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     La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 12 de 

desembre de 2016, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 

 Hisenda 

 Aprovar la relació de baixa número 16017 de valors de l’IBI de l’exercici 2016.  

Secretaria-Governació 

 Resoldre un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Recursos Humans i Organitzacio 

 Aprovar la relació de treballs especials i d’altres realitzats pel personal laboral i funcionari 

durant el mes de novembre 2016. 

 Contractar mitjançant un contracte laboral temporal per obra i/o servei determinat, amb 

categoria laboral de conserge. 

 Traslladar a una treballadora amb categoria d’administrativa a Secretaria General.  

 Traslladar a una treballadora, modificant la seva categoria laboral i la jornada, a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana. 

 Traslladar a una treballadora al Servei d’Ocupació i Formació. 

 Procediment Sancionador 

 Resoldre un expedient sancionador incoat contra un ciutadà per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Serveis Socials 

 Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la 

col·laboració, en matèria de Serveis socials i polítiques d’igualtat. 

Ensenyament 

 Encarregar a l’escola municipal de Música M. Dolors Calvet, integrant de l’EPEL Institut 

Municipal de Formació, el servei de professorat per el projecte “+ musica”. 

 Solidaritat i Cooperació 

 Subscriure conveni amb el Comitè Català de l’ACNUR, com a reconeixement i suport a la tasca 

en benefici de les persones refugiades. 

 Aprovar la transferència d’una segona bestreta a l’Association Espasse Marocain des professionel 

Chefchaouen corresponent a l’exercici 2016. 

 Concedir a l’entitat Grup Tercer Món – Mans Unides una pròrroga del termini d’execució fins el 

31 de maig de 2017, d’un projecte de la convocatòria 2016. 

 Serveis Urbanistics 

 Adjudicar a DESMON PALMA, S.L., el contracte administratiu menor per a les obres de la 

segona planta de l’edifici de l’Ateneu. 

 Concedir a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., llicència d’obres majors per a l’ampliació 

de la xarxa de subministrament d’electricitat, afectant el carrer Cortina número 34. 

Concedir a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U., llicència d’obres majors per a l’ampliació 

de la xarxa de subministrament d’electricitat, afectant la carretera de Sant Jaume i les avingudes 

del Vendrell i de Tarragona. 

Concedir a DOMENYS 90, SL, llicència urbanística d’obres majors per a les obres de 

manteniment i seguretat estructural en l’immoble situat al carrer Sant Joan número 8. 

 Adjudicar a ELÈCTRICA GÜELL, SA, el contracte administratiu menor per a l’adequació del 

sistema tèrmic de la segona planta de la llar d’Avis del Tívoli. 

 

 



Serveis Urbans 

 Satisfer a l’empresa INTEROAD, SL, els serveis de pintura vial realitzats els mesos d’abril, maig 

i juny de 2016. 

 Adjudicar a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., el servei de repintat de marques vials. 

 Aprovar el disseny del rètol de carrer. 

 Promoció Econòmica 

 Adjudicar a l’empresa LIGPENEDÈS, SL, el contracte administratiu dels serveis de disseny gràfic, 

comunicació i proposta de millora i dinamització per a les Fires de Maig 2017. 

 Promocio Turistica 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules administratives  

particulars, del subministrament  Producció i instal·lació de Les Estacions Sensorials del Camí del Vi 

(WINEWALK). 

 Aprovar l’expedient de contractació administrativa i el plec de clàusules administratives 

particulars, del subministrament Producció i instal·lació de la senyalització turística. 

 Adjudicar a l’empresa ESPAI LLEURE DIVERTALIA, S.L. el servei de personal de suport per 

l’Oficina de Turisme per a l’any 2017. 

Cultura 

 Transferir al consorci per a la Normalització Lingüística l’aportació per a l’any 2016. 

 Contractar el projecte participatiu de Cantània “La Nit dels Malsons” del consorci de l’Auditori i 

l’Orquestra. 

Certificacions 

 Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, aparcament 

sobre la llosa costat Tarragona del C. Camp del Cellerot LOT 1. 

Aprovar les certificacions núm. 6 i 7 de les obres  de construcció de l’edifici del carrer Migdia núm. 

22. 

 

Ratificar decrets de l’alcaldia. 

RRHH- Contractació de diferents treballadors/es per a tasques, d’auxiliar administratiu/va 

(taquilla) i de muntatge/desmuntatge, relacionades amb les arts escèniques. 

URB.- Concessió de la llicència municipal de divisió propietat horitzontal, finca situada al Pol. 9, 

parcel·la 51 (B. Pere Pau, 33 – Masia Cal Rossellet). 

PROM. 

ECONOMICA.- Contractació de l’empresa PUNT TV Comunicació Audiovisual SL per a l’edició i 

projecció d’un mapping. 
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Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 


