
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 23 D’ABRIL DE 2018

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Marc Fornós Monllau, Sr. Ramon Bel Serrat, Sr. Tomàs Bertomeu Balart, Sr. Miquel 
Subirats Garriga, Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 8:15
Hora fi: 9:15

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’atorga una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 659/2005) a Punt Estudi d’Arquitectura 
SL

APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN ALGUNS PUNTS DE LA CIUTAT”
S’aprova el Pla de seguretat i salut de  l’obra“17-004_Eliminació de barreres arquitectòni-
ques en alguns punts de la ciutat” elaborat per Construcciones 3G SA d’acord amb les 
consideracions fetes per la coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE
COMPRA (RÈNTING) DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL
Es declaren admeses les ofertes presentades per:
Lot número 1:
 Autos Iglesias, SL. (r.e. 4803 de 23 de març de 2018).
 Banco Santander, SA. (r.e. 4947 de 26 de març de 2018).
Lot número 2: 
 Autos Iglesias, SL. (r.e. 4803 de 23 de març de 2018).
 Banco Santander, SA. (r.e. 4947 de 26 de març de 2018).

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis d’una empresa especialitzada en esdeveniments es-
portius amb EMP SPORT EVENTS SLU segons oferta presentada per un import total de 
12.100,00 €.

S’aprova canviar la placa base de maniobra de l’elevador del Casal amb Ascensors F. Sa-
les SL segons oferta presentada per un import total de 2.129,26 €



S’aprova l’ estudi de mercat i disseny d’un Skatepark Amposta amb Asociación Junior 
Empresa HUE segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 €.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de LGT, com auxiliar administratiu de l’àrea de serveis socials.

S’aprova la contractació de SNF, com a tècnica del departament d’obres.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A CURSOS DE FORMACIÓ
S’a utoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 175,00 € en con-
cepte d’inscripció al curs d’operador de piscines a VFM.

S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de de les dietes i des-
peses de viatge que es realitzin en transport públic a justificar a JSF per anar a Barcelona
al programa Club Dante  dels Estudis de Ràdio 4, el dia 19 d’abril de 2018 per parlar de 
les Biblioteques de les Terres de l’Ebre.

S’autoriza a NMB i al regidor de noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibili-
tat energètica a assistir  la reunió del grup de treball d’ajuntaments del camp de Tarra-
gona i Terres de l’Ebre per la coordinació de projectes d’Smart Cities, el dia 27 d’abril de 
2018.

S’autoritza a MMG a assistir a el curs  “El control intern de l’administració Local”, els dies 
23, 24, 25 i 26 d’abril de 2018 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ PROJECTE EDUCATIU 
COM SONA L’ESO
S’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Asso-
ciació “Projecte Educatiu Com Sona l’ESO”, en el qual l’Ajuntament d’Amposta es compro-
met a aportar la quantitat màxim de 30.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
01/3343/48905 del pressupost General de l’exercici 2018.

APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES EDUCATIVES
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Reformas al 
tempo SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art 
ESARDI LSR, del 24 d’abril al 17 de maig de 2018, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre FLC fins
cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 855,00 €. 



S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ANG 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 1.461,51 €. 

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre MGH 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 2.007,93 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ERG 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 1.366,22 €

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ANG 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 120,00 €. 

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre RFG 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 234,88 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre WPO  
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 135,00 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre EBB 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 1.166,47 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JCE fins 
cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 407,78 €.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 193 de 
data 23/04/2018 que ascendeix a un import líquid de 9.530,96 €, la qual comença amb
Pixels & Impressions SL, per import de 2.245,35 € i finalitza amb Gas Natural Servicios 
SDG SA per import de 1.748,95 € i de la relació  número 192 de data 23/04/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 55.512,93 € la qual comença i amb Setmana l’Ebre SL 
per import de 3.630,00 €  finalitza amb Remsa Memorial SA per import de 2.641,83 €.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa 
al Club de Futbol Sala Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import 
de 7.694,78 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa 
al Club Nàutic Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 
5.671,00 euros.



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució de la fiança a AMM de 150,00 €, dipositada en metàl·lic en concep-
te de gestió de residus de la construcció per les obres de construcció  d’un magatzem 
agrícola.

S’aprova la devolució de la fiança a la Comunitat de Propietaris de 62,80 €, dipositada en
metàl·lic en concepte de gestió de reposició de serveis afectats per l’escomesa d’aigua al 
carrer Ruiz d’Alda, 74.

PROPOSTA PER A ÚS DEL PROGRAMA DE REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES ERES DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SERVEI DEL REGISTRE UNIFICAT DE L’AOC I SERVEI DE FAC-
TURA ELECTRÒNICA EFACT DE L’AOC
S’aprova sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’ús del programa de registre ERES Dipu-
tació.
SEGON. Sol·licitar al Consorci AOC l’alta del servei de Registre Unificat (MUX).
TERCER. Sol·licitar al Consorci AOC l’alta del servei de Factura Electrònica (eFACT).

MERCAT MUNICIPAL
S’aprova minoració de la quota per causes meteorològiques.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària 
constituïda sobre el lloc 047049 al carrer Dos de Maig número 17 a JVC, com a cessiona-
ri.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (NC 028015) a ABB com 
a cessionària.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària 
constituïda sobre el lloc 002/014 al carrer Palau i Quer número 3 a ACG, com a cessiona-
ri.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTA-
BLIMENTS
Es concedeix la bonificació pregada per  Energia Electrica Eficiente, S.L, consistent en el 
68 % de la quota liquidada.

Es concedeix la bonificació pregada per MDC consistent en el 50 % de la quota liquidada.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació
del 95% que sol·licita DZS, JZS, MCZS i MZS



RENÚNCIA SUBVENCIÓ PERCEPTORS RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017- a BGG

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeis una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a DCG

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es condera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a JMOT

SUSPENSIÓ DE PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RE-
CAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a JABM i RMTF que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege 
ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/recla-
mació així com també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació 
d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

RENÚNCIA A LLICÈNCIA PER CESSIÓ DEL PAVELLÓ FIRAL
S’accepta la renúncia de ’Associació d’Oci Nocturn Amposta a la reserva de l’espai exterior 
del pavelló firal els següents dies i franges horàries:

- De les 23:30 h del 30 de juny de 2018 fins 06:00 h de l’1 de juliol de 2018.
- De les 23:30 h de l’1 de setembre de 2018 fins 06:00 h del 2 de setembre de 2018.

S’accepta la renúncia de Promocions d’Oci La Cala, S.L. a la reserva de l’espai exterior del 
pavelló firal els següents dies i franges horàries:
- De les 23:30 h del 21 de juliol de 2018 fins 06:00 h de l’22 de juliol de 2018.
- De les 23:30 h del 9 de setembre de 2018 fins 06:00 h del 10 de setembre de 2018.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’aprova la cessió a TEDxAmposta de la sala teatre de l’edifici del Casal i la cuina de l’Espai 
Ebre KM0 el dia 5 de maig de 2018.



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES AL CASTELL EN MOTIU DE 
LA DIADA DE SANT JORDI
S’autoritzar a les empreses i entitats que es diran a continuació per tal que puguin 
instal·lar una parada al recinte del Castell el dilluns dia 23 d’abril de 2018 en motiu de 
Sant Jordi:

1. FRC
2. MPR
3. MSR
4. NPC
5. Garden Arrels, S.L., amb NIF B55700496.
6. RMM
7. NBM

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza la Sol·licitud de a Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament juntament amb l’As-
sociació Projecte educatiu com sona l’ESO per un acte musical.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació de Familiars de malalts mentals de les 
Terres de l’Ebre amb una taula per poder vendre roses el dia 23 d’abril de 2018, condicio-
nada a que es respecti la normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de 
via.

S’autoritza la sol·licitud formulada per SCA amb una taula per poder vendre roses el dia 23 
d’abril de 2018, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança municipal re-
guladora de l’ocupació de via.

S’autoritza la sol·licitud formulada per REMSA amb una taula per poder vendre roses el dia 
23 d’abril de 2018, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de via.

S’autoritza la sol·licitud formulada pel PDECAT amb una taula per poder vendre roses el dia
23 d’abril de 2018, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de via.

S’autoritza a JDF per poder ocupar l’espai enfront de l’Hotel Montsià a la vora del Canal els 
dies 19 i 20 de maig de 2018 , per posar una parada destinada a la venda de globus durant 
els dies de la Festa del Mercat a la Plaça 2018.



S’autoritza la sol·licitud formulada per MIO per poder ocupar la plaça del mercat i el mira-
dor del riu a la zona del castell el dia 5 de maig de 2018 durant tot el dia per a la realització 
del TEDex, així com la reserva d’estacionament de deu metres per a un vehicle, advertint a 
la interessada, que la reserva d’estacionament es farà al carrer Tarragona enfront de l’edifi-
ci del Casal.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza la sol·licitud formulada per DAS on demana retirin o es col·loquin apegats a les 
parets els cossiets que hi ha ubicats al carrer Nou, sol·licitant a la brigada municipal que es 
traslladin a un altre indret les dos jardineres assenyalades al croquis adjunt.

S’autoritza la senyalització horitzontal i vertical de tres reservats d’estacionament al davant 
del centre d’Acollida Montsià a l’Av. Catalunya 17, per part dels serveis municipals segons 
petició del Centre d’Acollida.

A petició de diversos veïns, s’aprova la següent actuació de millora per evitar les indiscipli-
nes viaries:

• Tancament en pilones del espai existent entre arbres al C/ Roig i Treig.
• Tancament en pilones del espai que dona al edifici i als baixos comercials al C/ 

Fortuny, per evitar que els vehicles circulin apegats a la paret amb perill per a 
els vianants que surten del domicili o comerç de ser atropellats. 

• Delimitació amb pilones de la vorera del davant del Mercat, per evitar que els vehi-
cles estacioni al damunt, per descarregar, quan la zona estigui plena. 

S’aprov ala següent actuació de millora a petició del propietari  de la finca ubicada al Polí-
gon 30, parcel·la 82: 
Col·locació de dos senyals de trànsit ( S-15a, calçada sense sortida ), amb la llegenda Camí 
tallat per mal estat, per evitar que els usuaris no veïns puguin entrar i patir algun desper-
fecte al vehicle. ( Fins que no es repari el camí. ) Ubicant-les a l’alçada de les parcel·les 375 
una i l’altra a l’alçada de la 166. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE RODATGE
S’autoritza la sol·licitud formulada per MHP, sense perjudici de l’obtenció de les autoritzaci-
ons de la resta d’administracions competents.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PINTAR MURAL EN PARET MUNICIPAL
S’autoritza la sol·licitud formulada per ATF per pintar mural a la paret del amp de futbol 
que dona al carrer França i a la paret lateral del carrer Terol.



CORRECCIÓ D’ACORDS MUNICIPALS
Es reconeix l’errada aritmètica a l’hora de determinar percentatge de la bonificació aplica-
ble per transmissió mortis causa a l’acord de bonificació de MGS.

S’aprova la correcció de l’acord de  la sessió duta a terme el dia 19 de març de 2018 va au-
toritzar a JPJ a assistir al XVI doble curs de defensa personal policial Kobudo, reconeixent 
l’obligació i ordenar el pagament de les despeses del curs per un import de 70 € i  de les di-
etes per un import de 19,40 €, a justificar.

Es corregeix acord de dia 9 d’abril de 2018 on es va aprovar  la sol·licitud formulada per 
PCM esmenant el text de l’acord de forma que consti el nom de la persona interessada.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, requeriment 

d’informació referent a l’execució de títols judicials 25/14, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Contenciós Administratiu, 
secció quinta, sentència 275/2018 al recurs d’apel·lació número 327/2015 
interposat contra Promocions Castel Piquer SL, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.

- Servei d’Ocupació de Catalunya, conveni de col·laboració entre el SOC i l’Ajuntament
d’Amposta en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús  
S’autoritza, l'ús del minibús els dies 28 i 29 d’abril al Club Handbol Amposta, sempre que
no hi hagi necessitats per part de l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que re-
geixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsa-
ble del vehicle a MSL advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de com-
bustible abans de tornar la clau.

S’autoritza, l'ús del minibús els dies 30 de juny i 14 de juliol a l’Associació de la colla de 
gegants, capgrossos i diables d’Amposta  , sempre que no hi hagi necessitats per part de
l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per
la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle a MSL advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.



Sol·licitud d’autorització d’ús de material  
Es desestima la sol·licitud formulada per  l’Associació Dashmesh que demanen la cessió 
d’un equip de música, taules i cadires per a l’acte que es celebrarà els dies 28 i 29 d’abril 
de 2018 per quan l’espai cedit ja disposa de la infraestructura sol·licitada.

Contractació menor de subministraments  
S’aprova la contractació de preparaments i instal·lació correcta d’elements elèctrics per a
la Festa del Mercat a la Plaça 2018 amb Grupo Electrostocks SLU segons oferta presen-
tada per un import total de 1.265,18.

Modificació d’acord d’adjudicació de contractació d’assegurança  
Es modifica l’adjudicació de l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Am-
posta per a l’any 2018 que restarà amb un import de 17.962,97 €.

Aprovació de certificació d’obres  
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra 
““Arranjament del camí del Mas de Molinàs”, per un import de 28.597,18 € així com la 
factura número 26.

Aprovació de conveni amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de
Col·legis de Veterinaris de Catalunya.  
S’aprova el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta, el Col·legi Oficial de Veterinaris de
Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

Lloguer d’immoble  
S’aprova el lloguer de la sala de ball ubicada al local de La Lira ampostina per realitzar 
l’activitat de Sala de Ball de Jubilats, amb un cost mensual de 968,00 € (IVA inclòs) 
d’acord amb oferta presentada, del maig al desembre de 2018, sent el cost total de 
7.744,00 €.

Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya  
Es sol·licita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per als cicles formatius impartits en l’Escola d’art i disseny Amposta 
(ESARDI) titularitat d’aquest Ajuntament següents:

- CG20: APGIM (Assistent al producte gràfic imprès)
- CGG0: GRAPU (Gràfica publicitària)
- 5751: ARMU (Art mural)


