Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
14 DE DESEMBRE DE 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 30 de novembre de 2012
Reformular i modificar
l’actuació de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Salomó per la promoció de la salut pública.
Convocatòria de 2012.
Reformular i modificar
l’actuació de la subvenció concedida a
l’ajuntament de Salomó pel finançament dels consultoris mèdics locals.
Convocatòria de 2012.
Reformular i modificar l’actuació de la subvenció concedida als
ajuntaments de Salomó i Cambrils per la protecció de la salut pública.
Convocatòria de 2012.
Lliurar subvenció, amb reducció, concedida a l’Ajuntament de Bonastre
per actuacions destinades a la promoció de la salut pública a
l’Ajuntament de Bonastre. Convocatòria 2012.
Lliurar subvencions, amb reducció, concedida a diversos Ajuntaments
per actuacions del programa de protecció de la salut pública.
Convocatòria 2012.
Concedir una prorroga per a la justificació d’una subvenció per a la
promoció de la salut pública concedides als Ajuntaments de Rocafort de
Queralt, Solivella i Margalef. Convocatòria 2011.
Resoldre el VIII Premi Iniciativa Medi Ambient. Convocatòria 2012
Aprovar el nou text del 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 lliurar el 50% corresponent a la
bestreta. Conveni 2012.
Aprovar les quanties totals màximes disponibles per a les subvencions
d’interessos de préstecs, anualitat 2012.
Aprovar el Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de
Lisboa i la Diputació de Tarragona per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
Declarar improcedent l’inici de l’expedient de reintegrament
corresponent a l’informe de control financer de la subvenció concedida i

pagada a l’Ajuntament de Batea per la VI Fira comarcal del vi de la Terra
Alta (convocatòria 2006)
Declarar improcedent l’inici de l’expedient de reintegrament corresponent
a l’informe de control financer de la subvenció concedida i pagada a
Reus Desenvolupament Econòmic, SA per la Campanya de promoció de
l’Emprenedoria. Xè. Aniversari (convocatòria de subvencions per a la
realització d’accions de desenvolupament local 2005)
Liquidar preus públics per la prestació del servei d’Internet per part de la
Diputació de Tarragona.- Desembre 2012.
Modificar la liquidació anual del servei d’Internet al Centre Excursionista
Maspujols.
Liquidar preus públics a diverses Entitats per la prestació del servei
d’Internet per part de la Diputació de Tarragona.- Any 2013.
Aprovar la prorroga i l’aportació econòmica del conveni de col·laboració
entre la Diputació i el Consorci LOCALRET per a l’exercici 2012
Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili en el marc del
Conveni 2012/2015 per activitats universitàries del 2012:
- Projecte 01/12: Universitat Estiu Terres de l’Ebre i Camp de
Tarragona.
- Projecte 02/12: Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran.
- Projecte 03/12: Setmana de la Ciència.
- Projecte 04/12: Campus Extens.
- Projecte 05/12: Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la
Empresarial.

Innovació

- Projecte 08/12: Innovation Hub.
- Projecte 10/12: Pla Director de la Mussara.
- Projecte 11/12: Estudi corredor del Mediterrani.
- Projecte 12/12: Participació Arc Llatí.

Aprovar l’expedient de justificació presentat per l’Ajuntament de Perafort
i lliurar la subvenció concedida amb reducció per activitats culturals.
Pagar proporcionalment l’import justificat de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments per ajuts per obres i reformes
d’equipaments culturals.
Aprovar justificants presentats pel Centre Associat de Tortosa de la
UNED per activitats del centre, corresponents a l’any 2011
Autoritzar l’activitat “Master-Class de corda”, organitzada per l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, i aprovar el
pressupost de despeses i el preu públic. Curs 2012/13.

Ampliar el crèdit de la convocatòria del procediment administratiu per a
la concessió de beques individuals per a l’ampliació i perfeccionament
d’estudis musicals dels alumnes dels conservatoris de música de la
Diputació de Tarragona, any 2012.
Concedir una subvenció al Centre Associat de Tortosa de la UNED per
activitats anuals del centre i aprovar el conveni corresponent, any 2012.
Declarar improcedent l’inici de l’expedient de reintegrament
corresponent a l’informe de control financer de la subvenció concedida i
pagada a Grup Editorial 100 per 100, SL en concepte de conveni per
diverses pàgines de comunicació i altres, any 2005.
Aprovar l’expedient de contractació del servei per a l’execució dels
treballs de gestió, conservació i millora al “Bosc del Castell
d’Escornalbou”, àrea del camí dels Frares i el sender del Castell
d’Escornalbou a l’Argentera, amb un pressupost base de licitació de
58.321,06 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de
consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
59.000,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei de digitalització en format
pdf, pageflip i epub de llibres de la Diputació de Tarragona per a la
biblioteca virtual Ramon Berenguer IV, amb un pressupost base de
licitació de 33.057,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei de desenvolupament de
modificacions de les aplicacions de propostes de despesa i registre de
factures per a la seva integració amb la plataforma de contractació
electrònica (e-contrata) de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost base de licitació de 39.520,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’una màquina
per al segellat d’escletxes en paviments asfàltics amb destinació al Parc
de maquinària de les brigades de conservació de carreteres, amb un
pressupost base de licitació de 64.000,00 euros (IVA exclòs).
Adjudicar l’expedient de contractació de l’Acord marc dels serveis
d’inserció i difusió de publicitat de la Diputació de Tarragona en els
mitjans de comunicació.
Ampliar el termini d’execució del contracte de les obres de
condicionament de la carretera TV-7046b, accés a les Masies
Catalanes, subscrit amb l’empresa ÁRIDOS ROMÁ, SA.

Aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions de climatització del Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona, subscrit amb l’empresa CLIMATITZACIÓN SAUFER, SL.
Aprovar la 1a i única revisió de preus del contracte del servei de
transport extraordinari del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant
Rafael de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa LA
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA.
Tornar la garantia definitiva del contracte del servei de redacció del
projecte de mercat municipal a Santa Bàrbara (Montsià).
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes pels serveis del laboratori d’assaig de la secció de control
de materials del servei de carreteres.
Liquidar taxes per l’ocupació d’espais de la TAP durant l’any 2011.
Liquidar taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les
sales d’actes de la Diputació 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).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants de factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010.
Concedir les subvencions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2012
(4a. Concessió).
Tarragona, 14 de desembre de 2012
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

