Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
8 DE FEBRER DE 2013

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 1 de febrer de 2013
Quedar assabentats de la Sentència de 22-1-2013 dictada per part del
Tribunal Suprem que estima el recurs de cassació presentat per la
Generalitat de Catalunya contra la Sentència del TSJ de Catalunya de
data 22-7-2010 confirmant que era procedent la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la mercantil
INVERSIONES RÚSTICAS E INMOBILIARIAS S.A i es confirma la
inexistència de cap tipus de responsabilitat per part de la Diputació de
Tarragona.
Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Vallmoll per a la Mostra de la ceballotada de Vallmoll,
any 2011.
Declarar la improcedència de l’inici del procediment de reintegrament
de la subvenció concedida i pagada a l’ajuntament de Sarral per a la
Fira de Sarral 2006
Concedir l’ampliació del termini a l’Ajuntament de La Figuera, per
l’execució i justificació de l’actuació de subvencions excepcionals 2011
(3a selecció )
Aprovar la continuïtat del projecte a l’EIN de les Serres de Cardó-Boix al
TM de Rasquera i del personal del projecte de l’Obra social “la Caixa”.
Any 2012
Acceptar la renúncia presentada per l’ Ajuntament de Bonastre a la
subvenció concedida per a la creació, condicionament i/o adequació de
parcs infantils i parcs de salut municipals. Convocatòria de 2008.
Concedir una pròrroga per a la justificació d’una subvenció concedida
als ajuntaments de la Pobla de Massaluca i de la Morera de Montsant
pels consultoris mèdics locals. Convocatòria de 2012.
Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Jaume dels
Domenys, a la subvenció concedida per la promoció de la salut pública.
Convocatòria 2012.

Liquidar preus públics per la prestació del servei d’Internet per part de la
Diputació de Tarragona.- febrer 2013
Acceptar la baixa sol·licitada per usuaris dels serveis d’Internet per
l’any 2013.
Adjudicar el contracte del subministrament d’àrids destinats a les obres
de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (lot 2).
Adjudicar el contracte del servei de senyalització horitzontal en les
carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona (3 lots).
Adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la travessera
de Móra d’Ebre, carretera T-324 de Miravet a Móra d’Ebre.
Rectificar l’error material detectat en l’aplicació pressupostària de
l’acord d’aprovació de la 3a revisió de preus de l’expedient de
contractació del servei de sega i esbrossada de cunetes i marges a les
carreteres de la Diputació de Tarragona. Lot 1 – comarques: Baix Ebre,
Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre
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.
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).
Tarragona, 8 de febrer de 2013
La Secretaria general
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