Diputació de Tarragona
Secretaria General

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

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 10 de maig de 2013.
Quedar assabentats i donar compliment a la sentència dictada en el
procediment abreujat 150/2012 interposat per l’empresa VICARLI,SA
contra la Diputació de Tarragona
Aprovar la convocatòria de la 3a TINETescola.
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de
Tarragona i Cossetània Edicions per a la publicació del Premi Literari
TINET, de narrativa per Internet, 2013-2014.
Concedir prorroga a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per la
presentació de la justificació de la subvenció concedida i deixar sense
efecte l’acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2013.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida
mitjançant conveni 2012 al Patronat Municipal Auditori Pau Casals del
Vendrell.
Pagar proporcionalment els imports justificats de les subvencions
concedides a diversos Ajuntaments per activitats culturals .- 2012
Concedir la segona ampliació del termini per l’execució de l’actuació de
subvencions excepcionals 2012 -1a selecció- sol·licitada per
l’Ajuntament de Riudoms.
Concedir l’ampliació del termini d’execució per l’actuació de
subvencions excepcionals 2012 -2a selecció- sol·licitada per
l’Ajuntament de Riudoms.
Aprovar nou projectes del Pla de Treball del Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i Fundació “la Caixa 2013”
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/018 que han de
regir la selecció mitjançant concurs oposició, torn promoció interna,
d’una plaça laboral de capatàs per a l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori-Conservació.

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Terra Alta i l’acord de col·laboració amb el Parc Natural dels Ports per a
la realització del projecte Pla d’Ocupació Terra Alta 2013 dins el Pla de
Foment de l’Ocupació 2013
Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat
i l’acord de col·laboració amb el Parc Natural de la Serra de Montsant
per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Priorat 2013 dins el Pla
de Foment de l’Ocupació 2013
Aprovar la convocatòria del procediment administratiu de la 1a. Edició
dels “Premis Emprèn”
Aprovar l’expedient de contractació del servei de “suport tècnic 24 hores
al dia” per a la Diputació de Tarragona, per tal de monitoritzar i mantenir
operatius els sistemes hardware, serveis i enllaços de comunicacions,
amb un pressupost base de licitació de 50.400,00 euros (IVA exclòs).
Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions de climatització de l’Escola i Conservatori de Música de
Reus, amb un pressupost base de licitació de 10.983,99 euros (IVA
exclòs).
Aprovar la proposta de canvi del règim de contraprestacions com a
conseqüència de la nova qualificació jurídica com bé de caràcter
patrimonial dels espais ocupats a la TAP per part de FECSA-ENDESA I
CABLEUROPA SAU ONO.
Aprovar els justificants de factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010.
Aprovar les justificacions i lliurament de diverses subvencions i
certificacions del PAM
Aprovar els justificants de diverses aportacions i subvencions regulades
per convenis.
Aprovar el Protocol entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per
col·laborar en el desenvolupament de les accions de commemoració del
centenari de la Mancomunitat de Catalunya
Tarragona, 17 de maig de 2013
La Secretària general acctal
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