Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
23 DE NOVEMBRE DE 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 16 de novembre de 2012
Quedar assabentats de la sentencia de 9 de juliol de 2012 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació
336/2011 interposat per AXA Seguros Generales contra la Diputació en
relació a un expedient de responsabilitat patrimonial.
Pagar proporcionalment l’import justificat de la subvenció concedida a
l’ajuntament de Rocafort de Queralt per senyalització d’itineraris.
Convocatòria 2010
Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació
privada Pere Mata per a regular la concessió d’una subvenció per a la
realització del Projecte “protecció i conservació mediambiental del Parc
Natural del Delta de l’Ebre”, amb la retirada de brossa d’origen antròpic
en els espais naturals del Delta
Acceptar justificants i lliurar subvencions concedides, amb reducció, a
diversos Ajuntament per actuacions del programa de protecció de la
salut pública. Convocatòria 2012.
Acceptar justificants i lliurar subvenció concedida, amb reducció, a
l’Ajuntament de García per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals. Convocatòria 2012.
Declarar desert la contractació del servei d’adequació i millora del
programari d’inventari per tal d’adaptar-lo al programa d’etiquetatge de
bens mobles la Diputació de Tarragona, per un import de 19.504,00
euros (IVA exclòs).
Aprovar preus justos acordats de mutu acord amb propietaris afectats
per l’execució del Projecte de condicionament de la carretera T-301 de
Tortosa a Benifallet, tram Tortosa-Bítem.
Aprovar preu just acordat de mutu acord amb propietari afectat per
l’execució del Projecte de condicionament de l’accés a Farena,
carretera TV-7044.
Adjudicar el contracte del subministrament d’obsequis de Nadal 2012
per al personal de la Diputació.

Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en treballs qualificats als ens
locals de la província de Tarragona.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona
Aprovar preu públic pel subministrament als ens locals del llibre
d’ordres en execució de les obres públics i del llibre d’incidències del
pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres
públiques.
Aprovar liquidacions de taxes de la publicació d’edictes al BOP durant
el mes de octubre 2012.
Aprovar justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions del
PAM
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants de factures tramitades d'acord amb al Circular
d'Intervenció 2/2010
Aprovar justificants de despeses domiciliades durant el mes d’octubre.
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