
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 
d’agost de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària Acctal.: Paula Pla Tomàs 
 
Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:30 h 
Hora final: 09:20 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 D’AGOST DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 23 d’agost de 2017. 
 
APROVACIÓ DE BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir temporalment mitjançant el sistema de 
concurs-oposició  lliure, d’un lloc de treball d’Administratiu Tècnic 
Integració/a, grup C1, per la realització del Programa del Servei 
d’Integració d’Atenció Diürna (Centre Obert ) de l’Ajuntament d’Amposta, 
en el marc del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta 
i el Departament d’Afers Socials i Famílies, i de la borsa de treball per 
cobrir possibles vacants.  

- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir temporalment mitjançant el sistema de 
concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball de Direcció del Servei d’Atenció 
Diürna ( Centre Obert ), grup A2, Subescala Administració General, del 
Programa de Direcció Diürna del Centre Obert en el marc del contracte 
programa subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i el Departament d’Afers 
Socials i Famílies, i de la borsa de treball per cobrir possibles vacants del 
lloc esmentat. 



- Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per 
cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a mig/ mitjana de 
Recursos Humans, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament 
d’Amposta, mitjançant concurs – oposició lliure de l’escala de 
l’administració especial i, alhora de la borsa de treball per a cobrir 
possibles vacants del lloc esmentat. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació d’H.D.R. com a tècnica del PAO amb categoria 
laboral A2-19 (A2.4.0) jornada laboral completa de l’1 de setembre al 30 
de novembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.C.V. com auxiliar administrativa amb 
categoria laboral C2-14 (C2.3.1) jornada laboral completa de l’1 de 
setembre al 30 de novembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de N.F.R. com a oficial primera de manteniment 
amb categoria laboral C2-13 (C2.4.1) jornada laboral completa del 4 de 
setembre al 3 de desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de C.G.M. com a conserge de l’escola Consol 
Ferré amb categoria laboral Ag.P-8 (AgP.5) jornada laboral completa de 
l’1 de setembre del 2017 al 31 de juliol de 2018. 

- Aprovar la contractació de A.T.F. com a educadora de la Unitat 
d’escolarització compartida amb categoria laboral A2-19 (A2.4.0) a 
temps parcial de 25 hores setmanals de les 9 a les 14 hores i de l’1 de 
setembre del 2017 al 30 de juny de 2018. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
ACCEPTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA DONACIÓ D’UN BÉ MOBLE 
 

- Acceptar la donació de l’obra d’art denominada “Homenatge a la Dona 
del Delta” realitzada pel Sr. F.M.H., valorada en 30.000,00€ i ordenar la 
incorporació del quadre a l’inventari de béns de la Corporació i al Fons 
d’Art Municipal. 

 
 



APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 1 de l’obra “Substitució del paviment asfàltic en 
mal estat en diversos carrers de la ciutat”, per un import de 93.745,94€, 
així com la factura número 17P000355. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’un ajut econòmic de 150 
euros a cadascuna de les 36 pubilles de les Festes Majors d’Amposta 
2017, relacionades als informes tècnics.  

 
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – GUALS 
 

- Atorgar a la Sra. M.I.M.Z. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2284, quines característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 2,70 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Sant Tomàs. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 
 

- Concedir a la Sra. A.M.A.C. una bonificació del 50% de la quota 
tributària de l’IVTM durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, 
havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2023, ja que 
el dia 20 de maig de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació 
només és aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de 
matriculació. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. A.N.M., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 11xx-Gxx a efectes 2018 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 63xx-Jxx, a efectes 2018 i següents. 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. F.G.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. R.D.F. 
produïda el dia 25 de gener de 2017 i procedir a la devolució derivada 
de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
922502 2017 83,28 20,82 62,46 

 
- Concedir al Sr. A.M.F. una bonificació del 50% de la quota tributària de 

l’IVTM durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el dia 10 de juny de 
2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable 
durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

- Concedir al Sr. M.L.B. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 
l’exercici 2018 i següents per vehicle històric o antic. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. L.B.B. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE L’IIVT 
 

- Considerar que concorren en el Sr. A.R.A. tots els requisits per encabir 
el supòsit de fet de la liquidació número 924730 a la bonificació del 
95% i de la liquidació número 924727 a la bonificació del 25% de les 
respectives quotes tributàries establertes a l’apartat segon de l’article 
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

919752 1011.84 03/04/2017  252,96 
919755 1255,46 03/04/2017  313,87 
Total 2267,30   566,83 

 
- Considerar que concorren en la Sra. P.R.A. tots els requisits per encabir 

el supòsit de fet de la liquidació número 924730 a la bonificació del 



95% i de la liquidació número 924727 a la bonificació del 25% de les 
respectives quotes tributàries establertes a l’apartat segon de l’article 
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

919751 1011.84 03/04/2017  252,96 
919754 1255,46 03/04/2017  313,87 
Total 2267,30   566,83 

 
- Considerar que concorren en el Sr. F.A.R.A. tots els requisits per encabir 

el supòsit de fet de la liquidació número 924730 a la bonificació del 
95% i de la liquidació número 924727 a la bonificació del 25% de les 
respectives quotes tributàries establertes a l’apartat segon de l’article 
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

919750 1011.84 04/04/2017  252,96 
919753 1255,46 04/04/2017  313,87 
Total 2267,30   566,83 

 
- Considerar que concorren en el Sr. I.V.T. tots els requisits per encabir el 

supòsit de fet de la liquidació número 924730 a la bonificació del 95% i 
de la liquidació número 924727 a la bonificació del 25% de les 
respectives quotes tributàries establertes a l’apartat segon de l’article 
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

924262 2786,90 10/08/2017 0,00 696,73 
 
 
 
 



EMBARG DE SOUS DE TREBALLADORS MUNICIPALS 
 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. A.V., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total 
de 91,23€. (Exp. 12021100268546) 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. G.P.F., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 4.216,55€. (Exp. 43031500062986) 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- La Hispano de Fuente en Segures SA, comunica revisió del preu del 
contracte per a la gestió del servei públic regular de transport urbà de 
viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta amb efectes de l’1 de 
setembre de 2017 en 112.460,84 € + 10% IVA = 123.706, 92. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Ajuntament de Puntagorda, comunica resolució autoritzar pròrroga 
comissió de servei a M.P.E.G. per un termini de 6 mesos a partir del dia 
14 d’agost de 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Aixecament d’embarg 
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va 
realitzar contra F.M.C.M.O. (Ref. 431623308737S) 

 
Sol·licitud de reducció de jornada 
 

- Acceptar la sol·licitud de la Sra. M.C.M.  en la que demana la reducció 
d’un terç de la seva jornada des del 1 de setembre de 2017 al 31 de 
maig de 2018 per poder compaginar la seva vida familiar i laboral en 
quant encaixa amb el marc regulador indicat a l’apartat anterior. 

 



Sol·licitud de retorn de quantitats embargades 
 

- En aquests moments no es té constància que l’entitat ordenadora de 
l’embarg (el Servei Comú Processal d’Amposta) hagi presentat a 
l’Ajuntament la sol·licitud d’aixecament de l’embarg del Sr. R.L.E., 
entenent-se, per tant, que l’Ajuntament ha de continuar practicant les 
retencions a la nòmina del Sr. R.L.E., mentre no rebi l’ordre 
d’aixecament i que aquest s’ha de dirigir al S.C.P per tal d’aclarir la 
situació administrativa del seu deute i d’efectuar la sol·licitud de 
devolució dels ingressos indeguts abonats per l’Ajuntament. 

 
Sol·licitud de passi a  segona activitat de la Policia Local 
 

- Per tal d’aprovar la sol·licitud de passi a segona activitat del Sr. A.M.O.,  
seria convenient l’informe de l’Inspector en Cap relatiu a la incidència 
sobre el Servei de Policia del pas a segona activitat per edat sol·licitada 
pel Sr. A.M.O. 

 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 

- Acceptar la sol·licitud formulada pel Sr. L.M.G.L. en la que sol·licita que, 
havent obtingut la resolució en la que se li aprovava  la creació d’una 
plaça d’aparcament per a minusvàlids, cada 15 dies en el seu carrer es 
canvia de vorera d’aparcament, i considerant que només té la plaça a la 
part dreta del carrer, demana li creïn una altra plaça d’aparcament a la 
part esquerra del carrer.   

- Denegar la sol·licitud formulada pel Sr. F.F.P., en la que sol·licita la 
creació d’una plaça d’aparcament per a minusvàlids al carrer Cervantes, 
per quant es pot observar que en el carrer Cervantes, 64 ja hi ha 
senyalitzat un estacionament per discapacitats físics (amb marques 
horitzontals) i, a més, en un radi de 75 metres de l’adreça indicada hi ha 
tres estacionaments més de les característiques esmentades.  

 
 
 
 



Aprovació de la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal 51 del Preu 
Públic per a la prestació de Serveis Culturals i Recreatius 
 

- Aprovar la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal 51 del Preu 
Públic per a la prestació de Serveis Culturals i Recreatius. 

 
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa 30 Plus 
 

- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb 
els següents mòduls formatius i pressupost: 

 
Devolució ingressos indeguts 
 

- Admetre ajustada a dret la liquidació de la taxa de la llicència d’obres 
del Sr. J.C.M.M., actuant en nom i representació de l’entitat mercantil 
MIRAVETE HABITAT, S.L., per haver-se meritat el fet imposable i 
admetre la sol·licitud de devolució derivada de la normativa de l’ICIO en 
quant a l’obra no executada i autoliquidada el dia 31 de març de 2015 
atenent al següent detall: 

Liquidació Tribut Import 
pagat 

Import 
indegut 

A tornar 

817043 ICIO 3402,00 3402,00 3402,00 
 
 



Sol·licituds d’autorització per realització d’activitats a la via pública 
 

- Autoritzar a la Sra. M.T.M.P. la realització d’un taller de Chi Kung el dia 2 
de setembre de 2017 de les 10:00 fins les 12:00 hores al Parc dels 
Xiribecs. 

 
Sol·licitud d’autorització d’ús d’instal·lacions municipals 
 

- Acceptar al Sr. L.M., representant de la Comunitat Islàmica d’Amposta, 
la cessió del pavelló firal el dia 1 de setembre de 2017, de 07:30 fins a 
10:00 hores, advertint que en aquest horari només se l’autoritza a 
realitzar l’acció de resar, sense autorització de poder menjar, beure o 
altres accions dintre del recinte, i donar disponibilitat durant el mateix 
dia per tal de poder deixar els estris necessaris per a l’activitat, havent 
de deixar lliure l’espai el mateix dia. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i vint minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària Acctal, dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA ACCTAL., 
 


