Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
26 d’octubre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 19 d’octubre de 2012
Emetre l’Informe preceptiu sol·licitat per la Mancomunitat “L’Albornar”,
sobre la modificació dels Estatuts.
Lliurar la subvenció concedida, amb reducció, a l’Ajuntament de la
Palma d’Ebre, per l’estudi ambiental del planejament . Convocatòria
2007.
Lliurar la subvenció concedida, amb reducció a l’Ajuntament de
Vallclara, per actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos
d’energia i aigua. Convocatòria 2011.
Lliurar subvencions concedides (amb reducció) a diversos ajuntaments
per actuacions del programa de protecció de la salut pública.
Convocatòria 2012.
Aprovar l’acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Parc Natural de la Serra de Montsant per regular la concessió d’una
subvenció, per fer la segona fase, del projecte de determinació de les
característiques fisicoquímiques i de l’estat sanitari de les fonts naturals
de la Serra de Montsant. Any 2012.
Aprovar la modificació de la inversió del Parc Natural dels Ports,
respecte de la inversió inicial prevista subvencionada per aquesta
Diputació, per a l’any 2012.
Declarar la improcedència de la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció corresponent al PAM 2004-2007, rebuda
per l’Ajuntament de l’Aldea, per no concorre cap causa de l’article 37 de
la Llei general de subvencions.
Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a
l’actuació inclosa en el PAM 2008-2011 i , aplicació de romanent
econòmic produït com a conseqüència d’ execució d’una obra i aplicar
–ho a una nova actuació.

Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de La Canonja a
l’actuació inclosa en el PAM 2008-2011 i aplicar la subvenció concedida
a una nova obra.
Acceptar la modificació del pressupost i l’objecte del projecte de
l’actuació “Pavimentació i serveis del nou vial adjacent al carrer del Riu,
fase I”, de l’Ajuntament de Ginestar. Actuació inclosa en el PAM 20082011
Aprovar el Projecte de reparació del paviment amb mescla bituminosa
en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l’Ebre.
Carreteres T-712 i d’altres, amb un pressupost d’execució per contracta
de 506.873,03 euros
Aprovar el Projecte de reparació del paviment amb mescla bituminosa
en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona.
Carreteres TP-2031 i d’altres, amb un pressupost d’execució per
contracta de 883.152,02 euros
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Montblanc per a l’actuació
Festes i fires de Sant Maties, any 2007.
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida al Patronat de la Fira d’Ulldecona per a la
XVII Fira de Sant Lluc, any 2007.
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Cambrils per a la Fira
Multisectorial de Cambrils, any 2007.
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a la Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona (CEPTA) per a la realització de les activitats següents:
- Club de Prevenció de Riscos Laborals, any 2007.
- IV Cicle de Comerç Internacional, any 2007.
- Projecte d’assessorament d’empreses per al foment del
desenvolupament econòmic local, any 2007.
- Cicle d’Emprenedors per al Foment de la Consolidació
de Projectes Empresarials, any 2007.
- Club de Recursos Humans, any 2007.
- IX Nit de l’Empresari, any 2007.
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 14-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a auxiliar especialista,
adscrit a l’Organisme Autònom Patronat de Turisme i Desenvolupament
Local – Patronat de Turisme Costa Daurada-Màrqueting i Comunicació

Concedir i desestimar subvencions a les publicacions periòdiques de
caràcter local i comarcal, convocatòria 2012.
Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg any 2012
Inscriure, actualitzar i denegar grups culturals i/o persones a l'e-catàleg
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
Iniciar el procediment de reintegrament de la bestreta de la subvenció
concedida a l’Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia,
Àfrica y América Latina (OSPAAL), pel projecte Adquisición de un
equipo para el bombeo de agua potable en el asentamiento San Felipe
– Municipio de Quivicán (Cuba), any 2006.
Acceptar les renúncies presentades pel “Centre Cultural i Recreatiu La
Unió” de Torroja del Priorat i per l’Associació Gastronòmica, Artística i
Cultural "El Puigventós de la Figuereta”, de Horta de Sant Joan a les
subvencions concedides per Activitats culturals, entitats- 2011.
Acceptar la renúncia presentada per l’ajuntament d’Albinyana, a la
subvenció concedida l’any 2010, convocatòria d’obres
Autoritzar canvi de destí de la subvenció concedida a l’ajuntament
d’Alcover, l’any 2010 per la convocatòria d’ermites.
Concedir, denegar i lliurar beques a alumnes que cursen Cicles
Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona (centres de Reus i Tarragona), d’acord amb les
bases de la convocatòria pública per al curs 2011/12.
Concedir, denegar i lliurar beques a alumnes de les Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona
(centres de Reus, Tarragona i Tortosa), d’acord amb les bases de la
convocatòria pública per al curs 2011/12.
Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per a les
Activitats de la Càtedra Economia Local i Regional, any 2012 , prevista
en el conveni aprovat pel Ple en data 2 de juliol de 2010.
Declarar desert l’expedient de contractació del subministrament de
consumibles informàtics (tòner i cartutxos), per a les impressores de la
Diputació de Tarragona.

Adjudicar el contracte de 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.
Autoritzar la cessió del contracte de les obres d’Enderroc i construcció
d’un edifici d’equipaments per a la Diputació de Tarragona, al carrer del
Vent de Reus.
Aprovar la 1a i única pròrroga del contracte del servei de vigilància de
la salut dels treballadors de la Diputació de Tarragona.
Aprovar Actes de preus contradictoris i de recepció de diversos
contractes.
Aprovar la certificació final d’obra del contracte de les obres de
condicionament de la travessera de Vinyols i els Arcs, carretera TV3103a.
Aprovar la liquidació del contracte de les obres complementàries del
projecte modificat de l’acondiciament de la carretera TV-3103, de
Riudoms a Vinyols i els Arcs.
Tornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes per la publicació d’edictes al BOP de setembre.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats 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 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 de despeses domiciliades durant el mes de
setembre.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat i la Diputació de Tarragona per a la cooperació en matèria
de polítiques de prevenció i de lluita contra la violència masclista i
domèstica.

Tarragona, 26 d’octubre de 2012
La Secretària general
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