
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 d’octubre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós Monllau, Rosa Isabel Recio 
Daga, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 09:55h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 28 de setembre de 2015. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ COM 
ENTITAT GESTORA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA  I SELECCIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES 
Aprovar l'expedient per l’adjudicació del contracte privat per la realització del servei de col·laboració 
com a entitat gestora de recaptació de l’Ajuntament d’Amposta determinant que la forma de 
selecció de contractista serà el procediment negociat sense publicitat. 
Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització l’objecte de contracte, atorgant-los un termini de 10 dies naturals, 
comptats a partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el procediment de selecció. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 
MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA – 2015 
Aprovar l'expedient de contractació dels serveis per procediment negociat sense publicitat pel 
muntatge i desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta 2015.  
Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies naturals per la 
presentació de les seves ofertes. 
Autoritzar la despesa de 45.000,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 442/4311/22611 del vigent 
pressupost municipal. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

- Dos sais en substitució dels 2 que s’han espatllat amb Sant Jordi Ofimàtica SL segons 
oferta presentada per un import de 470,09 €. 

- Àpats per al servei de menjador de la llar d'infants municipal "La Sequieta" a partir del dia 
1 d’octubre de 2015 i per la totalitat del curs escolar 2015-2016 amb C.M.A., per un 
import de 3,35 € més la quota corresponent de l'IVA per menú. Aprovar la despesa amb 



 

càrrec a la partida 215.324.22105 del pressupost municipal per a l’any 2015, amb un 
màxim de 2.231,29 €.Adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient al pressupost de 
l’any 2016, per un import màxim de 5.500,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Ponent X.V. per al 22 d’octubre de 2015 dins del Fòrum Ampost@Empresa dins el 
programa Catalunya Emprèn amb Seven 4 Seven SL  segons oferta presentada per un 
import de 1.210,00 €. 

- Realització del control de qualitat de l’obra “Urbanització del carrer Terol – aparcament 
carrer França. Fase 1, carrer Terol”  amb Inqua Serveis  Tecnològics  segons oferta 
presentada per un import de 1.947,90 €. 

- Anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament d'Amposta amb Genera 
Innovació SCCL segons oferta presentada per un import de 7.260,00 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS 
Aprovar la contractació d’O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, categoria 
laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 5 d’octubre al 4 de 
novembre de 2015. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE PERMÍS PER NAIXEMENT DE FILL 
Atorgar al V.C.D. el permís de paternitat de 4 setmanes consecutives a comptar a partir del dia 30 
de setembre de 2015. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar l’assistència de P.G.M i M.P.G. al curs “L’atenció domiciliària a l’atenció primària 
de salut: models d’atenció centrats en les persones” que es realitzarà el dia 21 d’octubre 
de 2015 de 8 a 14 hores a Barcelona, així com el pagament de les depeses d’inscripció i 
desplaçaments i dietes. 

- Autoritzar al cap de la policia Local a assistir al curs de règim disciplinari adreçat a caps 
de la Policia Local de Catalunya i ordenar el pagament de les despeses d’inscripció de 
240,00€. 

- Autoritzar a A.P.C. a assistir al curs “Eines de prevenció de la violència contra la infància: 
assetjament i ciberassetjament, el dia 20 d’octubre de 2015 de 10 a 14 hores, així com el 
pagament de les de  desplaçaments i dietes. 

- Autoritzar a A.P.C. a assistir a la propera reunió de la xarxa d’habilitats parentals que 
tindrà lloc el dia 16 d’octubre de 2015 a les 12 hores a l’aula Lesseps de l’Agència de Salut 
Pública a Barcelona així com el pagament de les de  desplaçaments i dietes. 

- Autoritzar a MC.V.B. a assistir a , la « Jornada sobre la Redefinició dels Ens Públics del 
Sector Públic Local ( Consorcis, Mancomunitats, Societats Mercantils, Organismes 
Autònoms i EPELS ) « el dia 6 de novembre a la seu del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d'Administració local de Barcelona, de les 9 a 17:30 hores . 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 426 de data 05/10/2015 que ascendeix a un import líquid de 1.638,49 €, 
la qual inclou una única obligació per import de 1.638,49 € de l’empresa Hnos. Pellicé SL. 



 

- Relació número 425 de data 05/10/2015 que ascendeixen a un import líquid de 
305.838,92 € la qual comença amb L.A.E. per import de 9.284,09 € i finalitza amb 
Prontoservis SL per import de 1.331,00 €. 

- 1.666,66 € en concepte de segon pagament de la subvenció nominativa a favor d’AFAM 
Amposta. 

- 2.251,45 € a la Seguretat Social,  corresponent a les liquidacions complementàries pels 
imports indicats a sota: 

 Import Recàrrec (20%) Total 

M.S.A. 103,18 20,64 123,82 

M.S.A. 1.547,70 309,54 1.857,24 

M.V.B. 154,45 30,89 185,34 

 1.805,33 361,07 2.166,40 

GF.G.C. 70,88 14,18 85,06 

TOTAL 1.876,21 375,24 2.251,45 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI PER LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA “TREBALL A LES 7 
COMARQUES” 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Montsià i 
els Ajuntament de la comarca del Montsià per l’execució del Projecte Montsià Actiu 2015. 
 
ADHESIÓ AL PROJECTE DE NOVES OPORTUNITATS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
Aprovar la signatura de la carta d'adhesió i participació de l'Ajuntament d'Amposta al projecte de 
Noves Oportunitats del Programa de Garantia Juvenil, que sol·licitarà la Fundació Privada GENTIS 
per a desenvolupar a Amposta.  Aquesta adhesió no representa cap cost econòmic a 
l'Ajuntament d'Amposta. 
 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE PREMIS D’HABILITATS TAURINES DE 
FESTES MAJORS – 2015 
Declarar deserts els premis per als participants en el concurs d’habilitats taurines durant les 
Festes Majors d’Amposta 2015. 
 
REQUERIMENT DE LIQUIDACIÓ AL CODE 
Sol·licitar del Consorci de serveis agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià que 
faciliti la informació i documentació corresponent a la liquidació del Consorci. 
 
REQUERIMENT A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE DE REVISIÓ I ARRANJAMENT DELS HIDRANTS CONTRA INCENDIS 
Requerir a l’empresa concessionària del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi 
d’Amposta, Sorea, SA., que procedeixi a la revisió de la xarxa púbica d’hidrants contra incendis i 
arranjament d’aquells que ho precisin, informant per escrit a aquest Ajuntament de les 
actuacions realitzades a tal efecte. 
 
 



 

COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el procediment abreujat número 
283/2015 que es segueix en el Jutjat contenciós – administratiu número 1 de Tarragona, 
designant per la defensa dels interessos de l'Ajuntament el Lletrat J.F.T. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Machi Cid 
Interiorisme SL pels danys ocasionats al vidre del seu aparador el dia 16 d’agost de 2015 
per part de la comissió de bous, danys que ascendeixen a un total de 494,46 € d’acord 
amb les factures ja pagades, presentades a nom de la reclamant. 

- Desestimar la reclamació patrimonial formulada per B.F.M. pels danys personals soferts 
el dia 9 de gener de 2014 a les 11 hores a la piscina municipal d’Amposta, suposadament 
com a conseqüència d’haver-se enfonsat per causes que es desconeixen, per inexistència 
de nexe causal entre els fets i el funcionament de l’administració. 

 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
Acceptar la sol·licitud formulada per JC.J.T. i donar de baixa la liquidació 854315 per tractar-se d’un 
supòsit d’excepció.  
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56€ a J.G.G. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a  M.M.R. 
- Devolució per ingressos indeguts de 106,28€ a E.C.S. 
- Devolució per ingressos indeguts de 62,46€ a FJ.R.A. 
- Exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat  de F.R.M., a efectes 

2016 i següents. 
- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de MJ.V.F. 

per a l’exercici 2016 i següents. 
- Aplicar l’exempció de l’impost a comptar del proper exercici 2016 i següents, als vehicles 

agraris propietat de JM.D.G. 
- Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

MJ.L.A.  per a l’exercici 2016 i següents. 
- Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

MI.M.P. per a l’exercici 2016 a 2018 ambdós inclosos, havent de demanar-ho novament a 
comptar de l’any 2019 i següents 

 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’ICIO I TAXA PER LLICÈNCIA D’OBRES 

- Devolució per ingressos indeguts de 1729,29 a A.E.F. 
- Devolució per ingressos indeguts de 41,58€ a J.F.R. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
No acceptar la sol·licitud de correcció de la liquidació, formulada per HERMANOS PELLICE, S.L. 
per quant la llicència que l’entitat representant ha demanat ha estat d’ampliació d’una activitat 
existent. 



 

Considerar ajustada a dret la liquidació practicada i acceptar com a degut l’ingrés realitzat de 
4.209,80 € en pagament de la taxa. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Considerar ajustada a adret la liquidació tramitada per l’Ajuntament d’Amposta  per quant la 
tarifa reflecteix objectivament tant, el tipus d’activitat comercial de la benzinera J&C SCP com la 
superfície total de l’immoble que es destina a la mateixa 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

- Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de M.M.S., en 
DIVUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’octubre de 2015. 

- Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de JJ.S.R., en 
DIVUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’octubre de 2015. 

 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Acceptar la cessió de l’ús de la sala annexa del pavelló poliesportiu tots els dimarts i divendres 
des del dia 1 d’octubre de 2015 al 30 de juny de 2016 de les 10:30 fins les 12:00 hores, a 
COCEMFE MAESTRAT. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de MM.S.Q., amb efectes del dia 5 d’octubre de 2015 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.G.A., del 30 d’octubre de 2015 de dilluns a divendres de 15 a 20.30 hores, amb 
un cost per a l’usuari de 52,29 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import total de 362,62€. 
 
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Anul·lar l’ajut d’urgència social la JP.B.A. per un import de 101,17€  aprovat per la Junta de Govern 
Local en la sessió duta a terme el dia 10 d’agost de 2015, pels motius indicats. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
Informes oficials 
S’aprova l’informe emès pel Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de data 1 d’octubre de 2015 
segons el qual: 
“Consultada la base de dades tributària d’aquesta Oficina de Gestió Tributaria, i per tal de donar 
compliment a la petició de la Interventora de fons,  resulta que a nom de: 
CEP ANUNCIS SCCL, apareixen els següents conceptes tributaris i no tributaris generals entre els anys 
2010 i 2014 ambdós inclosos: 
Concepte Any Liquidació Pagat Data pago Principal Recàrrec Interessos Total 

Exhibició anuncis 2011 680982 Sí 10/08/2011 414,79 0,00 0,00 414,79 

Ocup. Via Pública 2012 702489 Sí 09/02/2012 10,08 0,00 0,00 10,08 

 



 

S’aprova l’informe emès pel Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de data 1 d’octubre de 2015 
segons el qual: 
“Consultada la base de dades tributària d’aquesta Oficina de Gestió Tributaria, i per tal de donar 
compliment a la petició de la Interventora de fons,  resulta que a nom de: 
FEDERACIÓ DE COMERÇ D’AMPOSTA,, apareixen els següents conceptes tributaris i no tributaris 
generals entre els anys 2010 i 2014 ambdós inclosos: 

Concepte Any Liquidació Pagat Data pago Principal Recàrrec Interessos Total 

Abonament 
Revista 
Amposta 2010 642002 Sí 15/07/2010 34,77 0,00 0,00 34,77

Abonament 
Revista 
Amposta 2011 681712 Sí 13/07/2010 34,77 0,00 0,00 34,77

Abonament 
Revista 
Amposta 2012 723539 Sí 05/07/2012 34,77 0,00 0,00 34,77

Abonament 
Revista 
Amposta 2013 761493 Sí 05/07/2013 34,77 0,00 0,00 34,77

Abonament 
Revista 
Amposta 2014 800519 Sí 08/07/2014 34,77 0,00 0,00 34,77

Taxa Exp. Docu. 2012 720381 Sí 23/03/2012 11,23 0,00 0,00 11,23

 
Sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya 
Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, una subvenció per a la realització de les accions 
previstes a la base 10 de l'annex 1 de l'ordre abans esmentada i amb els col·lectius indicats com 
a prioritaris a la base 9,1 de l'annex d'aquesta Ordre. 
La quantia de l'atorgament de la subvenció ve donada per adscripció i entrevista inicial: de 100 a 
200 euros, en funció del perfil d'usuari atès i  entre 289 i 1.425 euros, en funció de les insercions 
fetes segons el perfil de l'usuari insertat. El sistema de determinació de les subvencions 
s'efectuarà segons una fórmula de pagament per accions i pagament per objectius. 
 
Aprovació de transferència a favor de Base- Gestió d’ingressos 
Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 164,07 € corresponent a l’import 
pagat. 
 
Aprovació de realització d’activitats a la via pública 

- Autoritzar amb efectes retroactius a  Bar Casa Ximet a tallar el carrer Major al trànsit 
rodat, el dia 3 d’octubre de 2015 de les 11 a les 16.30 per poder organitzar un event 
musical al carrer Major, enfront del bar. 

- Autoritzar amb efectes retroactius a J.S.P. a ocupar la via pública el dissabte 3 d’octubre 
de 2015 en motiu de l’aniversari de Xiqüelos i xiqüeles del Delta, a la Plaça de 
l’Ajuntament, amb una taula de 2 m x 1 m, per poder vendre samarretes “Del terreno”. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per MI.A.R. per instal·lar una barra a la porta del 
restaurant Petit Café el dia 3 d’octubre de 2015 en motiu de la festa dels Castells al carrer 
Sant Antoni, 4, amb una ocupació de 2 m2 de vorera. 

- Transmetre la sol·licitud formulada per S.B.S. en la que demana que es posi una parada 
de bus a la zona de Iveco al departament corresponent. 

- Autoritzar la instal·lació de senyalització informativa d’Automòbils Cajigos SL d’acord amb 
el plànol adjunt. 



 

- Autoritzar la instal·lació de senyalització informativa de Tourline Express Amposta, 
d’acord amb la fotografia adjunta. 

 
Sol·licitud d’autorització per la caça de gats salvatges 
Autoritzar la sol·licitud formulada per J.S.G. per actuar sobre els gats assilvestrats a l’extraradi de 
Poble Nou del Delta, atrapant-los amb caixes trampa i dipositant-los al Parc Natural per a la seva 
manutenció.  
 
Sol·licitud d’autorització de pràctiques d’habilitats 
Autoritzar a l’alumne J.V.C. a realitzar les pràctiques del curs selectiu d’habilitats estatals 
subescala de secretaria, categoria d’entrada. Nomenar a la Secretària General, com a tutora de 
les pràctiques indicades. 
 
Aprovació de modificació del conveni “No et facis fora” 
Modificar el conveni assenyalat afegint el punt òmnia com a centre on poden realitzar pràctiques 
els alumnes, a més de  residència d’avis i al centre de dia de malalties neurodegeneratives. 
 
Sol·licitud de subvenció per al Programa Fem Ocupació per a Joves 
Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls 
formatius i pressupost: 
 
 
 
 
 
 


