
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 25 d’agost de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart, Ramon Bel 
Serret, Marc Fornós Monllau. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusa la seva absència: Joanna Isabel, Estévez González. 

 
Inici: 09.10 hores 
Final: 10.10 hores 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 10 D’AGOST DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 10 d’agost de 2015. 
 
LLICÈNCIES D'OBRES 
S’atorguen les següents llicències: 
- A A.LL.F. per construcció de caseta d’eines al polígon 58 parcel·la 48. (Exp. 2015/154). 
- A Gas Natural Distribución SDG SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Orient, 7  
(expedient 2015/092). 
 
APROVACIÓ DE L'ADDENDA PER A L'ANY 2015, AL CONVENI SIGNAT AMB DATA DE 29 DE 
NOVEMBRE DE 2004 I MODIFICAT PARCIALMENT EN DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2008, ENTRE EL 
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT I L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
Aprovar l’esborrany l'addenda per a l'any 2015 al Conveni signat amb data 29 de novembre de 
2004 i modificat parcialment en data 28 de novembre de 2008, entre el Consell Català de l'Esport 
i l'Ajuntament d'Amposta 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ, ADREÇAT A PERSONES 
AMB SITUACIÓ D'ATUR ( ORDRE EMO/244/2015 ) 
Sol·licitar la concessió d’una subvenció: 

1. Per a la contractació de 5 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. 

2. Per a la realització de les accions formatives per a l'ocupació transversal  dels 
participants, segons estipula l’ esmentada ordre  

Els projectes proposats al programa són els següents: 
1. PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS. Contractació de 2 treballadors (2 peons) 
2. ATENCIÓ CIUTADANA EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS, contractació un/a aux. administratiu 
3. MANTENIMENT i ARRANJAMENT D'ESPAIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS, contractació de 2 
treballadors( 2  peons) 
Es sol·licita un total de 40.737,60 €, desglossada en els dos Blocs: 
Bloc 1. Experiència Laboral    40.287,60€ 



 

Bloc 2. Formació          450,00 € 
 
VENCIMENTS DE CONTRACTES DE TREBALL 
Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 
- S.S.A. com a oficial 1a electricista amb efectes del dia 2 de setembre de 2015. 
- M.C.B., com a peó de la brigada amb efectes del dia  6 de setembre de 2015. 
- J.F.F., com a oficial 1a de la brigada amb efectes del dia 4 de setembre de 2015. 
- I.B.H. , com a peó de la brigada amb efectes del dia 4 de setembre de 2015. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en la cobertura de les Festes Majors (cinc actes, 
dels que es farà un reportatge) producció i emissió de dos esports publicitaris (Festes Majors i 
concert de Bandes) i entrevista a plató amb Ebre Digital SL segons oferta presentada per un 
import de 2.500,00 € més IVA. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Ordenar el pagament de: 

- Relació  número 362 de data 24/08/2015 que ascendeix a un import líquid de 6.380,12 €, 
la qual comença amb Sociedad Estatal Correso y Telégrafos SA per import de 1.917,12 € i 
finalitza amb Sociedad de Prevención Nueva Activa SLU  per import de 1.965,09 €. 

- Relació número 363 de data 24/05/2015 que ascendeixen a un import líquid de 71.143,13 
€ la qual comença amb Serveis Arensis SL per import de 6.562,94 € i finalitza amb Serveis 
Integrals Plana SL per import de 2.377,03 €. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA I FACTURA 
Aprovar la certificació d’obres núm. número 3 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí 
Adell i actuació en el seu entorn”, per un import de 75.204,40 € així com la factura número 
2015182 
 
APROVACIÓ D'EMBARGS DE CRÈDIT 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Elca Audio SL fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 3.326,75 €  (Referència 431523314857S) 
 
APROVACIÓ D'AIXECAMENTS D'EMBARGS 
- Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits del Sr. A.J.L. (Ref. 431523315135V) 
- Aixecar l’ordre d’embarg de sou del treballador GF.C.S. (Exp. 2009/31096) 
 
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ANUAL DE SOREA 
Acceptar la liquidació que ha presentat SOREA en la que es reflecteix un saldo a favor de 
l’Ajuntament d’Amposta de NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (92.432,60 €). 
 
SOL·LICITUD DEL IMPOST DE VEHICLE DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Es prenen els següents acords sobre l’IVTM: 

- Canviar l’exempció per minusvalidesa d’un vehicle a un altre, a efectes 2016 i següents, a 
F.S.G. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 euros a MD.B.F. 



 

- Bonificació del 100% per minusvalidesa al vehicle propietat de JV.C.M., per a l’exercici 2016 i 
següents. 

- Bonificació del 100% per minusvalidesa al vehicle propietat de F.S.M., per a l’exercici 2016 i 
següents. 

- Bonificació del 50% a comptar de l’exercici 2016 a la motocicleta i turisme propietat de 
A.L.A. per tenir una antiguitat superior als 30 anys a partir de l’1 de gener de 2016. 

- Bonificació del 100% per minusvalidesa al vehicle propietat de RM.C.F., per a l’exercici 2016 
i següents. 

 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IIVTNU 
Concedir a E.C.LL. una pròrroga per presentar l’acte que contingui la transmissió de domini dels 
béns  i drets de naturalesa urbana que posseeix la herència jacent de J.C.A., que finalitzarà el dia 
21 de març de 2016. 
 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI I/O AJORNAMENT DE PAGAMENT DE TRIBUTS 
Es prenen els següents acords: 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en vint-i-quatre fraccions 
mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015, a E.F.S. 

- Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en divuit 
fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015, a 
MA.S.V. 

- Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en vint-i-quatre 
fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015 a J.S.G. 

 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió del drets d’ús que ostentava la 
seva mare sobre els nínxols 1839 i 847, a favor de JM.A.C.  
 
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS 

- Devolució de 106,81€ a JLL.R.G. 
- Devolució de 58,00 € a AI.P.L. 

 
NOMENAMENT DE MEMBRE DE PROTECCIÓ CIVIL 
Admetre com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a la Sra. MJ.L.V. 
 
AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
Autoritzar amb efectes retroactius a Activitats Comercials Especials SA la realització d’una activitat 
extraordinària musical “discoteca mòbil”al pavelló firal. 
Aprovar la liquidació de les taxes corresponents atenent al següent càlcul 7 hores de cessió d’ús 
del Pavelló X 100 € = 700,00 €. 
ÚS D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- L’auditori a l’Associació Kutrefacto els dies 9 a 12 de setembre de 9 a 3 de la matinada. 
- L’estadi municipal de futbol a l’Associació Esportiva Veterans Futbol Tarragona Sud el dia 5 

de setembre de 2015 per la tarda. 
- Aprovar l’autorització formulada per RT.R.P. per impartir un curs de tall, confecció i 

patronatge per als veïns i veïns del Poble Nou del Delta del 15 de setembre de 2015 al 15 



 

de juny de 2016 de 15 a 17 hores a la sala d’usos múltiples de l’Ajuntament del Poble Nou 
del Delta. 

- Els següents espais del Casal Municipal a O.R.M., el dia 30 d’octubre de 2015: Durant el 
matí de 10:00 a 14:00 hores (aula magna); Durant la tarda de 16:00 a 20:00 hores (teatre).  
Aprovar la liquidació de taxes atenent al següent càlcul: 8 hores per 10 € = 80 € 

 
AUTORITZACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar a l’Associació Cultural Les Set Piques a poder realitzar l’activitat “Segona pujada 
al Montsianell” per tal d’hissar la senyera en motiu de la Diada Nacional de Catalunya el 
dia 10 de setembre de 2015. per la nit. 

- Autoritzar a la Unió Filharmònica d’Amposta a poder realitzar un a jornada musical a l’aire 
lliure, a la Plaça Ramon Berenguer IV, el dia 7 de setembre de 2015, així com la presa de 
llum per a la megafonia i connectar altaveus. 

- Autoritzar a RM.P.F. a poder portar a terme un concert el dia 16 d’agost de 2015 amb motiu 
de les Festes Majors d’Amposta al seu local anomenat Van Gogh Amposta. 

 
AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Autoritzar a I.C.M., treballadora de l’Oficina de Turisme a ’utilitzar el material municipal, 
pantalla, projector i equip de so del Centre d’Art Lo Pati per als dies 18, 19 i 20 de 
setembre de 2015 per a la 2a Edició del Delta Birding Festival que tindrà lloc a Món 
Natura. 

- Autoritzar a la colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta en la que demana la cessió i 
muntatge de l’escenari gran (24m2) i l’equip de so, per al concert que es realitzarà al 
pavelló firal el dia 2 d’octubre de 2015 en motiu del 2on aniversari de la Colla. 

- Cedir l’ús a la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns de 25 carpes per als dies 3, 4, 5 i 
6 de setembre de 2015 en motiu de la Fira tots, pagant 150,00€ de fiança. 

 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL 
Autoritzar, amb efectes retroactius, la col·laboració de Protecció Civil el dia 22 d’agost de 17 a 21 
hores en motiu del 31 Trofeu Juvenil Ciutat d’Amposta memorial Joan Gil Alonso. 
 
SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, a I.G.B. a ocupar la via pública el dia 14 d’agost de 2015 
de 9 a 16 hores per poder tancar un tram del carrer Pelai en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta 2015. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, a E.G. a ocupar la via pública amb 5 taules més durant 
els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost de 2015 davant el Bar Continental. 

- Concedir la llicència d’ocupació de la via pública a TEKDOM, S.L.,  en els termes següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: Góngora número 66.. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública amb una bastida de 9,10 m. per 2 m. 
Període d’ocupació: Any 2015 (10 dies) del dia 3 al 12 d’agost. 

- Concedir la llicències d’ocupació de la via pública a PASTISSERIA JIMENEZ, S.L amb les 
dades de l’ocupació següents: 

Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació directa de la via pública 
Període d’ocupació: Any 2015 els 10 dies de festes majors. 



 

- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a IGUAXIM, S.L., amb les dades següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: Carrer Major número 15, enfront del seu establiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt del carrer de vianants amb 
quatre taules i les corresponents cadires. 
Període d’ocupació: Any 2015 els mesos d’agost i setembre. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per Druni SA. 
 
 
SOL·LICITUD D'ÚS DEL MINIBÚS 
Els dies 9 i 23 de setembre. 4 i 21 d’octubre i 21, 22 i 25 de novembre de 2015 a Fundació Pere 
Mata. 

 
SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
Aprovar l’alta del servei de teleassistència a la S.M.S. amb un cost per a la usuària de 25,00 € 
mensuals. 
 
 
SOL·LICITUD D'AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 
Atorgar un ajut d’urgència social de 125,02€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Subdelegació del Govern a Tarragona, autoritza el muntatge i realització de l’espectacle públic 
pirotècnic per al dia 23 d’agost de 2015 al marge esquerre del riu Ebre, des del Pont Penjat i 
l’embarcador al terme municipal de l’Aldea, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’ocupació de Catalunya, ordena el pagament de 24.800,00 € a l’Ajuntament d'Amposta 
corresponent al 80% de la subvenció atorgada per a les actuacions d’orientació, tutoria i 
acompanyament a la inserció i de formació corresponent al Programa “Fem Ocupació per a 
Joves”, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Junta Electoral de zona de Tortosa, comunica que s’han delegat en els secretaris/secretàries 
d’ajuntaments, diverses funcions en relació amb les Eleccions Autonòmiques que es celebraran el 
dia 27 de setembre de 2015, la junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de sostenibilitat de la costa i el mar, emet informe sobre el Pla especial 
urbanístic “Marina seca a la Bahía dels Alfacs”, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, comunica que s’ha 
presentat l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre, la Junta de Govern 
Local resta assabentada. 
- Delegació Territorial del Govern Servei del Joc i d’Espectalces, autoritza la celebració de festes 
tradicionals amb bous a Amposta per als dies 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 d’agost de 2015, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei Català de Trànsit, autoritza el tall a  la CN-340 al Pont Penjat el dia 15 d’agost de 2015, en 
motiu dels actes festius del Centenari del Pont Penjat, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 


