Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
5 D’ABRIL DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 22 de març de 2013
Aprovar i lliurar la quota anual de soci a l’Asociación Española de
Municipios del Olivo-AEMO de l’exercici 2013.
Aprovar i lliurar l’aportació econòmica anual a la Fundació “Apel.les
Fenosa” – Exercici 2013.
Quedar assabentats de la Sentència núm. 80/2013 dictada en el
procediment abreujat 175/2011, interposat contra la resolució per la que
es va adjudicar un lloc de treball laboral de professor de restauració de
l’Escola d’Art i disseny a Tortosa.
Iniciar la convocatòria 09/102 i aprovar les bases específiques que han
de regir la selecció d’una plaça laboral d’oficial primera adscrita a
Serveis Generals de Règim Intern de l’Àrea de Serveis Interns de la
Diputació de Tarragona, torn lliure.
Iniciar la convocatòria 10/075 i aprovar les bases específiques que han
de regir la selecció d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a industrial adscrita
a Enginyeria Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona, torn lliure.
Iniciar la convocatòria 10/076 i aprovar les bases específiques que han
de regir la selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar adscrita a Enginyeria
Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació
de Tarragona, torn lliure.
Aprovar les bases específiques i d’iniciar la convocatòria 10/077 que
han de regir la selecció d’una plaça de personal laboral d’auxiliar tècnic
topografia per a l’Àrea del Servei d’Assistència al Municipi de la
Diputació de Tarragona, torn lliure.
Iniciar novament la convocatòria i aprovar les noves bases específiques
de la convocatòria 11/019 que han de regir la selecció d’una plaça de
personal laboral de logopeda per al centre d’EE Sant Rafael de la
Diputació de Tarragona, torn lliure.
Desestimar les al·legacions formulades a les bases específiques de la
convocatòria 12-2012 per a la provisió d’un lloc de treball de cap de

servei de Medi Ambient, Salut pública i Territori de l’Àrea del SAM i
d’aprovació definitiva de les mateixes.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà per
a la realització del projecte Pla d’Ocupació Conca de Barberà 2013 dins
el Pla de Foment de l’Ocupació 2013.
Aprovar el sistema de reconeixement aplicable als empleats de la
Diputació de Tarragona.
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 dels Guiamets.
Prorrogar la justificació d’una subvenció concedida a l’Ajuntament de la
Riba i a l’Ajuntament de Riudoms, per a la protecció de la salut pública.
Convocatòria 2012.
Prorrogar al Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi la
justificació del conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de
Reus i el Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi. Any
2012
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció concedida a
l’Ajuntament de Solivella per al pla d’ordenació urbanística municipal.
Convocatòria 2010.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció concedida a
l’ajuntament de l’Argentera, per a la promoció de la salut pública.
Convocatòria 2011.
Lliurar la subvenció amb reducció, a l’Ajuntament d’Amposta, per
actuacions del programa de protecció de la salut pública. Convocatòria
2011.
Lliurar les subvencions, amb reducció, a diversos Ajuntaments, per
actuacions del programa de protecció de la salut pública. Convocatòria
2012.
Lliurar les subvencions, amb reducció, per al finançament de despeses
derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris
mèdics locals. Convocatòria 2012.
Lliurar parcialment l’import de la subvenció concedida de la línia de
subvenció de caràcter excepcional 2012 a l’Ajuntament de Forès (2a
selecció).

Lliurar parcialment l’import de la subvenció concedida de la línia de
subvenció de caràcter excepcional 2012 a l’Ajuntament de Passanant i
Belltall. (2a selecció).
Lliurar parcialment l’import de la subvenció concedida de la línia de
subvenció de caràcter excepcional 2012 a l’Ajuntament de Riudecols.
(1a selecció).
Acceptar la justificació presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i
lliurar amb reducció l’aportació del Conveni Únic amb els consells
comarcals, línia de camins, anualitat 2011.
Acceptar la justificació presentada pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i
lliurar, amb reducció, l’aportació del Conveni Únic amb els consells
comarcals, línia de camins, anualitat 2010.
Pagar proporcionalment als imports justificats de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments, per inversions.
Pagar proporcionalment als imports justificats de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments, per activitats culturals.
Pagar proporcionalment a l’import justificat de la beca concedida per
activitats extraescolars .- Centre TILMAR
Autoritzar la realització de l’activitat “III Master-Class de clarinet”,
organitzada per l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a
Tarragona i aprovar el preu públic corresponent. Curs 2012/13.
Adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera T301, de Tortosa a Benifallet. Tram: Tortosa – Bítem.
Adjudicar el contracte 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-7 i d’altres.
Adjudicar el contracte de subministrament d’una aplicació informàtica
de gestió jurídica integral per als Serveis Jurídics de la Diputació.
Aprovar la 1a. revisió de preus del contracte del servei d’alimentació
col·lectiva (menjador escolar) del Col·legi d’Educació Especial Sant
Jordi de la Diputació de Tarragona a Jesús-Tortosa, subscrit amb
l’empresa Eurest Colectividades S.L.
Aprovar la 1a. revisió de preus del contracte de servei de menjador
escolar del CEE Sant Rafael de la Diputació de Tarragona, subscrit
amb l’empresa Eurest Colectividades S.L.
Liquidar les taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis
Tècnics Territorials.

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 per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
Aprovar els justificants de diverses aportacions i subvencions regulades
per convenis.
Aprovar els justificants de diverses aportacions al conveni únic amb els
consells comarcals.
Aprovar les justificacions
certificacions del PAM

i

lliurar

les

diverses

subvencions

i

Aprovar els justificants de despeses, reconèixer les obligacions i
ordenar els pagament (factures).
Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa
Aprovar la factura tramitada d’acord amb la Circular d’Intervenció
2/2010.

Tarragona, 5 d’abril de 2013
La Secretària general
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