Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
27 de juliol de 2012

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 20 de juliol de 2012
Lliurar part de l’aportació al Consell Comarcal del Tarragonès del
Conveni Únic 2010 i 2011 (camins)
Acceptar justificants i lliurar part de la subvenció concedida a
l’ajuntament de Torroja del Priorat per actuacions del programa de
protecció de la salut pública. Convocatòria 2011
Acceptar justificants i lliurar part de la subvenció concedida
l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per a la instal·lació o
adequació d’àrees de lleure. Convocatòria 2010.
Concedir subvencions per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals. Convocatòria 2012. Concurrència competitiva.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat
Autònoma de Barcelona per regular una subvenció per al manteniment
de les dues estacions de mostreig i el personal necessari per al
seguiment del contingut esporopol·línic a l’atmosfera a diferents
localitats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Conveni
XAC 2012.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Centre
Tecnològic de Manresa – CTM – per al desenvolupament de projectes
relacionats amb iniciatives medi ambientals en temes d’energia, aigua i
mobilitat sostenible i fonts de finançament dels mateixos. Conveni 2012.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i consells
comarcals per regular la concessió de subvencions per al programa de
mobilitat.
Concedir subvencions de caràcter excepcional del SAM, convocatòria
2012.

Autoritzar a l’ajuntament de Benissanet per aplicar el romanent
econòmic produït com a conseqüència de la menor execució en una
actuació inclosa en el PAM 2008-2011 i aplicar-la a una nova obra.
Acceptar la renuncia presentada per l’ajuntament de Miravet a una
actuació inclosa en el PAM 2008-2011, redistribuir part de la subvenció i
la resta aplicar-la a una nova obra.
Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de Les Piles a una
actuació inclosa en el PAM 2008-2011 i aplicar la subvenció a una nova
obra.
Aprovar inicialment el Projecte de construcció d’una rotonda a l’accés a
Godall, carretera TV-3313, d’Ulldecona a la Galera per Godall, amb un
pressupost d’execució per contracta de 507.380,14 euros.
Aprovar la cessió a l’Ajuntament de l’Aleixar de la gestió del manteniment
dels arbres situats entre els punts quilomètrics 3+600 i 5+070 de la
carretera T-704, a l’entrada i sortida del municipi de l’Aleixar.
Denegar el permís sol·licitat per la Casa Pairal de la Marca, SL, per a la
col·locació de dos rètols d’orientació en zona d’influència de la carretera
TV-2333, de Montbrió de la Marca a la C-241d, (Expedient de permís
395/2012
Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la travessera
de Móra d’Ebre, carretera T-324, de Miravet a Móra d’Ebre, amb un
pressupost d’execució per contracta de 686.914,78 euros.
Pagar proporcionalment l’import justificat de les subvencions
concedides a l’ajuntament de l’Alforja i a l’ajuntament de Margalef, l’any
2011, per activitats culturals.
Concedir i desestimar subvencions per a Inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2012
Concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Amposta per a les obres de
condicionament del Centre d’Arts de les Terres de l’Ebre i obres a la
residència de Balada i aprovació del conveni corresponent, any 2012.
Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Cambrils pel 38è Festival
Internacional de Música de Cambrils i aprovació del conveni
corresponent, a l’any 2012
Concedir una subvenció la Unió de Pagesos de Catalunya per a l’any
2012 i aprovació del conveni corresponent
Concedir 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.

Concedir i desestimar beques individuals per als alumnes que
assisteixen a centres d'educació especial durant l'any 2012.
Declarar la caducitat d’expedients de subvencions concedides.
Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Castellvell del Camp de la part
proporcional no justificada de la subvenció concedida per la
convocatòria de bases d’activitats culturals de l’any 2011.
Acceptar el treball definitiu, "Onomàstica del terme antic de Tamarit de
Mar", del guanyador de la XXX Beca Manuel de Montoliu, convocatòria
2009 i lliurament del 2n 50% de la subvenció concedida.
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/009 que han de
regir la selecció mitjançant concurs oposició, torn promoció interna, de
dos places de personal laboral d’Oficial Administratiu per al BOP –
Intervenció.
Aprovar inicialment les bases i la convocatòria 11-2012 que han de regir
la provisió d’un lloc de treball de Cap de secció A, adscrit a l’Àrea de
Serveis Interns – Gestió Serveis Interns - Serveis Generals de Règim
Intern,
vacant a l’RLT del personal funcionari, mitjançant lliure
designació
Aprovar projectes corporatius de foment de l’ocupació 2012.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació de
Dones Empresàries i Emprenedores de les comarques de Tarragona
per a regular la concessió d’una subvenció per al Projecte d’activitats
2012
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Associació
d´Empresaris de les Comarques de l'Ebre per a regular la concessió
d’una subvenció per a l’activitat Pla d'actuació 2012 per al foment de
l'activitat empresarial
Aprovar la Proposta de modificació de les Normes reguladores de
l’accés a les prestacions per assistència sanitària i fons social
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’àrids
destinats a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona.
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’una aplicació
per al control d’accessos, presència i gestió del temps dels treballadors
de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de mobiliari per
les oficines de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.

Adjudicar el contracte del servei de redacció i implantació del protocol
d’autocontrol i gestió de zones d’abastament d’aigua (PAG) per als
ajuntaments de menys de 5000 habitants.
Adjudicar el contracte de les obres de construcció (2a part) dels nuclis
de serveis de la Tarraco Arena Plaça,TAP.
Resoldre, per mutu acord, el contracte del subministrament d’una
aplicació per la gestió d’ingressos, taxes i preus públics de la Diputació
de Tarragona i els seus organismes autònoms, subscrit amb l’empresa
ABS INFORMÀTICA, SL
Resoldre per mutu acord el contracte del servei de modificacions al
mòdul de Portasignatures a la Plataforma de tramitació assistida
eGOVERN de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa
STERIA IBÉRICA, SAU
Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte del servei de transport
extraordinari del Col·legi Públic d’educació Especial Sant Rafael de la
Diputació de Tarragona.
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 3 del contracte de les obres
d’enderroc i construcció d’un edifici d’equipaments per a la Diputació de
Tarragona al carrer del Vent, núm. 6 de Reus.
Aprovar l’Acta de recepció e les obres d’eixamplament d’un pont a la
carretera T-342, accés als Reguers.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats.
Aprovar subvencions regulades per convenis.
Aprovar les justificacions i lliurament de diverses subvencions.
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Autoritzar al Patronat de Turisme per a la formalització del conveni
entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà per una campanya de publicitat
conjunta i d’accions de promoció de la Ruta del Cister per a l’any 2012.

Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’arquitectura per la
fase 3 de la Tarraco Arena Plaça.
Adjudicar el contracte de les obres per a l’equipament de la nau
destinada a Arxiu General de la Diputació de Tarragona.
Aprovar el projecte modificat de les obres de condicionament de la
carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet, 1a fase, amb un pressupost de
2.361.656,52 euros (IVA exclòs) i, aprovació de la modificació del
contracte subscrit amb l’empresa M i J GRUAS, SA.
Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte del servei de manteniment
de les instal·lacions de climatització de l’escola i Conservatori de
Música de Reus de la Diputació de Tarragona.
Aprovar Actes de recepció de diversos contractes.
Aprovar un preu just addicional d’un propietari afectat per les obres del
Projecte d’accés a Perafort des de la carretera N-240, carretera TV2231.
Desafectar i declarar parcel·la sobrera un sobrant de vial a la rotonda
de la intersecció de la TP-2044 i TV-2048 a Sant Vicenç de Calders
Tarragona, 27 de juliol de 2012
La Secretària general
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