Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
7 de setembre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de juliol de 2012
Emetre Informe preceptiu sobre l‘exempció de la plaça de SecretariaIntervenció a l’Ajuntament de La Bisbal de Falset
Aprovar les Bases del VIII Concurs de Música de Cambra Higini Anglès,
del preu públic que hauran d’abonar els participants, de la convocatòria
del procediment administratiu per a la concessió de premis i del
Conveni de col·laboració amb Joventuts Musicals de Barcelona.
Aprovar la Proposta de resolució definitiva del procediment de
reintegrament de subvenció concedida a l'Ajuntament d'Ulldecona per a
la XII Fira de Nadal i Reis d'Ulldecona, any 2007.
Iniciar expedient de reintegrament de la subvenció concedida a
l'Organització de Productors del Peix Blau de Tarragona per a la
promoció del peix blau de Tarragona, any 2007.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà per
a elaborar el catàleg de serveis de promoció econòmica a la Conca de
Barberà, any 2007.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Santa
Teresa per a regular la concessió d’una subvenció per a la realització
de “projectes d’actuació de millora i neteja dels camins i franges de
protecció contra incendis entre els termes municipals de Cunit i Calafell
dins del terme municipal de Cunit”.( Conveni amb l’Obra social la Caixa,
2012).
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i Taller Baix Camp
Associació de pares de minusvàlids per a regular la concessió d’una
subvenció per a la realització de “projecte d’arranjament i millora de les
pistes forestals: camí dels Motllats i camí dels Masos dins del terme
municipal de Vilaplana”. (Conveni amb l’Obra social la Caixa, 2012.)
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Empresa
d’Inserció Sociolaboral de Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia
SL per a regular la concessió d’una subvenció per a la realització del

projecte de “Treballs i actuacions forestals per la prevenció d’incendis
en el terme municipal de Tivissa, dins l’espai d’interès natural EIN de
les muntanyes de Tivissa-Vandellòs”. (Conveni amb l’Obra social la
Caixa, 2012.)
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i Fundació Ginac
per a regular la concessió d’una subvenció per a la realització del
projecte d’ “acondicionament d’espais per operacions d’emergència en
prevenció i defensa contra incendis forestals a Mas Forès, dins el terme
municipal d’Alcover”. (Conveni amb l’Obra social la Caixa, 2012.)
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i Fundació Onada
per a regular la concessió d’una subvenció per a la realització del
projecte de “actuacions forestals per a la prevenció contra incendis en
l’entorn del pantà del Gaià dins dels termes municipals de Vespella de
Gaià i el Catllar”. (Conveni amb l’Obra social la Caixa, 2012.)
Acceptar la renúncia presentada per l’ajuntament del Catllar a la
subvenció concedida per a la promoció de la salut pública.
Convocatòria 2011.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció per les
actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia i
aigua, concedida a l’Ajuntament de Vespella de Gaià. Convocatòria
2011
Acceptar la reformulació i el canvi d’actuació de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per actuacions del
programa de protecció de la salut pública. Convocatòria de 2012.
Acceptar la reformulació i el canvi d’actuació de la subvenció concedida
a l’ajuntament de Rocafort de Queralt per actuacions del programa de
promoció de la salut pública. Convocatòria de 2012.
Acceptar el canvi d’actuació de la subvenció concedida i lliurament a
l’ajuntament de La Fatarella per actuacions del programa de promoció
de la salut pública. Convocatòria 2011.
Aprovar la proposta de correcció d’errades de la subvenció de caràcter
excepcional del SAM, concedida a l’Ajuntament de Mas de Barberans.
Convocatòria 2012.
Aprovar l’expedient de contractació del servei d’adequació i millora del
programari d’inventari per tal d’adaptar-lo al programa d’etiquetatge de
bens mobles la Diputació de Tarragona, per un import de 19.504,00
euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei de senyalització
horitzontal en les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de

Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 900.000,00 euros
(IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’adaptació de les
instal.lacions elèctriques de la Tarraco Arena Plaça - TAP, propietat de
la Diputació de Tarragona amb un pressupost base de licitació de
131.876,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació de les obres de Instal·lacions de
detecció d’incendis de l’edifici de la Tarraco Arena Plaça (TAP),
propietat de la Diputació de Tarragona amb un pressupost base de
licitació de 64.113,42 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei d’edició del Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona en format electrònic per internet amb un
pressupost base de licitació de 96.000,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i suport
de l’electrònica de xarxa de la Diputació de Tarragona amb un
pressupost base de licitació de 33.000,00 euros (IVA exclòs)
Adjudicar el contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de Terres de l’Ebre (
lot 1).
Aprovar l’Acta de recepció de les obres de protecció de talussos a la
carretera T-310, de la T-318 a Pratdip.
Aprovar liquidacions i devolucions de garanties definitives constituïdes
amb motiu de diversos contractes.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les
sales d’actes de la Diputació de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada els processos judicials
als ens locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics 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 i obres
públiques
Aprovar subvencions regulades per convenis.

Aprovar justificants de diverses aportacions conveni únic consell
comarcal
Autoritzar al Patronat de Turisme per a la formalització del conveni de
col·laboració entre Tarragona Gastronòmica, l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de Tarragona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona – Patronat de Turisme, el
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Autoritat Portuària i
la Generalitat de Catalunya per a una campanya de promoció, difusió i
foment del romesco per a l’any 2012

Tarragona, 7 de setembre de 2012
La Secretaria general
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