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EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
3 DE MAIG DE 2013

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 26 d’abril de 2013.
Desestimar la pròrroga i el canvi d’actuació de la subvenció concedida a
l’Ajuntament del Pinell de Brai de planejament bàsic municipal POUM Convocatòria 2010.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció concedida a
l’Ajuntament dels Pallaresos pels consultoris mèdics locals Convocatòria 2012.
Lliurar subvencions, amb reducció, a l’Ajuntament de Constantí, per
actuacions destinades a la promoció de la salut pública - Convocatòria
2012.
Lliurar subvencions, amb reducció, a l’Ajuntament de Nulles, per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals - Convocatòria 2012.
Acceptar la renúncia a la subvenció per a l’actuació ”Urbanització del
c/Rodanxa”, inclosa al PAM 2008-2011, presentada per l’ EMD dels
Muntells.
Autoritzar a l’Ajuntament d’Arnes per a l’aplicació del romanent
econòmic produït com a conseqüència de la menor execució de
l’actuació “Moviment de terres per a la construcció del mercat
municipal”, inclosa al PAM 2008- 2011, i inclusió d’una nova actuació.
Acceptar la renúncia a l’actuació: “Renovació i pavimentació del c/ de
l’Església”, inclosa al PAM 2008-2011, de l’Ajuntament de Maspujols, i
aplicar la subvenció a la realització d’una nova actuació.
Pagar proporcionalment els imports justificats de les subvencions
concedides a diversos ajuntaments per activitats culturals.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida a la
Fundació Àngels Garriga de Mata.

Cancel·lar el dipòsit del preu just de la finca número 40 del Projecte
“Acondiciament de la carretera TV-3103, de Riudoms a Vinyols i Els
Arcs”.
Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’accés a l’Espluga de
Francolí des de la N-420, carretera TV-7001, amb un pressupost base
de licitació d’1.270.024,86 euros (IVA exclòs).
Adjudicar el contracte de les obres d'adequació de l'espai dels antics
corrals de la Tarraco Arena Plaça TAP, de la Diputació de Tarragona.
Adjudicar el contracte de serveis de manteniment del maquinari i
programari d’Oracle 2013 de la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 3, del PC18 al PC33, del
contracte de les obres de condicionament del tram d’accés al far de
Salou, carretera TV-3146.
Retornar les garanties constituïdes amb motiu de diversos contractes.
Iniciar i aprovar un expedient de mutació demanial en relació a 519,9
m2 de terrenys de domini públic forestal atès que els mateixos hauran
de passar a formar part del traçat de la carretera TV-7093 de la T-704 a
La Mussara, accés al refugi de La Mussara.
Aprovar els justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar les justificacions i lliurament de diverses subvencions
certificacions del PAM
Aprovar els justificants de diverses aportacions i subvencions regulades
per convenis.
Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
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