Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
22 DE FEBRER DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de febrer de 2013
Ampliar el termini d’execució de l’actuació de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, subvencionada amb el Programa de subvencions
excepcionals 2012 (1a selecció).
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Lliga contra el
Càncer de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre per a regular la concessió d’una subvenció per al programa
d’actuació de l’any 2013.
Aprovar la convocatòria de subvencions de la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal per a
l’exercici 2013:
Salut Pública
a) Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la
seguretat a zones de bany (platges i piscines)
b) Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la
millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
c) Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la
reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues
d) Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa d’animals
domèstics
e)

Subvencions per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals, de titularitat municipal

Medi Ambient
f) Subvencions per a actuacions destinades a la gestió sostenible de
l’energia
g) Subvencions per al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals.

Aprovar les convocatòries de les subvencions per interessos de
préstecs i de les subvencions de caràcter excepcionals, anualitat 2013
del Servei d’Assistència Municipal
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Bellvei a l’execució
de l’actuació: “Reforma de la Casa Consistorial”, inclosa al PAM 20082011 i aplicar la subvenció concedida a la realització de dues noves
actuacions.
Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la carretera TV2021, de Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost d’execució per
contracta de 2.029.574,75 euros.
Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució d’edifici annex Tarraco
Arena Plaça, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.688.576,29
euros.
Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de l’accés al refugi
de la Mussara, amb un pressupost d’execució per contracta de
142.889,95 euros.
Aprovar la Memòria valorada d’obertura del nou accés amb gual per a
vehicles a la finca de la Diputació, situat a la tanca de línia de façana de
la Baixada de la Beneficència. Tarragona, amb un pressupost
d’execució per contracta de 28.798 euros.
Aprovar la Proposta de desestimació de subvencions a ajuntaments per
actuacions de grups i persones inscrits en l’e-catàleg any 2012.
Aprovar la Proposta d'inscripcions, actualitzacions i denegacions de
grups culturals i/o persones a l'e-catàleg.
Aprovar la Modificació de les Normes d’inscripció al catàleg per a
programacions culturals dels ajuntaments de les comarques del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Aprovar les convocatòries de les Bases per a la concessió de
subvencions per l’exercici 2013 del Servei de Cultura.
1) Subvencions
als
ajuntaments,
entitats
municipals
descentralitzades i els seus ens dependents amb població
fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals
per a l’any 2013
2)
Subvencions
als
ajuntaments,
entitats
municipals
descentralitzades i ens dependents amb població fins a
10.000 habitants per a inversió, gestió , funcionament i
manteniment d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i
edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, l’any 2013.

3) Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i
comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona
editades durant l’any 2013
4) Subvencions als ajuntaments o entitats municipals
descentralitzades per a la contractació de les activitats
incloses en el catàleg per a programacions culturals dels
ajuntaments, any 2013.
5) Beques individuals a alumnes que assisteixen a centres d'
educació especial de la demarcació de Tarragona en règim
d'escolarització ordinària, no compartida.

Aprovar la convocatòria de les bases especifiques que han de regir la
concessió de subvencions per a les publicacions periòdiques de
caràcter local i comarcal any 2013.
Concedir una subvenció a l’Associació Teatrescola per a la campanya
de Teatre a l’escola i aprovar el conveni corresponent, any 2013.
Aprovar la Proposta de declaració de caducitat de l’expedient de
subvenció atorgada a l’Ajuntament de la Pobla de Montornés, per
activitats culturals any 2011.
Aprovar els procediment de reintegrament de la bestreta més els
interessos de demora, de la subvenció concedida a l’Organización de
Solidaridad con los Pueblos de Ásia, África y América Latina
(OSPAAAL), de Reus, any 2006.
Concedir una ampliació del termini per a la presentació de justificació
de despeses corresponents a la subvenció concedida per inversions a
l’Ajuntament de l’Argentera, any 2011.
Concedir una ampliació del termini per a la presentació de justificació
de despeses corresponents a la subvenció concedida a l’Associació
UTINAM per la Convocatòria de bases de Cooperació de l’any 2011.
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament
Albinyana per la convocatòria d’inversions any 2011.
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Caseres per la convocatòria d’activitats Culturals any 2012.
Aprovar el preu públic dels llibres “Habitar” “Nervi òptic”.
Autoritzar la realització de la X Jornada Pedagogia de l’Art i Museus,
any 2013, organitzada pel Museu d’Art Modern de la Diputació.
Aprovar el Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Tarragona

per al sosteniment del funcionament de les Escoles d’Art de Tarragona i
Reus de titularitat de la Corporació local per al curs 2011-2012”.
Aprovar el Conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Tarragona
per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de titularitat
de la corporació local per al curs 2011/2012”.
Aprovar la pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a la
URV, en el marc del conveni 2008/2011 per a activitats universitàries,
Proj. 08/2011 “Química i energia”.
Aprovar 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,
any 2007.
Aprovar l’expedient de contractació de les obres 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 base de licitació de 729.877,70 euros (IVA exclòs).
Adjudicar el contracte de reposició d’un camió trabuc per a la Brigada
de Conservació de Carreteres del Parc de Maquinària de Reus de la
Diputació de Tarragona, en substitució del camió matrícula T-0493-L.
Declarar desert el procediment obert per a la 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.
Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment del
maquinari i programari d’oracle 2013 de la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost base de licitació de 109.870,02 (IVA exclòs)
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes pel servei d’assistència de Secretaria- Intervenció als
Ens locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada de en els processos
judicials.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats als Ens
locals de la província de Tarragona.
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).

Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants de despeses domiciliades del mes de febrer 2013.
Aprovar la liquidació de taxes pels serveis del laboratori d’assaig de la
secció de control de materials del servei de carreteres.

Tarragona, 22 de febrer de 2013
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

