Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
5 d’octubre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 28 de setembre de 2012
Emetre informe preceptiu sobre la creació de l’agrupació pel
manteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció dels
municipis de l’Argentera, Duesaigües i Riudecols
Autoritzar a la URV per realitzar obres d’ampliació i reforma de la
biblioteca de la seu Baix Penedès a la finca de Santa Maria del Mar de
Coma-ruga (El Vendrell).
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida a
l’Associació de Veïns de Calafat de l’Ametlla de Mar.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida
mitjançant conveni a la Fundació Ilercavònia, per a la realització i edició
de la Història de les Terres de l’Ebre en diversos volums.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Agència de Salut
Pública de Catalunya per al programa d’activitats de prevenció de la
infecció pel VIH/SIDA, i lliurament del 50% corresponent a la bestreta.
Conveni 2012.
Acceptar les renúncies presentades pels Ajuntaments de Cabacés i
Xerta a les subvencions concedides per la Promoció de la Salut
Pública. Convocatòria 2012.
Declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció PEIM 2010
dels ajuntaments de Maspujols i Botarell
Aprovar la contractació de les obres de condicionament de la travessera
de Móra d’Ebre, carretera T-324, de Miravet a Móra d’Ebre amb un
pressupost base de licitació de 582.131,17euros (IVA exclòs).
Modificar la relació de béns i drets afectats pel Projecte de
condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet, tram
Tortosa-Bítem.
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 conveni únic consell
comarcal.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM .
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Autoritzar al Patronat de Turisme per a la formalització del conveni de
col·laboració entre l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (IDECE) per a la promoció conjunta de la Marca turística
“Terres de l’Ebre” i la promoció dels recursos turístics de les Terres de
l’Ebre. Any 2012
Tarragona, 5 d’octubre de 2012
La Secretària general acctal.
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