
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 22 de febrer de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart, Joanna Isabel Estévez González. 

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:20h 

Hora final: 10:00h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 15 DE FEBRER  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 15 de febrer de 2016. 
 
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “NOU BLOC DE NÍNXOLS AL 
CEMENTIRI D’AMPOSTA 2015”. 
Atorgar una pròrroga de 7 dies laborables per l’execució del contracte Nou bloc de nínxols al 
cementiri d’Amposta 2015”. Amb la pròrroga atorgada el termini per l’execució del contracte 
acaba el dia 22 de febrer de 2016, donant trasllat al contractista Obres rehabilitacions i 
manteniments Com9 SL., i a la direcció tècnica. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES 
 Contractació de les obres consistents en la col·locació d’un aparell d’aire condicionat al despatx del 
Regidor Germán Ciscar amb Serveis Mit Instal·lacions SL segons oferta presentada per un import 
total de 1.193,63 €. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en senyalització per a la nova ubicació del 
mercat municipal amb Produr Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.640,25 €. 

• Contractació del subministrament consistent en 25 pilones tipus gorge D100 X-LAST i 2 
bases per als carrers Mestre Oms, Plaça del Mercat i Palau i Quer amb Sabacaucho SA 
segons oferta presentada per un import total de 2.500,34 €. 

• Contractació del subministrament consistent en separadors de carril bici per al carrer 
Mestre Homs entre el tram del carrer Miquel Granell i Verge de Montserrat amb Produr 
Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total 
de 939,15 €. 

• Contractació del subministrament d’una lona d’impressió digital per al carrer Major amb 
Xtrem Rètols SLL segons oferta presentada per un import total de 411,40 €. 



 

• Contractació del subministrament consistent en un equip de filtració per a la font de les 
tortugues de l’Escola Agustí Barberà amb J.S.N. segons oferta presentada per un import 
total de 755,77 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
Contractació dels serveis consistents en l’ordre publicitària per al 2016 per a Aguaita.cat amb S.C.B. 
segons oferta presentada per un import total de 3.630,00 €. 
Contractació dels serveis consistents en l’ordre publicitària per al 2016 per a Surtdecasa.cat amb 
N.B.H. segons oferta presentada per un import total de 2.420,00 €. 
 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’ARXIU COMARCAL 
Aprovar la resolució del contracte per la realització dels serveis de manteniment de les 
instal·lacions de climatització de l’Arxiu Comarcal formalitzat amb Calfri, SA., amb efectes del 
proper dia 31 de desembre de 2016. 
 
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

• Contractació de O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, categoria 
laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 22 de febrer 
al 21 d’agost de 2016. 

• Contractació de S.B.T., com a tècnica del programa Agència de col·locació 2015, categoria 
laboral A2-19, 18,75 hores setmanals del 22 de febrer al 31 de desembre de 2016. 

• Ampliació del contracte formalitzat amb la tècnica de festes, M.V.R. amb 10,16 hores 
setmanals, passant a realitzar un total de 28 hores i trenta minuts setmanals, del 22 de 
febrer al 31 de desembre de 2016.  

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

• Autoritzar a R.N.A. a assistir a la 2a jornada d’intercanvi entre responsables de 
contractació d’administracions catalanes que es durà a terme el dia 2 de març de 2016 a 
Barcelona de 11.15 a13.30 hores a Barcelona, al Col·legi d’economistes de Catalunya. 

• Autoritzar a V.A.F. a la realització dels cursos de formació organitzats per la Diputació de 
Tarragona següents: 

- Curs virtual: disseny per a no dissenyadors amb eines gratuïtes. 
- Curs presencial: Curs habilitats comunicatives bàsiques en l’àmbit professional a 
realitzar-se els dies 4, 11, 18 i 25 de maig de 2016 de 16 a 20 hores a Tarragona. 

• Autoritzar als agens de la Policia Local JA.S.M., B.A.P. i G.G.C., els caporals M.R.C. i R.C.G., i 
el sotsinspector X.S.S. a realitzar el curs el curs d’autoaprenentatge en línia sobre les 
actualitzacions legislatives de 2015 organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER CONVIVÈNCIA ESTABLE 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia 
 
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA I LLICÈNCIA PER MATERNITAT 
Atorgar a V.M.P. permís per reduir un terç la seva jornada diària per maternitat del 10 de febrer 
de 2016 al 9 de febrer de 2017, amb dret a percebre el 100% de les seves retribucions, 
condicionat a que demostri que l’altre progenitor també treballa. 



 

Atorgar a V.M.P. la reducció d’una hora diària per lactància,  fins al dia 8 d’octubre de 2016. 
Autoritzar a V.M.P. a gaudir de les vacances corresponents a l’any 2015 durant el mes de juliol de 
2016. 
 
ORDRE DE MODIFICACIÓ D’EMBARG DE RETRIBUCIONS 
Aprovar l’embargament de sou de D.C.S. a favor del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tortosa, 
d’acord amb l’informe transcrit. 
 
APROVACIÓ D’ARRENDAMENT DE LOCAL 
Arrendar a L.B.G. l'immoble de la seva propietat situats a al carrer Logronyo, 5, baixos per a 
destinar-lo a oficines i serveis municipals. 
Les condicions de l'arrendament seran les següents: 
 - Duració: 6 mesos amb efectes del dia 1 de gener de 2016. A partir del mes de juliol, es prorrogarà 
tàcitament mes a mes fins al 31 de desembre de 2016, tret de preavís d’alguna de les dues parts 
amb un mes d’antel·lació. 
 - Renda a abonar: nou cents (900,00 €) mensuals més la quota de l'Impost afegit menys IRPF, 
pagadores per anticipat entre els dies 1 i 7 de cada mes. 
 
APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL CENTRE OBERT INFANTIL EXCURSIÓ A PORT AVENTURA 
Autoritzar la realització de l’activitat del Centre Ober Infantil “Excursió a Port Aventura” el dia 9 
d’abril de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 043 de data 22/02/2016 que ascendeix a un import líquid de 9.065,51€, la qual 
comença amb Eurocop Technologies SL  per import de 3.811,50 € i finalitza amb Lutx Corporació 
SL per import de 3.659,01 €. 
Relació número 044 de data 22/02/2016, que ascendeixen a un import líquid de 65.704,82 € la 
qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 7.191,26 € i finalitza amb M.F.D. per 
import de 1.870,00 €. 
4.100,00 € per activitats còrner comunicació turisme dins de l’àrea de turisme any 2016, en el 
marc del conveni de col·laboració per a dur a terme la participació conjunta i coordinada al 
programa de fires i promocions promogudes pel Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona i per l’Agència de Turisme de Catalunya. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució a H.C.L., de la fiança dipositada pel tractament de residus, per un import de 
1.247,40 €. 
 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per MI.F.J. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 301,26€. 
Concedir la bonificació pregada per R.B.M. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 1.699,44€. 
Concedir la bonificació pregada per MC.C.B. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 269,79€. 
Concedir la bonificació pregada per D.R.A. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 554,34€. 
 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
• A l’assumpte que es debatrà a continuació el Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget, surt de la 

sala durant la deliberació i votació, per tenir un interès directe en l’assumpte. 
Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la motocicleta propietat de A.T.R. a 
comptar de l’exercici 2017 i següents. 
Seguidament, el Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget, es reincorpora a la sessió de la Junta 
de Govern Local. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
S.T.A. per a l’exercici 2017 havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 
2018 i següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
MJ.C.C. per a l’exercici 2017, 2018 i 2019, havent d’acreditar novament el grau de 
minusvalidesa per a 2020 i següents 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de M.C.C. a efectes 2017 i 
aplicar-la al nou vehicle a efectes 2017 i següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES 
Devolució per ingressos indeguts de 30,00 € a M.M.C. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Acceptar la sol·licitud presentada per C.L.G. i M.F.A. i aplicar les qualificacions tributaries atenent als 8 
m2. ocupats per cada xurreria 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
Y.C.M., en VINT-I-QUATRE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 
març de 2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
Y.B., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de març de 
2016. 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per C.G.A. en deu quotes mensuals 
d’igual quantia. 

 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aprovar la senyalització de la sortida d’emergència de l’Hospital Comarcal, la qual té 4,00 metres 
de longitud. Que es realitzin els treballs per part dels serveis municipals. 
 
SOL·LICITUD DE RETIRADA DE LA VIA PÚBLIC DE TAULES I CADIRES 
Desestimar la sol·licitud formulada per Druni SA en la que demana que es retirin les taules i 
cadires del bar Alfa situades davant del seu local perfumeria Druni a l’Av. de la Ràpita, per quan 
l’ordenança municipal d’ocupació de via pública no ha soferta cap canvi i no es creu oportú que 
es retiri l’ocupació que té concedida el bar Alfa davant l’establiment DRUNI. 
 
SOL·LICITUD DE LIMITACIÓ DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Desestimar la sol·licitud formulada per M.F.A. en la que demana que es limiti la concessió de 
llicència per ocupació de la via pública a altres xurreries en motiu del Carnaval Infantil per quan 
la via pública afectada disposa d’espai suficient. 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
• Acceptar la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal per al dia 24 de febrer de 2016, de 

les 19:00 fins les 21:00 hores i cedir un canó i una pantalla a UNIÓ DE PAGESOS DE 
CATALUNYA. 

• Acceptar la cessió de L’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 4 de 
març de 19:00 a 21:00 a l’ARXIU COMARCAL DEL MONTSIÀ. 

• Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 31 de març de 2016 
i els dies 7, 14 i 21 d’abril de 2016 des de les 09:30 fins les 11:30 hores a CONSELL 
COMARCAL DEL MONTSIÀ. 

• Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 31 de març de 2016 
i els dies 7, 14 i 21 d’abril de 2016 des de les 09:30 fins les 11:30 hores a APASA. 

• Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal durant la franja horària 
de les 19:00 fins les 20:30 hores a l’ACAF Terres de l’Ebre durant els següents dies: 

• Gener: 19 i 26; Febrer: 2, 9, 16 i 23; Març: 1, 8, 15, 22 i 29; Abril: 5, 12, 19 i 26; Maig: 3, 10, 
17, 24 i 31; Juny: 7, 14, 21 i 28; Juliol: 5, 12, 19 i 26; Setembre: 20 i 27; Octubre:4, 11, 18 i 
25; Novembre: 8, 15, 22 i 29; Desembre: 13 i 20. 

• Acceptar la cessió d’ús del pavelló firal, espais interior i exterior, durant els dies 5 i 6 de 
març de 2016 a ASSOCIACIÓ BLACK DIAMOND TUNING CARS. 

• Acceptar la cessió d’ús de l’Aula Magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 5 de març de 
2016 des de les 12:00 fins les 13:00 hores a SETEM CATALUNYA. 

 
RENÚNCIA A AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Acceptar la renúncia sol·licitada per P.P.M., a l’ús de l’auditori municipal per realitzar el sopar dels 
que fan 50 anys el dia 15 d’octubre de 2016 de 20 a 4.00 hores. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A SILOÉ, el dia 18 de març de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

• Alta del servei de teleassistència de P.LL.B. 
• Modificació del servei de teleassistència de F.R.P., la qual és esposa de J.H.R. i d’acord 

amb la informació de Creu Roja, el servei de teleassistència continuarà a nom de F.R.P. 
amb efectes del 12 de febrer de 2016. 

• Baixa de J.H.R., del servei de teleassistència per defunció amb efectes del dia 12 de febrer 
de 2016. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Baixa del TAD de J.U.C. per defunció amb efectes del dia 23 de gener de 2016. 
Alta del TAD de S.S.S., dilluns, dimecres i divendres a la tarda. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen deu ajuts d’urgència social per un import total de 1138,24€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen sis ajuts alimentaris per un import de 240,00€. 
 
 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, amplia el termini en un mes per presentar la justificació 
econòmica de la convocatòria “Joves per l’Ocupació 2014”, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Poders per a pleits 
Impugnar el RD 1/2016, de 8 de gener, pel que s’aprova la revisió dels Plans Hidrològics de les 
demaracacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i 
Júcar, i de la part espanyola de les demaracacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño 
– Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, sols respecte del Pla Hidrològic de la part espanyola de la 
demarcació hidrogeogràfica de l’Ebre. 
Apoderar a aquest efecte als Lletrats F.E.T., A.P.C. i A.S.B., i a la Procuradora de Madrid, ME.C.P.  i 
la Procuradora de Barcelona N.S.P. 
 
 
 


