Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
15 DE MARÇ DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 8 de març de 2013
Liquidar els preus públics per la prestació del servei d’Internet per part
de la Diputació de Tarragona.- març 2013
Aprovar la pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a la
URV en el marc del conveni 2012-2015, per a activitats universitàries,
2012:
- Projecte 03/12: Setmana de la Ciència
- Projecte 10/12: Pla Director de La Mussara.
- Projecte 12/12:Participació Arc Llatí
- Projecte 13/12: Congressos Internacionals per a la
formació continuada (CASUD)
Acceptar la modificació del pressupost presentat i concedir prorroga
per a l’execució del projecte i justificació de la subvenció concedida a la
URV en el marc del conveni 2012-2015 per a activitats universitàries
2012:
- Projecte 05/12: Catedra Universitat-Empresa per
al Foment de la innovació Empresarial.
- Projecte 07/12: Regió del Coneixement.
- Projecte 08/12: innovation HUB.
- Projecte 11/12 :Estudi corredor del Mediterrani
Ampliar el termini d’execució de la subvenció Excepcional 2012 (1ª
selecció) de Ajuntament de Creixell.
Ampliar el termini per l’execució de l’actuació de la subvenció
Excepcional 2011 (3ª selecció) del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Concedir una pròrroga, per a la justificació d’una subvenció de
peridomèstics del programa de protecció de la salut pública, a
l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Convocatòria 2012.
Concedir una pròrroga, per a la justificació d’una subvenció per a la
promoció de la salut pública, a l’Ajuntament de Montferri. Convocatòria
2011.

Acceptar les renúncies a la subvenció concedida pel finançament del
planejament bàsic municipal, a l’Ajuntament del Rourell i a l’Ajuntament
de La Figuera. Convocatòria 2008.
Declarar la pèrdua del dret al cobrament i baixa per manca de
justificació de subvenció, del Pla especial de protecció del nucli antic de
l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan. Convocatòria 2004.
Aprovar els Fulls d’apreuament de finques afectades per l’execució del
Projecte “Condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet,
tram Tortosa-Bítem”.
Aprovar els preus justos acordats de mutu acord amb propietaris
afectats per l’execució del Projecte d’accés a l’Espluga de Francolí des
de la N-240, carretera TV-7001.
Adjudicar el servei de gestió, conservació i millora al ‘Bosc del Castell
d’Escornalbou’. Àrea del camí dels Frares i sender del Castell a
l’Argentera.
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 5 (del PC50 al PC122) del
contracte de les obres d’adequació del Palau Despuig per a propera
seu de l’escola de Música de Tortosa.
Aprovar l’Acta de recepció de diversos contractes.
Aprovar la liquidació del contracte de les obres de construcció d’un
accés al Pinell de Brai, carretera N-230C.
Tornar les garanties constituïdes amb motiu de diversos contractes.
Liquidar les taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis
Tècnics Territorials.
Liquidar les taxes pels serveis del laboratori d’assaig de la secció de
control de materials del servei de carreteres.
Liquidar les taxes per la prestació als municipis del servei d’assistència
de secretaria-intervenció.
Liquidar els preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats que
han de pagar els Ens Locals.
Liquidar els 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.
Aprovar els justificants de factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010.

Aprovar els justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar la proposta de despesa tramitada d’acord amb la Circular
d’Intervenció 2/2010 (Àrea de Coneixement i Qualitat)
Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aplicar els criteris pel compliment de la Llei 7/2012 en relació a la
inversió del subjecte passiu de l’IVA i els efectes que produeix en els
contractes d’obra de la Diputació de Tarragona.
Aprovar els justificants de diverses aportacions i subvencions regulades
per convenis.

Tarragona, 15 de març de 2013
La Secretària general acctal.

Maite Velayos Esplugas

