Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
19 d’octubre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 5 d’octubre de 2012
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra la Diputació per danys soferts a un vehicle a la carretera T-242
al punt quilomètric 0+600 al terme municipal de Barberà de la Conca.
Expedient RP 2012-25
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra la Diputació per danys soferts a un vehicle a la carretera T-310,
al terme municipal de Pratdip, direcció Reus. Expedient RP 2012-238.
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra la Diputació per danys soferts a una motocicleta al punt
quilomètric 0,135 de la carretera TV-2041 en sentit Roda de Berà.
Expedient RP 2011-469.
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra la Diputació per danys soferts a un vehicle en la carretera TV3422 d’Alfara de Carles als Reguers. Expedient RP 2012-203.
Acceptar la justificació presentada i lliurar parcialment l’import de la
subvenció excepcional concedida a l’Ajuntament de Les Borges del
Camp. Convocatòria 2011.
Aprovar la 2a. concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal
de l’anualitat 2012.
Aprovar la Proposta de reformulació i modificació de l’actuació de la
subvenció concedida a diversos ajuntaments, pel finançament dels
consultoris mèdics locals. Convocatòria 2012.
Aprovar la Proposta de reformulació i modificació de l’actuació de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de la Fatarella i a l’Ajuntament del
Catllar per la promoció de la salut pública. Convocatòria 2012.
Aprovar la Proposta de reformulació i modificació de l’actuació i l’import
de la subvenció concedida a l’Ajuntament del Montmell, dels recursos
d’energia i aigua. Convocatòria 2012.

Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Albinyana a la
subvenció concedida per a la creació o adequació d’àrees de lleure.
Convocatòria 2010.
Lliurar subvencions, amb reducció, per actuacions del programa de
protecció de la salut pública als Ajuntaments d’Alió i Ajuntament de
Renau. Convocatòria 2012.
Aprovar la justificació presentada per Mimna Som Cuina SCCL, i
ordenar el pagament del premi Emprèn en femení 2011.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Gandesa per a la XX Fira del Vi de Gandesa, any 2007
Ampliar la reserva econòmica per al Pla d’Ocupació Terra Alta.
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de Cap de servei de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori, adscrit a l’Àrea del SAM, vacant a l’RLT del
personal funcionari, mitjançant concurs de mèrits
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/012 que han de
regir la selecció mitjançant concurs oposició, torn promoció interna,
d’una plaça de tècnic auxiliar per a l’Organisme Autònom Patronat de
Turisme i Desenvolupament Local.
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/013 que han de
regir la selecció mitjançant concurs oposició, torn promoció interna,
d’una plaça de tècnic auxiliar especialista per a l'Organisme Autònom
Patronat de Turisme i Desenvolupament Local.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa per a regular la concessió
d’una subvenció per a les activitats de foment empresarial 2012
Pagar proporcionalment l’import justificat de les subvencions
concedides per activitats culturals, als ajuntaments de Bonastre i
Porrera.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida per
inversions a l’ajuntament de Pobla de Massaluca.
Aprovar el conveni de cessió d’espais entre l’IES Pons d’Icart i l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, per al curs
2012/13.
Tornar la garantia definitiva del contracte del servei de manteniment
anual de les llicències W4 de la Diputació de Tarragona.

Aprovar l’Acta de recepció del subministrament de senyals d’orientació
vertical per a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
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.
Liquidar preus públics per la prestació del servei d’Internet per part de la
Diputació de Tarragona. – Octubre del 2012.
Aprovar la modificació de la liquidació del servei anual d’internet 2012.
Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM .
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants presentats pels Ajuntaments de La Vilella Baixa i
Tivissa i lliurament de les subvencions concedides per actuacions del
programa de protecció de la salut pública. Convocatòria 2012.
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