Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
22 DE MARÇ DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2013
Acceptar la subrogació del contracte d’arrendament del local del
passeig Torroja, núm. 84, seu de la Unitat del BOPT
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció per a la
promoció de la salut pública concedida a l’Ajuntament de Conesa i a
l’Ajuntament de Vespella de Gaià. Convocatòria 2011.
Declarar la pèrdua del dret al cobrament i baixa per manca de
justificació de la subvenció per a la gestió sostenible dels recursos
d’energia i aigua a l’Ajuntament de Maspujols. Convocatòria 2011.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Xerta per a l’església parroquial. Convocatòria 2007
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Ajuntament del Morell per l’Ermita de la Granja dels Frares.
Convocatòria 2007.
Autoritzar a l’Ajuntament de Rasquera el canvi d’actuació i lliurament de
la subvenció per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals. Convocatòria 2012.
Lliurar la subvenció, amb reducció, per actuacions del programa de
protecció de la salut pública, a diversos ajuntaments . Convocatòria
2011.
Lliurar la subvenció, amb reducció, per actuacions destinades a la
promoció de la salut pública, a l’Ajuntament de Rasquera. Convocatòria
2011.
Lliurar les subvencions, amb reducció, per al finançament de despeses
derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris
mèdics locals, a diversos ajuntaments . Convocatòria 2012.
Lliurar la subvenció, amb reducció, per a entitats de protecció i defensa
dels animals domèstics.- Progat Tortosa. Convocatòria 2012.

Lliurar les subvencions, amb reducció, per actuacions destinades a la
promoció de la salut pública, a diversos ajuntaments. Convocatòria
2012.
Lliurar les subvencions, amb reducció, per actuacions del programa de
protecció de la salut pública, a diversos ajuntaments. Convocatòria
2012.
Lliurar la subvenció, amb reducció, per al finançament de l’avaluació
ambiental estratègica a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.
Convocatòria 2008.
Aprovar les bases i convocatòria del IX Premi Iniciativa Medi Ambient.
Any 2013.
Aprovar l’aportació econòmica de la Diputació de Tarragona a l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, per a realitzar actuacions de prospecció
i tractament de larvicides al riu Ebre, per l’any 2013.
Aprovar el conveni de col·laboració entre les Diputacions de Barcelona,
Lleida, Tarragona i Girona, per compartir els serveis de l’àmbit
internacional de la Diputació de Barcelona i coordinar l’estratègia
europea respectiva.
Aprovar i pagar l’aportació de la quota d’associat de la Diputació de
Tarragona a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
corresponent a l’any 2013.
Resoldre les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Pira en relació
al Pla d’Acció Municipal. Període 2013-2016.
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Almoster a
l’actuació de l’obra: “Rehabilitació de diversos carrers del nucli antic”,
desvincular una part de la subvenció per a l’actuació “Rehabilitació de
diversos carrers del nucli antic, 3a fase”, inclosa al PAM 2008-2011, i
aplicar la resta de la subvenció a la realització de 3 noves obres.
Autoritzar a l’Ajuntament de Batea per aplicar el romanent econòmic
produït com a conseqüència de la menor adjudicació de l’actuació
”Construcció dels vestidors i accés a la piscina, magatzems, serveis,
cantina i tanca del camp de futbol”, inclosa al PAM 2008-2011, i aplicarla a una nova obra.
Acceptar la renúncia presentada per
l’Ajuntament del Pont
d’Armentera, a les actuacions: “Casa de colònies, 1a fase” i “Millora de
la línia elèctrica, 2ª fase”, incloses al PAM 2008-2011, i aplicar la
subvenció a la realització de 7 noves obres.
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament dels Guiaments a
l’actuació: “Restauració i reforma dels rentadors públics”, inclosa al

PAM 2008- 2011, i aplicar la subvenció a la realització de 3 noves
obres.
Acceptar la renúncia presentada per l’ajuntament de La Canonja a
l’actuació: “Pavimentació del carrer de la Font”, inclosa al PAM 20082011 i aplicar la subvenció a la realització d’una nova obra.
Acceptar la renúncia presentada per l’ajuntament de Sant Jaume dels
Domenys a l’actuació: “Electrificació de les Casetes de Gomila”, inclosa
al PAM 2008-2011 i aplicar el romanent a la realització d’una nova obra.
Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la intersecció
d’accés a Bonany (Querol), carretera T-244, amb un pressupost
d’execució per contracta de 116.974,35 euros.
Prorrogar el conveni de col·laboració econòmica per la prestació del
servei de pas de la barca sobre el riu Ebre per a l’exercici 2013 entre
l’Ajuntament de Miravet i la Diputació, i pagament de les despeses de
l’exercici 2012
Aprovar definitivament el Projecte de protecció de talús a la urbanització
Bonaigua (El Catllar). Carretera T-203, amb un pressupost d’execució per
contracta de 157.532,04 euros
Concedir i pagar les subvencions a ajuntaments per actuacions de
grups i persones inscrits en l’e-catàleg any 2012
Concedir i pagar les subvencions a ajuntaments per actuacions de
grups i persones inscrits en l’e-catàleg any 2013
Inscriure, actualitzar i denegar els grups culturals i/o persones a l'ecatàleg
Concedir i desestimar els Premis per a les associacions i federacions
de veïns que realitzin actuacions destinades a la promoció social,
l’acció comunitària o l’atenció a les persones necessitades, l’any 2012.
Deixar parcialment sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data
25/01/2013 referent a declarar la caducitat de dos expedients i lliurar,
amb reducció, subvencions concedides, a diferents entitats, per la
convocatòria de bases de l’any 2011
Autoritzar el canvi de destí i concedir la pròrroga per a la presentació
de justificació de despeses corresponents a subvencions concedides a
ajuntaments durant l’any 2011
Concedir la pròrroga per a la presentació de justificació de despeses
corresponents a la subvenció concedida a l’ONG: Associació Acció
solidaria i Logística any 2011

Concedir la pròrroga per a la presentació de justificació de despeses
corresponents a subvencions concedides a ajuntaments convocatòria
d’inversions any 2011
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Cornudella de Montsant per la convocatòria d’inversions any 2012
Autoritzar la realització de l’activitat “II Trobada de pedagogs de les
Terres de l’Ebre - Seminari de Pedagogia Intercentres”, organitzada per
l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a Tortosa i aprovar el
preu públic corresponent. Curs 2012/13.
Autoritzar la realització de l’activitat “Soundpainting, el llenguatge de les
arts” (seminari de Pedagogia. Àrea de Llenguatge Musical), organitzada
per l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa, curs
2012/2013.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre la l’Escola d’Art i Disseny de
la Diputació a Tarragona i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya per establir les Bases del concurs per a la insígnia de mestre
artesà 2013.
Aprovar la convocatòria per a la concessió de beques per a alumnes
dels cursos monogràfics que s’imparteixen l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa. Curs 2012/2013.
Declarar desert el procediment obert per a la contractació del
subministrament d’energia elèctrica en els punts de consum en baixa
tensió de la Diputació de Tarragona.
Adjudicar el contracte 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.
Rectificar l’error material detectat en l’acord, adoptat per la Junta de
Govern, d’adjudicació del contracte de subministrament de senyalització
vertical, barreres de seguretat i elements d’abalisament amb destinació
a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2).
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 5 (del PC30 al PC46) del
contracte de les obres de condicionament de la carretera TV-7046b,
accés a les Masies Catalanes.
Aprovar la certificació núm. 17 (certificat final d’obra) del contracte de
les obres d’adequació del Palau Despuig per a propera seu de l’Escola
de Música de Tortosa.
Adjudicar el contracte de subministrament de consumibles informàtics
(tòner i cartutxos) per a les impressores de la Diputació de Tarragona.

Liquidar les taxes per la publicació d’edictes durant el mes de febrer al
BOP.
Liquidar els preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats que
han de pagar els Ens Locals.
Liquidar els preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM
Aprovar els justificants de despeses, reconèixer obligacions i ordenar
pagaments (factures).
Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar els justificants de despeses domiciliades durant el mes de
febrer.
Aprovar els justificants de diverses aportacions i subvencions regulades
per convenis i ordenar el pagament.

Tarragona, 22 de març de 2013
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

