Diputació de Tarragona
Secretaria General

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

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 17 de maig de 2013.
Donar conformitat a la constitució i adherir-se a la Junta de
Compensació del polígon NIRSA de Reus on la Diputació és propietària
de diversos immobles.
Concedir subvencions als municipis i entitats municipals
descentralitzades per a programes i activitats culturals-convocatòria
2013.
Concedir i pagar subvencions a ajuntaments per actuacions de grups i
persones inscrits en l’e-catàleg, any 2013.
Inscriure, actualitzar i donar de baixa grups culturals i/o persones a l'ecatàleg.
Concedir una subvenció al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
per a la 14a. Fira de Música al carrer i aprovar el conveni corresponent.
Any 2013
Concedir una subvenció al Centre de Lectura de Reus per a les
activitats culturals de l’entitat, i aprovar el conveni corresponent, any
2013
Concedir una subvenció a la Fundació Privada Camerata XXI per
activitats formatives de música per l’any 2013 i aprovar el conveni
corresponent.
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.
Concedir i desestimar les beques individuals per als alumnes que
assisteixen a centres d’educació especial durant l’any 2013.
Autoritzar el canvi de destí de la subvenció concedida a diversos
ajuntaments. Convocatòria d’inversions 2012.

Acceptar la renúncia de la subvenció concedida, a l’Ajuntament
d’Aiguamúrcia, per la convocatòria de Programes i activitats de foment
cultural de l’any 2012.
Declarar la caducitat d’expedients de subvencions concedides a
diversos ajuntaments per la convocatòria d’obres del 2010 i
convocatòria d’inversions 2011.
Aprovar el preu públic dels llibres “Jornades de pedagogia de l’Art i
museus 2012” i “Introducció del règim borbònic a la vila de Cambrils”.
Acceptar el treball definitiu, “La Catalanofonia. Una comunitat del segle
XIX a la recerca de la normalitat lingüística”, del guanyador de la XXVIII
Beca Manuel de Montoliu, convocatòria 2005, i lliurament del 2n 50%
restant de la subvenció concedida.
Aprovar les Bases del IX Concurs de Música de Cambra Higini Anglès,
el preu públic que hauran d’abonar els participants, la convocatòria del
procediment administratiu per a la concessió de premis i aprovar el
conveni de col·laboració amb Joventuts Musicals de Barcelona.
Autoritzar la realització de l’activitat “Trobada orquestral de les Terres
de l’Ebre”, 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 “Masterclass de violí i viola”,
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 “II Jornades de Corda”, organitzada
per l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a Tarragona i
aprovar el preu públic corresponent. Curs 2012/13.
Autoritzar la realització de l’activitat “Cursos d’estiu 2013”, organitzada
per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i aprovar el preu
públic corresponent, curs 2012/13.
Acceptar els justificants i lliurar parcialment l’import de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Camarles (PAM 2012).
Concedir a l’ Ajuntament de Banyeres del Penedès, la segona
ampliació del termini d’execució d’actuació de subvencions
excepcionals 2012 (1a selecció).
Lliurar les subvencions, amb reducció, a diversos Ajuntaments per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2012.

Lliurar la subvenció, amb reducció, a l’ajuntament de L’Aldea, per
actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia i
aigua. Convocatòria 2012.
Lliurar les subvencions, amb reducció, a diversos Ajuntaments, per
actuacions del programa de protecció de la salut pública. Convocatòria
2012.
Aprovar els preus justos acordats de mutu acord amb propietaris
afectats per l’execució del Projecte de construcció d’una rotonda a
Godall, carretera TV-3313, d’Ulldecona a la Galera per Godall.
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’una màquina
per al segellat d’escletxes en paviments asfàltics amb destinació al parc
de maquinària de les brigades de conservació de carreteres .
Aprovar l’expedient de contractació de l’adquisició de senyals verticals
d’orientació a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’expedient de contractació de les obres de col·locació de
reductors de velocitat a les travesseres de les carreteres TV-2236 i
d’altres .
Adjudicar l’expedient de contractació del subministrament i
manteniment de dos equips multifuncionals de reprografia d'alt
rendiment per als serveis centrals de la Diputació de Tarragona.
Estimar la reclamació d’indemnització de danys i perjudicis derivats de
la suspensió del contracte de les obres d’acondiciament del tram
d’accés al far de Salou, presentada per l’empresa BALSELLS –
EIFFAGE FAR DE SALOU UTE .
Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1, del PC1 al PC7, del
contracte de les obres de condicionament de l’accés a Farena,
carretera TV-7004, de la Riba a Farena.
Aprovar l’Acta de recepció de diversos contractes .
Aprovar la certificació núm. 3 (certificat final d’obra) del contracte de les
obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a
diverses carreteres de la xarxa (Lot 1 – Terres de l’Ebre) .
Retornar les garanties constituïdes amb motiu de diversos contractes .
Aprovar els justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
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 els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovació de despesa avançada tramitada d’acord amb la Circular
d’Intervenció 2/2010 (SAC-CEE St. Rafael)

Tarragona, 24 de maig de 2013
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