Diputació de Tarragona
Secretaria general

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
18 DE GENER DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 11 de gener de 2013
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra
la Diputació per danys soferts quan caminava pel lateral de la carretera
existent al costat del nucli de població de les Cases d’Alcanar.
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra
la Diputació pels danys soferts en un vehicle que circulava per la
carretera TV-3148.
Lliurar la subvenció, amb reducció, concedida a l’Ajuntament de Vinebre
i a l’Ajuntament de Riudecols, de les subvencions excepcionals 2011,
3a. selecció.
Concedir a l’Ajuntament de Sarral ampliació del termini per a justificació
d’actuacions de subvencions excepcionals 2011.
Concedir a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ampliació del termini
per a justificació d’actuacions de subvencions excepcionals 2012.
Acceptar la renuncia presentada per l’Ajuntament de Figuerola del
Camp a la subvenció concedida per la promoció de la Salut Pública.
Convocatòria 2012.
Concedir una prorroga per a la justificació d’una subvenció concedida a
diversos ajuntaments per a la promoció de la Salut Pública.
Convocatòria 2011:
− Capafonts
− Gandesa
− La Riera de Gaià
− Corbera d’Ebre
− Les Piles
− Tivissa
− Banyeres del Penedès
Concedir una prorroga extraordinària, a l’Ajuntament de Rocafort de
Queralt, per a la justificació d’una subvenció per a la gestió òptima de
l’aigua.

Cancel·lar el dipòsit del preu just de les finques número 06 i 08 del
projecte "Condicionament de la carretera TV-7046b, accés a les Masies
Catalanes"
Aprovar l’Acta de recepció de les obres del projecte modificat del
condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet, 1a fase.
Aprovar la certificació núm. 17 (certificat final d’Obra) del contracte de
les obres del projecte modificat del condicionament de la carretera TV7002 de Vimbodí a Poblet, 1a fase.
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de Cap de servei de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori, adscrit a l’Àrea del SAM, vacant a l’RLT del
personal funcionari, mitjançant concurs de mèrits.
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes pels serveis del laboratori d’assaig de la secció de control
de materials del servei de carreteres.
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.
Liquidar preus públics pel subministrament als ens locals del llibre
d’ordres en execució de les obres públiques i del llibre d’incidències del
pla de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres
públiques.
Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Aprovar justificants de diverses aportacions conveni únic consell
comarcal
Aprovar les justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions
del PAM.
Aprovar justificants de factures tramitades d'acord amb la Circular
d'Intervenció 2/2010.
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.

Autoritzar al Patronat de Turisme per la formalització del conveni per
establir la col·laboració per a la participació conjunta i coordinada al
programa de fires internacionals, nacionals i estatals de l'Agència
Catalana de Turisme entre el PTDT i diferents ajuntaments, patronats
municipals de turisme i entitats (Còrner 2013).

Tarragona, 18 de gener de 2013
La Secretària general
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