Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 16 DE
SETEMBRE DE 2011

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 9 de setembre de 2011
Procedir a la venda directa de l’immoble 275 de l’Inventari, a favor del
propietari confrontant.
Aprovar la certificació núm. 24 i final de les obres d’acondiciament de la
carretera TV-3103 de Riudoms a Vinyols i els Arcs.
Retornar la garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte
del servei per a l’elaboració de l’Agenda 21 local corresponent al
municipi de Godall.
Quedar assabentats de la sentència dictada en el RCA 423/10 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat contra la
desestimació prèvia d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Interposar recurs de cassació contra la sentència 861/2011, dictada en
el RCA 1475/2008, interposat contra la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’import de la certificació núm. 11 presentada per GISA
corresponent a les obres de millora general. Condicionament de la
carretera TV-3148, de Vila-seca a la Pineda (Raval de la Mar) Tram:
Vila-seca. Clau XT-08086
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar preus públics per l’ajuda tècnica en la redacció de projectes i
direcció d’obres als ens locals de la província de Tarragona
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 justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.

Aprovar justificants de diverses aportacions conveni únic consells
comarcals.
Aprovar les justificacions de subvencions
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Liquidar taxes d’edictes per publicacions en el BOP .- juliol i agost.
Aprovar el projecte d’enderroc d’edifici entre mitgeres al carrer de San
Jaume 9 de Reus, amb un pressupost d’execució per contracta de
53.043,67 euros.
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