Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
16 de novembre de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 9 de novembre de 2012
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra la Diputació per danys ocorreguts a un vehicle a la carretera T203 en sentit al Catllar. (RP 2011-1468)
Pagar proporcionalment l’import justificat de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments per activitats culturals.- 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 una subvenció a la Lira Vendrellenca per a la construcció
d’uns vestuaris a la seu de l’entitat i aprovar el conveni corresponent,
any 2012.
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
Concedir i desestimar beques individuals per als alumnes que
assisteixen a centres d'educació especial durant l'any 2012 .
Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions atorgades
a diferents entitats. Activitats culturals, exercici 2011.
Autoritzar el canvi de destí de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Vinyols i els Arcs per la convocatòria d’inversions any 2011
Autoritzar el canvi de beneficiari de la subvenció concedida a
l’Ajuntament d’Ascó. Convocatòria d’obres any 2010
Concedir i lliurar beques a alumnes dels cursos monogràfics de l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, d'acord amb les bases de la
convocatòria pública per al curs 2011/12.

Aprovar la realització d’una activitat dels centres educatius de la
Diputació, amb motiu de la Marató 2012, el dia 1 de desembre a la TAP.
Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la
concessió de premis i les Bases específiques relatives a la “VII Mostra
de Joves Guitarristes de les comarques de Tarragona i II de Catalunya”,
organitzada per l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a
Tarragona, curs 2012/13.
Aprovar el pressupost de despeses i del preu públic de l’activitat “XI
Circuit Guitarrístic de les comarques de Tarragona” organitzada per
l’Escola i Conservatori de Música a Tarragona. Curs 2012/13.
Aprovar l’activitat de l’estada d’alumnes del Col·legi d’Educació Especial
Sant Jordi a Tortosa al Camp d’Aprenentatge Juneda, de Juneda
(Lleida). Curs 2012/13.
Aprovar l’activitat de l’estada d’alumnes del Col·legi d’Educació Especial
Sant Jordi de Tortosa al Camp d’aprenentatge Pau Casals (El Vendrell).
Curs 2012/13.
Aprovar la Proposta de resolució definitiva del procediment de
reintegrament de la subvenció concedida al Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Tarragona per a la Promoció dels vins de la DO
de Tarragona, any 2007.
Aprovar l'expedient de contractació de les obres de condicionament de
l’accés a Farena, carretera TV-7044, de la Riba a Farena, amb un
pressupost base de licitació de 95.363,88 euros (IVA exclòs).
Aprovar l'expedient de contractació de les obres de condicionament de
la carretera T-301, de Tortosa a Benifallet. Tram: Tortosa – Bítem, amb
un pressupost base de licitació de 1.439.985,80 euros (IVA exclòs).
Adjudicar el contracte del subministrament de mobiliari per les oficines
de l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
base de licitació de 33.792,65 euros (IVA exclòs).
Adjudicar el contracte de les obres d’ 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).
Adjudicar el contracte de les obres d’adaptació de les instal·lacions
elèctriques de l’edifici Tarraco Arena Plaça (TAP) , propietat de la
Diputació de Tarragona amb un pressupost base de licitació de
131.876,00 euros (IVA exclòs).

Adjudicar el contracte dels serveis de manteniment i suport hardware i
software de checkpoint / nokia de la Diputació de Tarragona amb un
pressupost base de licitació de 34.000,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 4 del PC16 al PC29 del
contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-7046b,
accés a les Masies Catalanes .
Aprovar Actes de recepció de diversos contractes.
Aprovar la liquidació del contracte de l’assistència tècnica per a
l’execució del Pla d’aforaments i l’estudi d’accidentalitat de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona .
Tornar garanties definitives constituïes amb motiu de diversos
contractes.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats als ens
locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
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, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de 7.9.2012 referent a
la liquidació de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
de les sales d’actes de la Diputació.-Palau Bofarull a Reus.
Aprovar els justificants de diverses aportacions al conveni únic amb els
Consells comarcals.

Tarragona, 16 de novembre de 2012
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