Diputació de Tarragona
Secretaria general

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
21 DE DESEMBRE DE 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 14 de desembre de 2012.
Aprovar l’aportació corresponent als exercicis 2005-2012 resultant de la
dissolució i liquidació de l’Ens per al Cessament Agrari,SRL i pagament
de la part corresponent.
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra
la Diputació per danys ocorreguts a una motocicleta al punt quilomètric
500 de la carretera C-31b.
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra
la Diputació per danys ocorreguts a una motocicleta al punt quilomètric
3,100 de la carretera TV-3148.
Lliurar, amb reducció, la subvenció concedida a diversos ajuntaments
per actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia
i aigua. Convocatòria 2011 i 2012.
Lliurar, amb reducció, la subvenció concedida a diversos ajuntaments
per actuacions del programa de protecció de la salut pública.
Convocatòria 2011 i 2012.
Acceptar la justificació presentada i lliurar parcialment l’import de la
subvenció concedida de caràcter excepcional 2011 (3a selecció) a
l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.
Aprovar el Conveni per la concessió d’una subvenció nominativa del
pressupost al Consell Comarcal del Montsià per al viver d’empreses de
la comarca
Aprovar l’ampliació del termini d’execució de l’actuació inclosa a la
convocatòria de subvenció de caràcter excepcional 2012 1a selecció,
de l’Ajuntament de Riudoms.
Concedir i lliurar una subvenció al Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers d’Administració Local. Actuacions 2011.
Concedir subvencions de caràcter excepcional als ens locals de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 2a
selecció any 2012.

Acceptar la redistribució econòmica de diverses subvencions incloses al
PAM 2008-2011, atorgades a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia.
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de La Pobla de
Montornès a la subvenció per a l’actuació “Adequació i millora de les
zones esportives municipals” inclosa al PAM 2008-2011 i aplicar-la a
una nova actuació.
Aprovar definitivament el Projecte de construcció d’una rotonda a
Godall, carretera TV-3313, d’Ulldecona a la Galera per Godall, amb un
pressupost d’execució per contracta de 507.380,14 euros.
Cedir a l’Ajuntament de Camarles de la gestió del manteniment i
conservació de les instal·lacions semafòriques i de l’enllumenat a
implantar en execució de les obres del Projecte de regulació de trànsit a
l’accés a Camarles, TV-3409 i aprovar el conveni.
Aprovar el Projecte d’actuacions al passadís perimetral de la Tarraco
Arena Plaça TAP, amb un pressupost d’execució per contracta de
615.413,73 euros.
Resoldre el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Organització de productors del Peix Blau de Tarragona per a la
promoció del peix blau de Tarragona, any 2007
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de
la Conca de Barberà per elaborar el catàleg dels serveis de promoció
econòmica a la Conca de Barberà, any 2007.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona
(EMDET,SA) per a la realització d’accions de desenvolupament local,
2007.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Agrupació de Productor de Fruita Dolça de les Comarques Meridionals
de Catalunya per a camps d’assaig i experimentació de diverses
varietats de fruita dolça, any 2007.
Estimar parcialment les al·legacions formulades en període d’informació
pública a les bases que han de regir la provisió del lloc de treball de cap
de servei de Medi Ambient, Salut pública i Territori (convocatòria
12/2012)
Iniciar novament la convocatòria 09/098 i aprovar les noves bases
específiques que han de regir la selecció d’una plaça de personal
laboral de tècnic auxiliar informàtic, per l’Àrea de Coneixement i Qualitat
de la Diputació de Tarragona, torn lliure.

Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona per a regular la
concessió d’una subvenció per a les activitats de suport a
l’emprenedoria a la demarcació de Tarragona.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la beca concedida a una
alumna per activitats extraescolars. Exercici 2012
Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg 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 beques individuals per l’ampliació i perfeccionament d’estudis
musicals dels alumnes dels Conservatoris de musica de la Diputació de
Tarragona, any 2012 i lliurament del 50% de l’import.
Aprovar el reintegrament a la Generalitat l’import corresponent a les
matricules d’alumnat de la subvenció rebuda per al finançament del
Conservatori de Grau Professional de Música de Reus per al curs
2010/2011.
Concedir una subvenció a la Fundació privada Campanar de Jujol de
Creixell i aprovar el conveni corresponent, any 2012.
Concedir una subvenció al Centre de Tecnificació d’Amposta i aprovar
el conveni corresponent, any 2012.
Concedir subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg any 2012
Inscriure, actualitzar i denegar
catàleg.

grups culturals i/o persones a l'e-

Concedir una subvenció al Consell Comarcal de la Terra Alta per
promoció Turística dels Cellers i aprovar el conveni corresponent a l’any
2012
Concedir una subvenció a la Fundació Futbol Club Barcelona per a la
implementació del projecte FutbolNet a diversos municipis de la
demarcació de Tarragona i aprovar el conveni corresponent a l’any
2012
Concedir una subvenció als Cellers modernistes de Gandesa i Pinell de
Brai per obres d’arranjament i adequació dels edificis i aprovar el
conveni corresponent a l’any 2012

Ampliar la quantia màxima de la convocatòria de
actuacions incloses al catàleg de Serveis Culturals

subvencions per

Aprovar la reserva de crèdit per a l’any 2013 de la partida del Conveni
Museu Casteller de Valls.
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 beques individuals per als alumnes que assisteixen a centres
d'educació especial durant l'any 2012 (proposta 6).
Concedir i desestimar de beques individuals per als alumnes que
assisteixen a centres d'educació especial durant l'any 2012 (proposta
7).
Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions atorgades
a diferents ajuntaments. Activitats culturals, exercici 2011.
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’ajuntament dels
Pallaresos per la convocatòria de bases d’activitats culturals de l’any
2011
Autoritzar diversos canvis de destí de les subvencions concedides a
diferents ajuntaments per la convocatòria de bases d’inversions any
2011
Concedir pròrroga per a la presentació de justificació de despeses
corresponents a subvencions concedides a ajuntaments durant l’any
2011
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament
d’Ulldecona per la convocatòria de bases de senyalització, any 2010
Aprovar el pla d’acció per a la millora de l’accessibilitat de les persones
amb deficiències sensorials, al Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona.
Aprovar la renovació del Conveni marc entre la Diputació de Tarragona
i l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP), per facilitar que
alumnes d’aquesta entitat puguin realitzar les pràctiques en els Centres
Públics d’Educació Especial de la Diputació.
Aprovar les convocatòries del procediment administratiu per a la
concessió de beques individuals per a alumnes de les Escoles de
Música i Conservatoris, i Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona. Curs 2012/2013

Aprovar el Conveni entre l’Agència Catalana de Certificació i la
Diputació de Tarragona, de prestació de serveis de certificació digital
com a Entitat de Registre.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de
Tarragona i Cossetània Edicions per a la publicació del Premi Literari
TINET, de narrativa per Internet 2012-2013.
Aprovar per la concessió d’una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili
en el marc del Conveni 2012/2015 per a activitats universitàries del
2012:
- Projecte 06/12: Beques Màster Planificació Territorial.
- Projecte 07/12: Regió del Coneixement.
- Projecte 09/12: Fòrum CEICS 2012.
- Projecte 13/12: Congressos internacionals per a la
formació contínua (CATSUD).

Aprovar l’expedient de les obres 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.
Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment negociat, del
servei de producció dels continguts del museu de la TAP.
Aprovar l’expedient de contractació de les obres d'adequació de l'espai
dels antics corrals de la TAP.
Aprovar l’expedient de contractació de l'adquisició de màquina per
clavar pals de barrera de seguretat metàl·lica amb destinació al Parc de
Maquinaria. (conservació de Carreteres).
Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment negociat, del
subministrament d'una aplicació informàtica de gestió jurídica integral
per als serveis jurídics de la Diputació de Tarragona.
Ampliar el termini d’execució del contracte de les obres de regulació del
trànsit a l’accés a Camarles, carretera TV-3409, subscrit amb l’empresa
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
Amplair el termini d’execució del contracte de les obres d’acondiciament
del tram d’accés al far de Salou, carretera TV-3146, subscrit amb
l’empresa BALSELLS – EIFFAGE FAR DE SALOU UTE.
Tornar la garantia definitiva del contracte del servei d’impressió i
manipulació del núm. 14 de la revista de la Diputació de Tarragona.

Aprovar l’expedient de contractar el servei de manteniment dels
servidors i programari del fabricant HP que té la Diputació de Tarragona
amb un pressupost base de licitació de 32.500,00 euros (IVA exclòs).
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.
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 taxes per la publicació d’edictes al BOP mes de novembre de
2012.
Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar justificants de diverses aportacions conveni únic consell
comarcal
Aprovar les justificacions i lliurament de diverses subvencions i
certificacions del PAM.
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar de comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar dues factures tramitades d’acord amb la circular d’Intervenció
2/2010. Premsa .
Tarragona, 21 de desembre de 2012
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

