Diputació de Tarragona
Secretaria general

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
25 DE GENER DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 18 de gener de 2013
Pagar proporcionalment els imports justificats de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments.- Inversions culturals 2011 i 2012.
Aprovar inscripcions, actualitzacions i denegacions de grups culturals
i/o persones a l'e-catàleg
Concedir i pagar subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la
realització d’activitats culturals exercici 2012
Concedir i pagar subvencions a associacions i federacions de veïns per
a la realització d'activitats culturals, exercici 2012
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
Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions atorgades
a diferents Associacions de Veïns. Activitats culturals, exercici 2011.
Iniciar procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’ajuntament de Mont-roig del Camp pel Catàleg de l’any 2007
Autoritzar canvi de destí i concedir pròrroga de la subvenció concedida
a l’ajuntament de Corbera d’Ebre per Inversions any 2011
Concedir pròrroga per a la presentació de justificació de despeses
corresponents a subvencions concedides a ajuntaments durant l’any
2011.
Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions atorgades
a diferents Entitats per activitats culturals, exercici 2011.
Lliurar subvencions, amb reducció, a diversos ajuntaments, per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2012.
Lliurar subvencions, amb reducció, a diversos ajuntaments, per
actuacions del programa de promoció i protecció de la salut pública.
Convocatòria 2012.

Aprovar i lliurar amb reducció l’aportació del Conveni Únic , Consells
Comarcals , anualitat 2012
- Consell Comarcal del Baix Ebre.- Camins
Consell Comarcal del Montsià.- Colònies, llibres i llars
d’infants.
Concedir ampliació del termini per executar actuació de la convocatòria
de subvencions excepcionals 2012 (1a selecció ) als Ajuntaments
d’Alcover i del Masroig.
Autoritzar aplicar el romanent econòmic produït com a conseqüència de
la menor adjudicació i menor execució de l’actuació inclosa al PAM
2008-2011 de l’ajuntament de Bràfim i aplicar-lo a un nova actuació.
Aprovar inicialment el Projecte de protecció de talús a la urbanització
Bonaigua (El Catllar), T-203 amb un pressupost d’execució per
contracta de 157.532,04 euros.
Aprovar el preu just addicional d’una finca afectada per l’execució del
Projecte “Condicionament de la carretera TV-3103, de Riudoms a
Vinyols i Els Arcs”.
Aprovar el preu just addicional d’una finca afectada per l’execució del
Projecte “Instal·lacions semafòriques al Catllar i als Pallaresos,
carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51”.
Rectificar l’error material detectat en l’aplicació pressupostària de
l’expedient de contractació del 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.
Aprovar la 3a revisió de preus del contracte del servei de sega i
esbrossada de cunetes i marges a les carreteres de la Diputació de
Tarragona. Lot 1 – Comarques: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera
d’Ebre.
Aprovar Acta de preus contradictoris núm. 1, del PC01 al PC17 del
contracte de les obres de regulació del trànsit a l’accés a Camarles,
carretera TV-3409.
Aprovar la liquidació de diversos contractes d’obres.
Tornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes.
Adjudicar el contracte del subministrament d’àrids destinats a les obres
de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (4 lots)
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.

Liquidar taxes per la publicació d’edictes al BOP durant el mes de
desembre.
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 factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010.
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar els justificants de l’aportació pel funcionament del grup polític
PSC corresponent a l’any 2012 i lliurament de l’aportació del 2013.
Aprovar els justificants de l’aportació pel funcionament del grup polític
PPC corresponent a l’any 2012 i lliurament de l’aportació del 2013.
Aprovar els justificants de l’aportació pel funcionament del grup polític
ERC corresponent a l’any 2012 i lliurament de l’aportació del 2013.

Tarragona, 25 de gener de 2013
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

