Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
12 D’ABRIL DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 5 d’abril de 2013.
Aprovar i lliurar l’aportació 2012 al Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
Concedir pròrroga per a la justificació de l’aportació prevista en el
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona-Xarxa
Audiovisual Local e.p.e. per a l’any 2012
Aprovar l’adjudicació directe dels contractes d’arrendament d’aules del
IES Joaquim Bau i Cripta de l’Església de la Reparació de Tortosa per a
l’Escola de Música i Conservatori de la Diputació a Tortosa, amb motiu
de les obres d’adequació del Palau Despuig.
Quedar assabentats de la Sentència
núm. 64/2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona per la que es desestima
recurs interposat contra la resolució de la Diputació de 19.10.2011 en
l’expedient de responsabilitat patrimonial dictada en el procediment
abreujat 73/2012.
Quedar assabentats del protocol d’intencions signat per establir un
marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i les
Diputacions catalanes per la planificació i desenvolupament de les
accions de commemoració dels fets de 1714.
Pagar proporcionalment a l’import justificat de la subvenció concedida a
l’Associació de Veïns Sant Cosme i Sant Damià de Sarral per la
publicació periòdica de caràcter local i comarcal “El Baluard”
Liquidar preus públics per la prestació del servei d’Internet per part de la
Diputació de Tarragona.- Abril 2013
Aprovar preus justos addicionals acordats de mutu acord amb
propietaris afectats per l’execució del Projecte “Accés a Xerta, carretera
TV-3541”.
Aprovar preu just addicional acordat de mutu acord amb un propietari
afectat per l’execució del Projecte “Acondicionament de les carreteres
TP-2045 i TV-2042, accés a Masllorenç”.

Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (del PC-01 al PC-03) del
contracte de les obres de col·locació de reductors de velocitat a les
travesseres de les carreteres T-301 i d’altres.
Aprovar la certificació núm. 4 (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 2 – Camp de Tarragona).
Aprovar l’Acta de recepció de diversos contractes.
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 que han
de pagar els Ens Locals.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
Aprovar justificacions i lliurar diverses subvencions.
Aprovar justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
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