaments i diferents
convocatòries de Cultura dels anys 2009 i 2010
Acceptar el canvi de destí de les subvencions concedides a diversos
ajuntaments per la convocatòria d’Obres de reforma d’equipaments
culturals. Anys 2009 i 2010
Acceptar el canvi parcial de destí de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de la Sénia per la convocatòria d’inversions any 2011
Aprovar les convocatòries de concessió dels Premis de la Biennal d’Art
any 2012

Concedir pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a la
URV, en el marc del Conveni 2008/2011 per a activitats universitàries,
Proj. 02/2011: Aules d’extensió universitària de la Gent Gran.
Concedir pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a la
URV, en el marc del Conveni 2008/2011 per a activitats universitàries,
Proj. 05/2011: Campus Extens
Aprovar l’activitat i el preu públic dels cursos d’especialització,
organitzats per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona.
Curs 2011/12
Aprovar definitivament el Projecte modificat de condicionament de la
carretera T-301, de Tortosa a Benifallet. Tram Tortosa – Bitem, amb un
pressupost d’execució per contracta d’1.699.183,24 euros
Iniciar expedient de traspas dels trams de la carretera TV-7221 i
aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
d’Alcover per a l’execució de les obres d’arranjament de dos trams de la
carretera TV-7221, d’Alcover al Milà
Aprovar l’expedient de contractació de la reposició d’un furgó amb
destinació al Parc de Maquinària de la Secció de Conservació de
Carreteres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 27.500,00 euros, IVA exclòs.
Adjudicar el contracte de les obres de regulació del trànsit a l’accés a
Camarles, carretera TV-3409.
Adjudicar el contracte del servei de redacció del projecte de
condicionament de la carretera T-704, entre la N-420a i l’Aleixar.
Aprovar la 1a i única pròrroga del contracte del servei de suport tècnic
24 hores al dia dels serveis de TINET.
Aprovar l’Acta de recepció del contracte de l’adquisició i instal·lació del
mobiliari del local del carrer Gasòmetre, 22 de Tarragona.
Tornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes. (exp. 22/11.Cont) (exp. 65/05.Cont).
Iniciar expedient de reintegrament de subvenció concedida l’any 2007 a
l’ajuntament d’Ulldecona per a la realització de l’activitat XII Fira de
Nadal i Reis.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes per la prestació als municipis del servei d’assistència de
secretaria intervenció.

Liquidar preus públics que han de pagar els Ens Locals per l’ajuda
tècnica en treballs qualificats.
Liquidar preus públics pel subministrament als ens locals del llibre
d’ordres en execució de les obres públiques i del llibre d’incidències del
pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació.
Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar justificants de diverses aportacions al conveni únic amb els
Consells comarcals.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM.
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Aprovar despesa del Gabinet de Premsa (Antena 3 de Ràdio SA Inserció falques publicitat)
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Tarragona, 25 de maig de 2012
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

