
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 19 d’octubre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 
Balart, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: Rosa Isabel Recio Daga 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 09:30h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 14 d’octubre de 2015. 
 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
Aprovar la contractació de les obres consistents en treballs anivellament de camins, regants i 
compactats, i inclou neteja de laterals amb CONTREGISA segons oferta presentada per un import 
total de 10.000 € 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament consistent en els detalls que 
s’obsequia als expositors participants a la Fira de Mostres 2015. 
Aprovar la contractació del subministrament consistent en els detalls que s’obsequia als expositors 
participants a la Fira de Mostres 2015 amb Publicenter Serigraf SL segons oferta presentada per 
un import total de 1.312,50 € 
Aprovar la contractació del subministrament consistent en la compra de material per a l’oficina de 
l’Escola d’Artamb Lyreco segons oferta presentada per un import total de 1.443,99 € 
 
CONTRACTACIÓ MENORS DE SERVEIS 
Aprovar la contractació dels serveis consistent en les despeses del fotògraf per realitzar el recull de 
fotografies dels actes de la Fira de Mostres 2015 amb R.M.G. segons oferta presentada per un 
import total de 749,59 €. 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’actualització de la pàgina web de la fira amb 
tots els continguts en català i castellà, i s’inclou una APP de l’edició de la fira amb Insertnet Innova 
SL segons oferta presentada per un import total de 800 €. 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en el lloguer de mòduls per a la creu roja, protecció 
civil i per a la zona de ramaderia durant la Fira de Mostres 2015 amb Construccions Prefabricadas 
del Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 1.250 €. 
 
 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
• Relació  número 444 de data 19/10/2015 que ascendeix a un import líquid de 3.795,83 €, 

la qual comença amb M.F.D. per un import de 1.487,50 € i finalitza amb Adaptagrafics & 
Soft SL per import de 2.308,33 €. 

• 1.750 euros a favor de l’Associació per a la Defensa dels Animals Abandonats d’Amposta, 
pel pagament del mes de setembre del conveni de col·laboració signat. 

• 1.917,30 € la Societat anònima municipal (GURSAM) en liquidació. 
• 2.072,89 € a Base Gestió d’Ingressos 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Aprovar la devolució de la fiança dipositada per Endesa Distribución Eléctrica SLU, mitjançant 
aval bancari dipositat a la tresoreria municipal per un import de 152,45 €. 
Aprovar la devolució de la fiança dipositada per Endesa Distribución Eléctrica SLU, mitjançant 
aval bancari dipositat a la tresoreria municipal per un import de 2.439,20 €. 
Aprovar la devolució de la fiança dipositada per J.M.F. a la tresoreria municipal per un import de 
67,95 €. 
Aprovar la devolució de la fiança dipositada per F.C.P. en representació d’Otero Teixidó CB a la 
tresoreria municipal per un import de 1.181,40 € 
 
SOL·LICITUD DE PERMÍS DE PATERNITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL 
Desestimar la sol·licitud formulada per J.B.F. de gaudir del permís de paternitat a partir del dia 22 
de febrer de 2016. Autoritzar al J.B.F., a gaudir del permís de paternitat immediatament després 
de la finalització del permís de maternitat, és a dir a partir del dia 9 de gener de 2016. 
 
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL 
Autoritzar a M.C.M. la reducció d’un terç de la seva jornada laboral, amb dret a percebre el 80 % 
de les seves retribucions, de l’11 de novembre de 2015 al 31 de juliol de 2016. 
 
ASSISTÈNCIA A CURSOS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a S.V.R. a realitzar al curs virtual d’Anglès organitzat per la Diputació de Tarragona dins 
del Pla AFEDAP 2015 del 19 d’octubre al 31 de desembre de 2015. 
Autoritzar a M.F.M. i J.S. S. A assistir a les 12es Jornades Tècniques de la Construcció organitzades 
pel CAATTE que es realitzarà el divendres 23 d’octubre de 2015 de 8.45 a 19 hores. 
Autoritzar a M.B.B. a assistir el dia 28 d’octubre de 2015 la 4a trobada de responsables de 
biblioteques públiques que es realitzarà de 10 a 14 hores a Barcelona. 
Autoritzar a N.LL.D. a assistir a una reunió territorial del PTT el dia 21 d’octubre de 2015 a 
Tarragona a les 15.30 hores. 
 
ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió d’ús de l’auditori per al proper dia 13 de novembre de 20:00 fins a les 
22:00 hores a l’associació Dones canyeres ampostines. 

- Acceptar la cessió de l’ús de dos vestuaris a la zona esportiva –pistes exteriors- el dia 14 
de novembre de 2015 a CLUB BTT MONTBIKE. 

- Acceptar la cessió del Teatre de l’Edifici del Casal Municipal els dies 20 i 21 de novembre 
de 2015 de les 09:00 a 22:00 hores a Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta. 

- Acceptar la cessió de l’Aula Magna de l’Edifici del Casal Municipal els dies 28 d’octubre i 2, 
4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre de 2015 de les 16:00 a 19:00 hores a l’oficina jove 



 

d’Amposta depenent de l’àrea de joventut del consell comarcal i de la regidoria de 
joventut i polítiques d’ocupació de l’ajuntament d’Amposta. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori per al dia 27 de novembre de 2015 durant tot el dia 
per realitzar una desfilada a l’institut Ramon Berenguer IV. 

- Acceptar la cessió de l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i els vestuaris annex a 
les pistes de futbol sala cobertes el dia 24 d’octubre de 2015 a l’entitat Taus Rugbi 
Amposta. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’Edifici El Casal el dia 21 d’octubre de 2015 de 19 a 
21 hores a I.M.P. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’escola  “Angloschool 
Idiomes” els dies: 
Tipus d’ús Dia Mes Horari 

Assaig 17 Novembre 17:15 fins les 18:30 

Assaig 23 Novembre 17:15 fins les 19:15 

Assaig 9, 10, 14 i 16 Desembre 17:15 fins les 19:15 

Assaig 15 Desembre 17:15 fins les 18:30 

Representació obra 18 Desembre 19:30 fins les 20:30 

Aprovar la liquidació de taxes únicament per la cessió del Teatre per a la representació 
d’obra del dia 18 de desembre per quant la mateixa és onerosa, havent de pagar la 
mateixa  1hora per 35 € = 35 € 

 
 
BENEFICIS FISCALS DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS  
Concedir la bonificació pregada per B.M.A. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 264,04€. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DEL IIVTNU 
Acceptar la sol·licitud formulada per F.N.G. i D.G.C. i deixar sense efectes la liquidació número 854588, 
donant-la de baixa per exempció. 
 
RECLAMACIONS DEL IVTM 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de A.B.L. 
per a l’exercici 2016 i següents. 
Concedir una bonificació del 50% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2016 i següents a la unitat 
fiscal relativa al vehicle propietat de J.T.F. 
Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a B.T.S.  
Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a MF.L.V. 
Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a MP.L.M. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aprovar la regulació de trànsit amb senyalització per a que els vehicles moderin la velocitat per 
zona escolar propera a l’Escola Soriano Montagut. 
Autoritzar la instal·lació d’una parada de flors a l’Av. Palau i Quer a Flora Montsià els dies 30 i 31 
d’octubre de 2015 en motiu de la festivitat de Tot Sants. 
Autoritzar a M.R.B a instal·lar un container frigorífic  de 12 metres de llargada per vendre flors en 
motiu de la festivitat de Tot Sants al carrer Saragossa, 63 del 22 d’octubre al 2 de novembre de 
2015. 



 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar a Moto Club Tortosa a passar per Amposta el dia 25 d’octubre de 2015 sobre les 10.30 
hores aproximadament així com la col·laboració de protecció civil en motiu de la XX Concentració 
Motociclista Mot Club Tortosa, Tortosa Bimil·lenària X Tu, que es realitza al poliesportiu de 
Vinallop. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Atorgar tres ajuts d’urgència social per un import total de 336,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Ministeri de l’Interior, desestimant concedir una subvenció de 60.421,46 € a l’Ajuntament 
d'Amposta per a equipaments i infraestructures derivades d’aplicació de Plans d’Emergència 
Nuclear, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Aprovació de les bases reguladores per la concessió d’una llicència d’ús privatiu per a la 
col·locació i explotació de la Fira de Mostres 2015 
Aprovar les Bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el beneficiari 
d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres 2015. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de deu dies hàbils en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal. 
Obrir el termini de presentació de les ofertes per les persones interessades, les quals s’hauran de 
presentar abans del dia 1 de novembre de l’any en curs, al Registre municipal de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
 
Aprovació de la modificació  d’ordenança reguladora del preu públic per serveis culturals i 
recreatius 
Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 51 reguladora del preu públic per la 
prestació de serveis culturals recreatius, article 4 apartat 6  amb les següents modificacions: 
1. La gratuïtat del preu de l’entrada a Fira Amposta. 
2. La incorporació d’un descompte del 15 % per pagament anticipat abans del 16 de novembre 
de 2015. 
3. La incorporació d’un descompte del 10 % per pagament anticipat abans de l’1 de desembre. 
Aquests descomptes per pagament anticipat s’han d’aplicar sobre la tarifa general i no tindrà 
reflex ni a les tarifes específiques de FECOAM ni a les aplicables a les associacions sense ànim de 
lucre. 
Ordenar la publicació de la modificació aprovada al BOPT, moment a partir del qual entrarà en 
vigor. 
 
Atorgament d’ajuts per part dels serveis socials 
Aprovar la relació d’usuaris de l’ajut alimentari que s’adjunta per tal de procedir al pagament a 
l’Associació de venedors del Mercat Municipals, dels 178 tiquets/vals emesos entre el mes d’agost 
fins al 19 de setembre de 2015 per valor de 2.810,00 €. 
 



 

Aprovació de compromís de pagament 
Manifestar la conformitat de l’Ajuntament d'Amposta de seguir pagant la despesa del 
subministrament elèctric de la rotonda de la carretera TV3405 des de la TV3404 a la platja dels 
Eucaliptus. 
Pel que respecta a la despesa del manteniment de l’enjardinament de la rotonda en qüestió, 
manifestar que li proposin a l’Ajuntament de Sant Jaume d’enveja, el seu manteniment, en tant 
que l’Ajuntament d'Amposta ja s’està fent càrrec de les despeses de l’enllumenat de la mateixa. 
 
Informes oficials 
Aprovar l’informe emès pels Serveis tècnics municipals número 473-15 per quan la modificació 
puntual del POUM no afecta en cap cas el planejament urbanístic d’Amposta. 
 
Sol·licitud de préstec d’obres d’art 
Aprovar la cessió temporal de les obres d’art, castells i objectes relacionats en el document annex 
per poder muntar l’exposició temporal “El pont penjant d’Amposta. Iconografies per a una ciutat” 
que està coorganitzant amb  l’Ajuntament d'Amposta. 
 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
Autoritzar la cessió de 5 carpes Club de Rugby de les Terres de l’Ebre  per als dies 24 d’octubre de 
2015 en motiu del I Torneig d’escoles de rugby d’Amposta, condicionat a que dipositin 80€ de 
fiança. 
 
 


