Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
26 D’ABRIL DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 19 d’abril de 2013.
Quedar assabentats de la revocació de la delegació de la competència
efectuada per decret de la presidència núm. 1-2011-1583, de 25 de
juliol de 2011, a favor de la Junta de Govern, en l’àmbit d’Hisenda, per a
l’aprovació de les liquidacions d’ingressos derivades de taxes i preus
públics de la Diputació de Tarragona i delegació en el Diputat
d’Hisenda.
Desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades
contra la Diputació per danys sofert a uns vehicles, per manca de
titularitat del servei.
Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern de data 22 de
març de 2013 relatiu a la sol·licitud de l’Ajuntament d’Almoster en la
que demanava un canvi de destinació de la subvenció del PAM 20082011.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció de control
d’aigua del programa de protecció de la salut pública a l’Ajuntament de
la Vilella Alta. Convocatòria 2012.
Concedir una pròrroga per a la justificació del conveni entre la Diputació
de Tarragona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a portar a
terme sistema de vigilància de contaminants atmosfèrics del Camp de
Tarragona. Any 2012
Concedir una pròrroga per a la justificació del conveni entre la Diputació
de Tarragona i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per al programa
d’activitats de prevenció de la infecció pel VIH/SIDA 2012
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs,
a la subvenció concedida per a la promoció de la salut pública.
Convocatòria 2011.

Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció de control
d’aigua del programa de protecció de la salut pública a l’Ajuntament del
Pinell de Brai. Convocatòria 2012.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció pels
consultoris mèdics locals a l’EMD dels Muntells i a l’Ajuntament de
Colldejou. Convocatòria 2012.
Lliurar, a l’Ajuntament d’Ulldecona, la subvenció concedida, amb
reducció, per al finançament de despeses derivades del funcionament,
conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals. Convocatòria
2012.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per a la regulació de l’accés a la
informació geogràfica que distribueix l’Institut mitjançant el Servei
ICC_DataClaud.
Concedir i pagar les subvencions a ajuntaments per actuacions de
grups i persones inscrits en l’e-catàleg any 2013
Aprovar les sol.licituds de noves inscripcions i actualitzacions de grups
culturals i/o persones a l'e-catàleg i denegar peticions.
Aprovar les activitats de la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, a
càrrec del Conveni 2008-2013.
Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Reus per l’Any Fortuny i
aprovar el conveni corresponent, 2013
Concedir una subvenció a Càritas Diocesana i aprovar el conveni
corresponent, 2013
Concedir 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 2013
Aprovar la pròrroga del Conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Vila-seca per al curs 2013-2014, per finançar els
ensenyaments musicals impartits pel Patronat de Música i aprovar la
subvenció de l’any 2013 i lliurar la primera aportació trimestral.
Deixar parcialment sense efecte l'acord de Junta de Govern del
16/11/2012 i concedir les beques individuals a alumnes que assisteixen
a centres d'educació especial, 2012.
Autoritzar el canvi de destí de la subvenció concedida a l’ajuntament de
Masdenverge. Convocatòria d’inversions 2012

Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Foment i
difusió de publicacions locals i comarcals
Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a diversos Ajuntaments
per la convocatòria de bases de Programes i activitats de foment
cultural de l’any 2012.
Acceptar la renúncia de les subvencions concedides a diversos
ajuntaments per la convocatòria d’inversions any 2012
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida més els interessos de demora a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, per l’actuació Diables Vandellòs, any 2007
Aprovar el preu públic del llibre “Actes de les jornades d’estudi sobre els
municipis abans de la nova planta (1716), El cas de la Fatarella”.
Aprovar el programa de les activitats per a la commemoració del Dia
Internacional dels Museus any 2013.
Aprovar l’ampliació del pressupost de l’activitat XI Circuit Guitarrístic de
les comarques de Tarragona, organitzada per l'Escola de Música i
Conservatori de la Diputació a Tarragona, curs 2012/2013.
Aprovar el Conveni marc entre la Diputació de Tarragona i l’Escola
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, centre adscrit a la
Universitat Autònoma de Barcelona, per facilitar que alumnes d’aquesta
entitat puguin realitzar les pràctiques en els Centres Públics d’Educació
Especial de la Diputació.
Resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la
subvenció concedida a l’Agrupació de Productors de Fruita Dolça de les
Comarques Meridionals de Catalunya per a camps d’assaig i
experimentació de diverses varietats de fruita dolça, any 2007.
Aprovar el Projecte de pavimentació, d’enderrocs i tancament dels espais
sota voltes de la planta baixa de la Tarraco Arena Plaça, amb un
pressupost d’execució per contracta de 294.647,80 euros
Aprovar inicialment el Projecte de condicionament del voral de la
carretera TV-7331, accés cementiri de la Fatarella, amb un pressupost
d’execució per contracta de 108.910,48 euros.
Denegar el permís sol·licitat per efectuar obres i activitats a la xarxa viària
de la Diputació de Tarragona. Expedient de permís 107/2013.
Denegar el permís sol·licitat per efectuar obres i activitats a la xarxa viària
de la Diputació de Tarragona. Expedient de permís 108/2013.

Denegar el permís sol·licitat per efectuar obres i activitats a la xarxa viària
de la Diputació de Tarragona. Expedient de permís 109/2013.
Aprovar la cessió a l’Ajuntament de Vila-seca de la gestió del
manteniment i conservació de l’enllumenat a instal·lar al seu terme
municipal, en execució de les obres del Projecte de condicionament del
tram d’accés al far de Salou, carretera TV-3146.
Aprovar el Projecte Constructiu per adequació i adaptació al Projecte
d’incendis i al seu corresponent informe per l’Activitat de l’Escola d’Art de
Tortosa, amb un pressupost d’execució per contracta de 65.557,47
euros.
Aprovar la Memòria valorada de rehabilitació de la façana principal (3ª
fase) del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi, amb un
pressupost d’execució per contracta de 14.996,56 euros.
Desafectar i reconèixer el dret de reversió de finques del Projecte
modificat de l’Acondicionament de revolts a l’accés de Savallà del
Comtat, carretera TV-2244.
Adjudicar el contracte de subministrament d’una màquina per clavar
pals de barrera de seguretat metàl·lica amb destinació al Parc de
Maquinària de la Secció de Conservació de Carreteres de la Diputació
de Tarragona.
Aprovar la certificació núm. 11 (certificat final d’obra) del contracte de
les obres de condicionament de la carretera TV-7046b, accés a les
Masies Catalanes.
Aprovar l’Acta de recepció de diversos contractes .
Retornar les garanties constituïdes amb motiu de diversos contractes.
Aprovar els justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar les diverses factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010 (SAM-AITC).
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM
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 els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar els justificants de despeses domiciliades durant el mes de
març.
Tarragona, 26 d’abril de 2013
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