Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
1 DE MARÇ DE 2013
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 22 de febrer de 2013
Quedar assabentats de les sentències dictades en el recurs ordinari
586/2009 i recurs d’apel·lació 259/2011, desestimatori del recurs
interposat per un funcionari contra Diputació de Tarragona
Quedar assabentats de les sentencies dictades en a demanda
157/2010 i recurs de suplicació 1305/2012 interposat contra la Diputació
de Tarragona, per les que es desestima la demanda interposada en
matèria de Seguretat Social per un treballador accidentat en les obres
de la TAP.
Iniciar novament la convocatòria 08/133 i aprovar les noves bases
específiques del concurs oposició per a la selecció d’una plaça de
tècnic mitjà, mitjançant torn lliure
Iniciar novament la convocatòria 08/158 i aprovar les noves bases
específiques del concurs oposició per a la selecció d’una plaça laboral
de tècnic mitjà 25% per a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa,
mitjançant torn lliure
Iniciar novament la convocatòria 08/161 i aprovar les noves bases
específiques del concurs oposició per a la selecció d’una plaça laboral
de professor 70% per a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona,
mitjançant torn lliure
Aprovar les noves bases específiques i la convocatòria 11/018 que han
de regir la selecció mitjançant concurs oposició, torn promoció interna,
de dos places laborals d’Oficial Administratiu per a l’Escola d’Art i
Disseny de Tarragona i Conservatori de Tortosa, mitjançant torn
promoció interna
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/016 que han de
regir la selecció d’una plaça de personal laboral de tècnic mitjà en
business intelligence per l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la
Diputació de Tarragona, mitjançant torn promoció interna

Aprovar les bases específiques i la convocatòria 12/017 que han de
regir la selecció d’una plaça de personal funcionari d’auxiliar
administratiu per l’Àrea de Presidència i Planificació de la Diputació de
Tarragona, mitjançant torn promoció interna
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 20-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de cap de secció B de Projectes,
adscrit a l’Àrea del SAT, vacant a l’RLT del personal funcionari,
mitjançant concurs de mèrits
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 21-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de cap d’unitat d’Explotació, adscrit a
l’Àrea del SAT, vacant a l’RLT del personal funcionari, mitjançant
concurs de mèrits
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 22-2012 que han de
regir la provisió d’un lloc de treball de cap de servei de Projectes i
Obres, adscrit a l’Àrea del SAT, vacant a l’RLT del personal funcionari,
mitjançant concurs de mèrits
Aprovar les normes reguladores dels requisits per a accedir als plans
d’ocupació corporatius de la Diputació de Tarragona per a l’any 2013 i
del procediment per a la seva selecció
Modificar la relació de béns i drets afectats per l’execució del projecte
“Accés a l’Espluga de Francolí des de la N-240, carretera TV-7001”
Acceptar la resolució del jurat d’expropiació de Catalunya, que fixa el
preu just d’una finca afectada per l’execució del projecte “
Eixamplament d’un pont a la carretera T-342, accés als Reguers”.
Aprovar el preu just addicional, acordat de mutu acord amb propietari
afectat pel projecte “ Eixamplament d’un pont a la carretera T-342,
accés als Reguers”.
Adjudicar el contracte de subministrament de senyals d’orientació a la
xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona (2 lots).
Adjudicar el servei de producció dels continguts del Museu de la
Tarraco Arena Plaça (TAP).
Tornar garanties definitives constituïdes amb motiu de diversos
contractes.
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 els justificants de despeses, reconeixement d'obligacions i
ordenació de pagament (factures).
Aprovar els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar els justificants d'aportacions pel funcionament dels grups
sindicals corresponent a l'any 2012 i lliurar l'aportació de 2013 (CCOO i
Comitè intercentres).

Tarragona, 01 de març de 2013
La Secretària general

Pilar Sánchez Peña

