Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
28 de setembre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 21 de setembre de 2012
Concedir subvencions destinades al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals. Convocatòria de 2012.
Concurrència competitiva.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de
Reus i el Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi, per
regular la concessió d’una subvenció per finançar actuacions de
dinamització del sector oleícola de la demarcació de Tarragona, any
2012, i lliurar el 50% corresponent a la bestreta.
Aprovar la participació de la Diputació de Tarragona a la “Setmana
Europea de la Prevenció de Residus” i la participació a la propera
convocatòria del “Premi Europeu de la Prevenció de Residus”.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Mancomunitat de la taula del Sénia per a l’any 2012.
Concedir i denegar
l’anualitat 2012.

les subvencions del Pla d’Acció Municipal de

Autoritzar a l’ajuntament de La Pobla de Massaluca l’aplicació del
romanent econòmic produït com a conseqüència de la menor
adjudicació de les actuacions incloses al PAM 2008-2011 i aplicar-lo a
una nova actuació.
Acceptar la renuncia presentada per l’ajuntament de Senan a l’actuació
inclosa en el PAM 2008-2011 i aplicar la subvenció concedida a una
nova actuació.
Aprovar les convocatòries de concessió de subvencions a entitats
culturals i associacions de veïns 2012 i concessió de cinc premis per a
les associacions i federacions de veïns que realitzin actuacions
destinades a la promoció social, l’acció comunitària o l’atenció a les
persones necessitades, l’any 2012.
Ampliar la quantia màxima de la convocatòria de subvencions per
actuacions incloses al catàleg de Serveis Culturals

Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg any 2012
Inscriure, actualitzar o denegar grups culturals i/o persones a l'e-catàleg
Concedir beques individuals per als alumnes que assisteixen a centres
d'educació especial durant l'any 2012.
Concedir una subvenció a l’associació Acció Cultural del País Valencià,
per a dur a terme lectures dramatitzades i rutes literàries l’any 2012 i
aprovar el conveni corresponent any 2012.
Concedir una subvenció a l’Associació Agrària de Joves Agricultors
(ASAJA) i aprovar el conveni corresponent, per l’any 2012
Concedir una subvenció a la Fundació Ausiàs March de València per a
la realització de cursos de català al País valencià el 2012 i aprovar el
conveni corresponent.
Concedir una subvenció a l’entitat Agrícola i Secció de Crèdit l’Espluga,
S.C.C.L. de l’Espluga de Francolí per arranjament del celler modernista,
any 2012 i aprovar el conveni corresponent.
Concedir una subvenció a la Fundació Pau Casals del Vendrell i
aprovar el conveni corresponent, any 2012
Concedir una subvenció a l’associació Acció Cultural del País valencià
pel Correllengua any 2012 i aprovar el conveni corresponent.
Autoritzar canvi de destí de subvencions concedides a l’ajuntament de
Solivella, Alcover any 2011 i La Pobla de Mafumet any 2012 de la
Convocatòria d’obres.
Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de Vilallonga del
Camp any 2012 i de Santa Coloma de Queralt i Santa Oliva any 2011
de les subvencions concedides per la convocatòria de bases de
programes d’activitats de foment cultural.
Aprovar el PVP del llibre “L’estranya malaltia de la Cinta”.
Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions atorgades
a diferents Associacions de veïns per la realització de programes i
activitats de promoció i difusió cultural de les Associacions de veïns de
les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, exercici 2011
Modificar el calendari d’exposicions del Museu d’Art Modern de la
Diputació.
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

Aprovar inicialment el Projecte de col·locació de reductors de velocitat a
les travesseres de les carreteres TV-2236 i d’altres, amb un pressupost
d’execució per contracta de 147.021,33 euros.
Aprovar la contractació del subministrament d’obsequis de Nadal 2012
per al personal de la Diputació de Tarragona.
Adjudicar la contractació dels serveis d’arquitectura per la fase 3 de la
Tarraco Arena Plaça (TAP), propietat de la Diputació de Tarragona
amb un pressupost base de licitació de 59.950,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar Actes de preus contradictoris i la
contractes.

recepció de diversos

Aprovar la certificació final d’obra 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’ajuda tècnica en treballs qualificats als ens
locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públic per assistència lletrada en els processos judicials
als ens locals de la província de Tarragona.
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 justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar justificants de diverses aportacions conveni únic consell
comarcal.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM .
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).

Aprovar
2/2010.

factures tramitades d’acord amb la Circular d’Intervenció

Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants de despeses domiciliades durant el mes d’agost.
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