
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 d’abril de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

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

Balart, Joanna Isabel Estévez González. 

Secretari acctal.: Ramon Noche i Arnau 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:25h 

Hora final: 08:55h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 30 DE MARÇ DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 30 de març de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
A T.E.M. i X.C.P., per construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres (Exp. 2016/050) 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Cervantes, 113, (Exp. 
2016/025) 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Cervantes, 113, (Exp. 
2016/025) 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Amèrica, 191, (Exp. 
2016/026) 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Saragossa, 88, (Exp. 
2016/027) 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Enric Granados, 7, (Exp. 
2016/059) 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per A.F.P. SLU, per la 
construcció d’un cobert agrícola (Exp. 2016/14) 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en recanvis per reparar el tobogan del vaixell de jocs 
situat al Parc de Xiribecs amb  Silmar, SErvicios y equipamientos urbanos SLU segons oferta 
presentada per un import total de 3.098,65 €. 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en el manteniment de la zona de les palmeres 
Carrefour i zona centre comercial durant els mesos d’abril a juliol de 2016 amb Iberplant 
Jardineria i Vivers SL segons oferta presentada per un import total de 3.921,42 €. 



 

- Contractació dels serveis consistents en despeses parcials rodatge pel·lícula de cinema mut 
“Amposta Mon Amour” per a la Festa del Mercat a la Plaça 2016: guió i producció amb 
Filmsnomades GS, SL segons oferta presentada per un import total de 2.662,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en assessorament laboral en el conflicte que existeix 
amb el personal de la piscina municipal amb Martínez Orantes Abogados SLP segons 
oferta presentada per un import total de 4.840,00 €. 

- Contractació dels serveis d’ambulància per poder donar assistència sanitària durant el 
primer Festival de Food Truck que es realitzarà el dia 9 d’abril de 2016 al Parc de Xiribecs 
amb Àmbit Salut i Socors Creu Roja Amposta segons oferta presentada per un import 
total de 287,14 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
Contracte privat consistent en el lloguer d’un equip de megafonia durant l’Amposta Food Truck Fest, 
que es realitzarà el dia 9 d’abril de 2016 al Parc de Xiribecs amb Music’s and classics Amposta SL  
segons oferta presentada per un import total de 2.057,00 €. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
contractació de MJ.C.P. com a auxiliar administrativa, categoria laboral A2-14, 25 hores 
setmanals, del 4 d’abril al 4 de desembre de 2016. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a la treballadora social L.A.S. a assistir a la V Jornada de l’adolescència de les 
Terres de l’Ebre, el dia 14 d’abril de 2016 de 9 a 14 i de 16 a 18 hores a l’auditori Felip 
Pedrell. 

- Autoritzar al funcionari R.N.A. a assistir a la jornada “Novetat en règim local” que es 
realitzarà el dia 22 d’abril de 2016 de 8.45 a 14 hores al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

- Autoritzar a la interventora, MM.M.G. a assistir a la quarta sessió presencial del Màster 
universitario en contabilidad, gestión y control de entidades locales” els dies 5 i 6 d’abril 
de 2016 a Madrid, essent el dia 5 una jornada d’assistència obligatòria i el dia 6 l’examen 
de la segona part del màster. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 114 de data 04/04/2016 que ascendeix a un import líquid de 5.258,42 €, 
la qual comença amb Gas Natural Servicios SDG SA per import de 1.567,30 € i finalitza 
amb Gas Natural Servicios SDG SA, per import de 2.005,28 €. 

- Relació número 115 de data 04/04/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
14.958,18 € la qual comença amb La Hispano de Fuente En Segures SA  per import de 
10.232,54 € i finalitza amb Serveis Integrals Plana SL per import de 2.377,03 €. 

- 500,00 € a SGAE. Societat General d’Autors i Editors pel lloguer de les partitures musicals 
per assajos i representacions de la sarsuela “Els nebots del Capità” 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COBRAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Autoritzar a la treballadora social L.A.S., per tal que pugui realitzar el cobrament de l’ajut 
d’urgència social de 250,00 € atorgat a O.S.J., per tal que pugui fer efectiu el pagament de les 
factures pendents. 
 
 



 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
- Concedir a l’Associació d’ajuda al marginat i als nens del tercer món una bonificació de 

400,00 € corresponent a la quantitat que resta pendent de pagament per la taxa 
d’obertura d’establiments. 

- Concedir la bonificació pregada per J.S.R. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 
420,79€. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a JJ.G.M. i M.B.R. previ pagament de les següents 
taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

27-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.M.S. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

16-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

17-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

18-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a P.R.LL. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

51-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.B.R. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

50-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a S.B.R. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

49-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00



 

La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a F.E.C. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

23-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

20-R 1a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Aprovar,  sense perjudici de tercer amb millor dret, - La transmissió de la concessió 
administrativa funerària que el causant JL.R.LL. tenia sobre el nínxol número 1777 a favor de la 
seva esposa RM.F.G., en quant a l’usdefruit, i a favor dels seus tres fills, AD.R.F., E.R.F. i I.R.F. 
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 25 de gener de 1975 moment en el 
qual era vigent el Reglament de béns de les corporacions locals del 27 de maig de 1952, 
mitjançant el qual les concessions administratives s’atorgaren per un termini màxim de 99 anys 
mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual cosa els nous titulars de la 
concessió administrativa dels drets funeraris se subroguen en els drets i obligacions inherents a 
la mateixa essent la data de finalització el dia 24 de gener de l’any 2074. 
 
Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió administrativa 
funerària que la causant E.C.B. tenia sobre el nínxol número 1186 a favor del seu fill el requirent 
JJ.G.C. 
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 4 de desembre de 1959 moment en el 
qual era vigent el Reglament de béns de les corporacions locals del 27 de maig de 1952, 
mitjançant el qual les concessions administratives s’atorgaren per un termini màxim de 99 anys 
mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual cosa el nou titular de la 
concessió administrativa dels drets funeraris se subrogua en els drets i obligacions inherents a la 
mateixa essent la data de finalització el dia 3 de desembre de l’any 2058. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per ME.P.LL.  pels danys 
personals soferts per la caiguda soferta el dia 14 de febrer de 2012 suposadament com a 
conseqüència de la inclinació irregular i danyada del paviment de la vorera situada al xamfrà de 
l’encreuament dels carrers Carles I i Passeig Canal d’aquest municipi, enfront de l’entrada dl 
“Basar Amposta”, per no existir un nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 

- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de A.B.M. per a 
l’exercici 2017 i següents. 

- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de MJ.B.M. per als 
exercicis 2017 a 2019 ambdós inclosos, havent de sol·licitar novament la bonificació 
acreditant que persisteix el grau de minusvalidesa. 



 

- Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
F.K. per a l’exercici 2017 i 2018, havent se sol·licitar i acreditar el grau de minusvalidesa 
novament per als exercicis 2019 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 158,05 € a JV.R.G. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER GUAL. 
Devolució per ingressos indeguts de l’import de 34,35 € a J & C, SCP. 
 
SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS I DEUTES 
Aprovar la compensació per la quantitat de 6.708,66 € a I.Q.B.  
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Teatre del Casal Municipal per als dia 4 d’abril de 2016  de les 17:00 a 18:30 a Centre 
d’assistència Primària d’Amposta. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Pavelló Firal els dies 2 i 3 d’abril 
de 2016 a Parc Natural de la Camarga. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

- Aprovar l’ordenació  de l’entrada i sortida de la Plaça Saint Jean. 
- Anul·lar el gual d’APASA situat al carrer Europa per tal que passi a ser zona d’accés 

escolar. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar al club Renault 12 España, a passar pel terme d’Amposta amb la concentració 
de vehicles clàssics els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2016, per la TV-3405. 

- Autoritzar a  l’Associació d’engrescats de les Terres de l’Ebre a celebrar una caminada 
solidària amb gossos durant el mes de maig. 

- Aprovar l’informe favorable que demana el Servei Català de trànsit sobre l’autorització 
per a dur a terme el dia 24 d’abril de 2016 la prova esportiva anomenada “VI Triatló Doble 
Olímpic de les Terres de l’Ebre”, amb el seu pas per Amposta. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Cessió de les tanques que hi hagi disponibles a Moto Club Amposta, en motiu de la cursa 
de la lliga catalana de motocròs nens 2016. 

- Cedir la taula de realització de l’Ajuntament d'Amposta per realitzar en streaming el cicle 
de conferències TEDx Amposta el dia 7 de maig a la Lira Ampostina, a S.V.C.  

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS. 
Al Club Handbol dies 3  d’abril i 8 de maig de 2016 per sortida per partits. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de M.R.G., de dilluns a divendres de 9 a 19, amb efectes del dia 4 d’abril de 2016, 
amb un cost per a la usuària de 26,15 € al mes. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen dotze ajuts alimentaris per un import de 480,00€. 
 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- S.D.S. comunica que ha rebut indemnització per part de l’empresa POBE Canalitzacions i 
Instal·lacions, per reclamació de responsabilitat patrimonial, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, acceptació de desestiment de la petició 
d’autorització en l’expedient ZMT2016-00180-E, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Contractació d’obres menors 

- Contractació de les obres consistents en paviment del tram de camí de Comes amb 
Conrasal SL segons oferta presentada per un import total de 2.081,20 €. 

- Contractació de les obres consistents en paviment del tram de camí Racó de Taulades amb 
Conrasal SL segons oferta presentada per un import total de 5.590,20 €. 

- Contractació de les obres consistents en col·locació d’envà a l’arxiu de l’Ajuntament 
d'Amposta amb Sostre Estan SL segons oferta presentada per un import total de 433,64€. 

- Contractació de les obres consistents en col·locació d’envà a l’edifici administratiu de 
l’Ajuntament d'Amposta amb Sostre Estan SL segons oferta presentada per un import 
total de 314,60 €. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública 
Autoritzar una activitat extraordinària el dia 8 d’abril de 2016 consistent en un concert del grup 
Da Souza, a la zona del castell, de les 21 a les 02.00 hores. 
 
Aprovació de convenis de col·laboració educativa 
Autoritzar als alumnes d’ESARDI i a la seva tutora a realitzar la sortida a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals  durant els dies 5,6 i 7 d’abril de 2016. 
Facultar de forma excepcional, a la Directora de l’Escola d’Art per a la signatura dels convenis 
amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. 
Aprovar el pagament de les despeses que comportarà el desplaçament i allotjament dels 
alumnes i la tutora. En relació a l’allotjament, s’acompanya pressupost per a estança a l’hotel 
Novotel de Sant Joan Despí per a la nit del 6 d’abril, el qual ascendeix a 471,88€.  
 
 
 


