
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 20 de juliol de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart, Ramon Bel 
Serret, Marc Fornós Monllau, Joanna Isabel, Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 

 
Inici: 08.25 hores 
Final: 10.15 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 13 DE JULIOL DE 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 

anterior, de 13 de juliol de 2015. 

 

CONTRACTACIÓ D’OBRES 

S’aprova la contractació de les obres consistents en la localització d’avaria de cable soterrat de 

mitja tensió, obrir cata, reparar cable i tapar cata al polígon de Tosses amb Sociedad Española de 

Montajes Industriales SA (SEMISA) segons oferta presentada per un import total de 3.448,50 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS. 

S’aprova la contractació dels següents subministraments: 

- Fosc artificials per a les Festes Majors del Poble Nou del Delta 2015 amb Pirotecnia 

Tomàs, SL.,  segons oferta presentada per un import total de 1.210,00 €. 

- Banderes de plàstic per al repartiment de panoli de les Festes Majors de 2015 del dia 13 

d’agost amb Pixpress,  segons oferta presentada per un import total de 4.343,90 €. 

- Rams de flors per a les Festes Majors d’Amposta 2015 amb C.MM.C. segons oferta 

presentada per un import total de 2.420,00 €. 

- Confeti per al cosso iris de les Festes Majors de 2015 del dia 23 d’agost amb A.P.A. segons 

oferta presentada per un import total de 1.960,00 €. 

 

 

 

 



 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 

S’aprova la contractació dels següents serveis: 

- Serveis mèdics durant els actes taurins de les Festes Majors 2015 amb C.R.B. segons 

oferta presentada per un import total de 4.457,00 €. 

- Serveis veterinaris durant els actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2015 amb el 

Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per un import total 

de 6.383,96 €. 

- Serveis veterinaris durant els actes taurins de les Festes Majors del Poble Nou del Delta 2015 

amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per un 

import total de 1.242,67 €. 

 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE “GESTIÓ I COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES A FIRA 

AMPOSTA – 2015” 

S’aprova inicialment la resolució del contracte per la prestació dels serveis consistents en la gestió i 

coordinació de les activitats realitzades a Fira Amposta 2015 tant pel que fa a la pròpia fira com les 

activitats que es realitzen al recinte per tot l’any 2015 adjudicat a l’empresa Promotec gestions 

empresarials, SCCL., per mutu acord amb l’empresa contractista. 

La resolució del contracte tindrà els efectes següents: 

• Data d’efectivitat de la resolució del contracte: 31 de juliol de 2015. 

• El contractista té dret a percebre l’import dels treballs efectivament realitzats fins l’efectivitat 

de l’acord de resolució del contracte. 

• Res ha d’acordar-se sobre la garantia, en no haver-se constituït aquesta. 

 

PETICIÓ D’ÚS TEMPORAL GRATUÏT DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA RAMON BERENGUER IV 

S’acorda sol·licitar a l’empresa Estacionamiento y servicios, SA. que, a partir del proper dia 1 

d’agost de 2015 i per la resta de l’any indicat, es permeti l’ús de l’aparcament soterrat de la Plaça 

Ramon Berenguer IV de forma gratuïta durant la primera mitja hora d’aparcament a qualsevol 

vehicle amb independència de l’hora d’entrada a l’aparcament. 

 

 

 



 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aproven les següents contractacions de personal: 

- A.E.S. com a auxiliar administratiu (C-2 3.1), jornada laboral complerta del 27 de juliol al 

27 d’octubre de 2015. 

- T.V.C. com a auxiliar administratiu (C-2 3.1), jornada laboral complerta del 27 de juliol al 

27 d’agost de 2015. 

- I.B.H. com a peo, jornada laboral completa del 27 de juliol de 2015 al 04 de setembre de 

2015. 

- J.F.F. com a oficinal primera, jornada laboral complerta del 27 de juliol al 4 de setembre 

de 2015 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ. 

S’autoritza l’assistència a les següents activitats de formació:ç 

- A J.E.G. i I.C.M. a assistir a la presentació del Pla de Foment del Turisme de Natura als 

Espais Protegits de Catalunya que es durà a terme el dia 16 de juliol de 2015 al Palau 

Robert de Barcelona, organitzat per la Direcció General de Turisme. 

- A C.P.D. a el master de Coaching amb PNL la segona part que es realitzarà d’octubre de 

2015 a juny de 2016 de divendres a dissabte a Barcelona. 

 

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PAGAMENT DE RETRIBUCIONS NO ABONADES PER BAIXA 

LABORAL 

S’autoritza la petició formulada per J.S.B de pagament de les quanties que li van ésser 

descomptades de les seves nòmines de setembre de 2014 a juny de 2015 per baixa laboral. 

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE VACANCES NO REALITZADES 

Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. MT.V.C. de pagament de la part de les vacances 

de l’any 2015 que no gaudir amb motiu de la finalització del seu contracte com a personal 

eventual. 

 

 

 



 

AIXECAMENT D’ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’aixeca l’ordre d’embarg de sou emès per Base Gestió d’Ingressos Local a A.M.F. 

 

PROPOSTA DE FIXACIÓ DE DIES ADDICIONALS D’OBERTURA COMERCIAL PER A L’ANY 2016 

Es fixen com a dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al municipi 

d’Amposta l’any 2016, els dies 15 de maig i 4 de desembre. 

 

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE COLÒNIES PEL CENTRE OBERT INFANTIL 

S’autoritza la realització de l’activitat Colònies a Calafell, organitzada pel Centre Obert Infantil del 

dia 27 al 30 de juliol, amb l’assistència de 28 xiquets del centre obert infantil i l’equip educatiu del 

Centre. 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

S’aprova sol·licitar la concessió d’una subvenció: 

- Per a la contractació de 12 persones del col·lectiu preferent, amb una durada de sis 

mesos i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb 

l’acord retributiu,  que caldrà aprovar pel Ple  de l’Acord Marc del programa, un cop es 

faciliti la seva resolució pels Serveis Públics d'Ocupació. 

- Per a la realització de les accions formatives professionalitzadores dels participants, 

segons estipula l’ esmentada ordre  

 

Els projectes proposats al programa són els següents: 

1. ARRANJAMENT I MANTENIMENT D'ESPAIS NATURALS: "CAMÍ DE SIRGA", contractació de 4 

treballadors (2 oficials d'obra, 1 peó jardiner, un conductor camió) 

2. PROMOCIÓ CULTURAL: CENTARI "PONT PENJAT D'AMPOSTA", contractació un/a aux. 

administratiu 

3. DIMAMITZACIÓ I PROMOCIÓ D'ACTIVITATS I PROJECTES PER AL COL·LECTIU DE JOVES 

D'AMPOSTA, contractació un/a aux. administratiu 

4. PLA D'AJUT ALIMENTARI: SEGUIMENT I CONTROL, contractació un/a aux. administratiu 

5. IMPULS D'EXPEDIENTS EN MATERIA D'HABITATGES BUITS D'AMPOSTA,  contractació un/a aux. 

administratiu 



 

6. PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS. RECICLATGE I REEDUCACIÓ CIUTADANA, contractació un/a 

aux. administratiu 

7. ORANITZACIÓ BASE DADES ALUMNES PER A PROJECTE WEB-ESARDI 2016, contractació un/a 

aux. administratiu 

8. ATENCIÓ CIUTADANA I GESTIÓ D'ESPAIS, contractació un/a aux. administratiu 

 

Es sol·licita un total de 104.608,08 €, desglossada en els dos Blocs: 

Bloc 1. Experiència Laboral  95.248,08€ 

Bloc 2. Formació       9.360,00 € 

 

 

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 

S’aprova el padró anual de la taxa de recollida d’escombreries any 2015 per un import de 

1.328.273,18 €. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritzen els següents pagaments: 

- Relació  número 315 de data 20/07/2015 que ascendeix a un import líquid de 1.210 €, la qual 

comença i acaba amb Ubaldo Rètols CB, per import de 1.210 €. 

- Relacions número 314 de data 20/07/2015 que ascendeixen a un import líquid de 26.637,66 €, 

la qual comença amb ISS, SLU de limpieza direc, SA., per import de 2.105,13 €  i finalitza amb 

Clece, SA., per import de 8.483,96 €. 

- 110 euros a favor de MC.B.B. (antiga llogatera) per despeses de llum i aigua d’una vivenda de 

propietat municipal. 

- 1.750 euros a favor de l’Associació per la defensa dels animals abandonats, pel pagament del 

mes de maig de conformitat amb el conveni de col·laboració signat  

 

MERCAT MUNICIPAL 

Es prenen els següents acords: 

- Deixar sense efectes l’acord de traspàs de la llicència del mercat exterior número NC 076, 

mantenint-la a nom de la seva titular MA.N.F. 



 

- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del 

sol·licitant P.A.S. perquè pugui ocupar la parada del mercat exterior número NC144-B de 

6 metres lineals. Es limita temporalment la llicència fins que l’Ajuntament procedeixi a la 

seva adjudicació en subhasta pública. 

- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del 

sol·licitant  M.S.S. perquè pugui ocupar els mòduls del mercat interior números 21 i 22. Es 

limita temporalment la llicència fins que l’Ajuntament procedeixi a la seva adjudicació en 

subhasta pública. 

 

ATORGAMENT D’EXEMPCIONS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Bonificació del 65 % de la quota liquidada a AF.L.S. en nom i representació de l’entitat mercantil 

Poltronova, S.L per l’obertura d’una activitat dedicada a la venda de mobles i sofàs 

Liquidació Import Quantitat pagada % bonificat 

Quantitat 

bonificada Quantitat a tornar 

839235 1.629,60 814,80 65% 1.059,24 244,44

 

 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 

Es prenen els següents acords  sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 

- Es deixa sense efectes la liquidació número 817250, donant-la de baixa per exempció 

- Es considera ajustada a dret la liquidació tributaria número 837169. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

Es prenen els següents acords sobre l’IVTM: 

- Bonificació del 100% de l’impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de L.V.N. per 

a l’exercici 2016 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a S.F.F. 

- Devolució per ingressos indeguts de 62,46 € a M.L.B. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a JL.P.C. 

- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a JL.G.A. 

 



 

RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS 

Es procedeix a la devolució per ingressos indeguts de 76,6 € a JJ.T.V. actuant en nom i 

representació de l’entitat mercantil Autogroup Expomovil, S.L. liquidació número 818674 

corresponent al material per a l’estand de la Fira de Mostres 2014. 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

Es desestima la petició de devolució per ingressos indeguts sol·licitada per P.T.L. en qualitat 

d’apoderat de l’entitat mercantil Promociones Deltamar 3000, S.L.,  per haver-se sol·licitat 

extemporàniament més enllà del termini màxim per establert de la Llei General Tributària. 

 

PROPOSTES D’ESTABLIMENT DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

Es prenen els següents acords sobre trànsit i aparcament: 

- Autoritzar la creació d’una plaça reservada per a minusvàlids al carrer Góngora núm. 62, 

d’acord amb l’informe emès per la Policia Local, advertint a la interessada, que la mateixa 

podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvàlids. 

- Autoritzar la creació d’una plaça reservada per a minusvàlids a l’Av. Alcalde Palau núm. 

51-53, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local, advertint a l’interessat, que la 

mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvàlids.  

- Desestimar la sol·licitud formulada per X.V.M. en representació d’Activa Mutua 2008 en la 

que demana una parada del bus urbà a l’Av. Josep Tarradellas 133, enfront de la seu del 

centre assistencial Activa Mutua per millora els desplaçament dels seus pacients. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA. 

Es prenen els següents acords sobre activitats a la via pública: 

- Es desestima la sol·licitud formulada per JS.C.F. propietari del bar Canela en la que 

demana autorització per poder tancar el carrer Cervantes, el dia 14 d’agost de 2015 en 

motiu de l’esmorzar del bou capllaçat. 

- Es desestima la sol·licitud formulada per A.B. per ampliar la terrassa del bar “Cafeteria 

Andrea” al carrer Barcelona el dia 14 d’agost  en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat. 

- Es desestima la sol·licitud formulada per MJ.S.M. per fer un sopar de veïns al carrer 

Alcanar el dia 16 d’agost amb motiu de les Festes Majors d’Amposta. 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 

S’accepta la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 24 de juliol de 2015 de 

les 20:00 fins les 22:00 hores a Assemblea Nacional Catalana. 

 

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

- Es desestima la cessió de 100 cadires a la Iglesia Evangélica Rios de Vida d’Amposta per 

no disposar-ne l’Ajuntament. 

- S’autoritza la cessió d’1 carpa per al dia 17 d’agost de 2015  a l’Associació esportiva Sport 

Salut advertint al sol·licitant, que s’ha de pagar una fiança de 80,00 € i que el cost dels 

serveis de muntatge i transport es pagarà directament per l’entitat sol·licitant a l’empresa 

responsable. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

- Alta del servei de teleassistència de JM.F.M. amb efectes del dia 8 de juliol de 2015. 

- Alta del servei de teleassistència de C.G.P. amb efectes del dia 13 de juliol de 2015 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 

Alta del TAD de J.Q.C. amb efectes del dia 20 de juliol de 2015 de dilluns a divendres pels matins. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 

S’atorga un ajut d’urgència social de 125,00 € 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL. 

S’aprova la correcció de l’errada de l’acord municipal dut a terme  a la JGL el dia 6 de juliol de 

2015, d’aprovació de justificació de la subvenció a l’Associació de Foment d’Art i Cultura. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 

 

 



 

URGÈNCIES. 

Renúncia a direcció lletrada en procediments judicials 

S’accepta la renúncia expressa a la direcció lletrada del Lletrat, J.L.C.A., de l’Ajuntament 

d’Amposta en els procediments següents: 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 657/2011 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per FJ.G.B. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 102/2011 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per J.M.C. i germans F.G.S. i A.G.S. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 205/2012 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per Apartamentos Delta, SL. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 39/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per R.M.D. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 43/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per R.P.M. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 187/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per JM.S.M. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment abreujat número 409/2014 del jutjat de 

lo Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, instat contra l’Ajuntament 

d’Amposta per A.R.C. i N.T.S. 

- Execució de títols judicials número 25/2014 del Jutjat de lo contenciós administratiu 

número 2 de Tarragona, instat per A.M.P. 

- Procediment abreujat número 10/2015, davant el Jutjat d’instrucció número 4 d’Amposta, 

com acusació particular de l’Ajuntament d’Amposta, contra J.P.H. i M.M.M.  

 

 



 

Es designa el Lletrat, J.F.T. per la direcció de l’Ajuntament d’Amposta en els procediments: 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 657/2011 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per FJ.G.B.  

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 102/2011 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per J.M.C. i els germans F.G.S. i A.G.S. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 205/2012 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per Apartamentos Delta, SL. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 39/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per R.M.D. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 43/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per R.P.M. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment ordinari número 187/2015 del jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, instat contra l’Ajuntament d’Amposta 

per JM.S.M. 

- Recurs contenciós – administratiu: procediment abreujat número 409/2014 del jutjat de 

lo Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, instat contra l’Ajuntament 

d’Amposta per A.R.C. i N.T.S. 

- Execució de títols judicials número 25/2014 del Jutjat de lo contenciós administratiu 

número 2 de Tarragona, instat per A.M.P. 

- Procediment abreujat número 10/2015, davant el Jutjat d’instrucció número 4 d’Amposta, 

com acusació particular de l’Ajuntament d’Amposta, contra J.P.H i M.M.M. 

 

Participació trobada de gegants i cabuts 

S’autoritza la participació dels gegants, capgrossos i el grup Sanfaina en la XXV Trobada de 

Gegants i Cabuts de Benicarló per l’interès social de l’activitat. 


