
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 26 d’octubre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Rosa Isabel Recio Daga, 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 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 10:00h 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2015 
Després de fer-se constar que en l’aprovació de pagament a la GURSAM, respecte el deute 
pendent corresponent a la liquidació del recàrrec de l’Impost sobre el valor afegit es va produir 
un error en l’import i on consta: 
“PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.917,30 € a la Societat 

anònima municipal (GURSAM) en liquidació”, ha de constar: 
“PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.817,30 € a la Societat 

anònima municipal (GURSAM) en liquidació”, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda 
aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 19 d’octubre de 2015.” 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES 
ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Aprovar la contractació del subministrament consistent en l’adquisició de senyals de tràfic per a 
manteniment, 2 senyals R-101, 6 senyals R-308, 2 senyals R-403a, 6 suport de 3 m, 2 suports de 3,6 
m i les abraçadores corresponents amb Señales Girod SL segons oferta presentada per un import 
total de 742,70 € 
Aprovar la contractació del subministrament en la reposició d’un vidre laminat i la substitució de la 
tela mosquitera de la llar d’infants la Sequieta amb Vidres i Persianes Bessó SL segons oferta 
presentada per un import de 419,88 € més IVA. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en cartells anunciadors, tanques publicitària a 
diferents punts de la província de Tarragona, confecció catàleg oficial, i servei de megafonia de tota 
la fira i de l’auditori en motiu de la Fira Amposta 2015 amb J.M. Borrell Serveis de Publicitat SCP 
segons oferta presentada per un import de 5.550,00 €. 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en sanitaris per als firants que hi ha a la zona 
exterior de la fira així com també per al personal que realitza tasques a la zona de la ramaderia en 
motiu de la Fira Amposta 2015 amb Prontoservis SL segons oferta presentada per un import de 
495,00 €. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 



 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
O.M.R. com auxiliar administratiu del Centre d’Arts Visuals amb efecte del dia 4 de novembre de 
2015. 
I.C.M. com a auxiliar administrativa de fires amb efectes del dia 30 de novembre de 2015. 
MJ.C.P. com a auxiliar administrativa de turisme amb efectes del dia 30 de novembre de 2015. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Contractació d’AL.M.C. com a hostessa de Fira Amposta, categoria laboral AGP-7, d’11 a 14 i de 16 
a 21 hores del 5 al 8 de desembre de 2015. 
Contractació d’E.G.T. com a hostessa de Fira Amposta, categoria laboral AGP-7, d’11 a 14 i de 16 a 
21 hores del 5 al 8 de desembre de 2015. 
Contractació de H.V.C. com a tècnica de participació ciutadana, categoria laboral A-1, jornada 
laboral completa, de l’1 de novembre de 2015 al 30 d’abril de 2016. 
Contractació de C.P.C. com a professora de l’escola d’Art en substitució de G.B. categoria laboral 
A-2-19, jornada laboral completa, del 2 de novembre de 2015 fins la finalització de la baixa 
maternal de G.B. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
Aprovar el reconeixement d’antiguitat de J.A.M. amb efectes del dia 5 de maig de 1995. 
 
RENÚNCIA DE FUNCIONÀRIA A REDUCCIÓ DE JORNADA 
Aprovar la renúncia presentada per R.V.P. a la reducció de jornada de la que gaudeix actualment, 
passant a realitzar jornada completa a partir del dia 1 de novembre de 2015. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a R.N.A. a assistir a l’activitat “Justificació de despeses del Po Feder 2007-2013 de 
Catalunya” que es realitzarà a Barcelona a la Direcció General d’Administració local el dia 29 
d’octubre de 2015 de 9.30 a 14.30 hores. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 452 de data 26/10/2015 que ascendeix a un import líquid de 2.893,20 €, 
la qual comença amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per un import de 1.550,78€ i 
finalitza amb Electro-Hidraulica Dicam SL per import de 1.342,42 €. 

• Relació número 451 de data 26/10/2015 que ascendeixen a un import líquid de 
350.734,74 € la qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 
8.822,88 € i finalitza amb G.V.S. per import de 5.239,30 €. 

• 3.966,00 euros a Càritas Amposta en concepte de tercer termini de la subvenció 
nominativa a favor d’aquesta entitat. 

• 1.866,66 euros a Siloé en concepte de la subvenció nominativa a favor d’aquesta entitat. 
• 1.286,00 euros a APASA en concepte de la subvenció nominativa a favor d’aquesta entitat. 
• 8.000 euros a Siloé en concepte de primer pagament corresponent al 80 % del conveni de 

col·laboració. 
• 2.750 euros  fixats al conveni i corresponents al tercer pagament, a Club Esportiu Sala 

Esgrima. 
• Ordenar el pagament de la factura número 8, per import de 206.461,54 € en favor de 

Limonta. 
 



 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € al D.M.P.  
 
MERCAT MUNICIPAL 
Deixar sense efectes l’acord de traspàs de la llicència del mercat exterior número NC078, 
mantenint-la a nom de la seu titular E.A.C. 
Rescindir la llicència del mercat exterior referent a la parada número NC56A a comptar de l’1 de 
novembre de 2015. 
 
PROPOSTA DE CANVI DE FESTIU AUTORITZAT PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS 
Aprovar la substitució del dia 3 de juliol de 2016 (obertura autoritzada) pel 5 de desembre de 
2016 (festa local). 
 
COMPAREIXENÇA EN PROCEDIMENTS JUDICIALS 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta demanda: Cantidad 317/2015-MA contra 
l’Ajuntament d'Amposta, Promociones Castel Piquer i CLECE que es segueix en el Jutjat social 
única de Tortosa, designant per la defensa dels interessos de l'Ajuntament a: 
Lletrat: JF.B.C. José Francisco Bertomeu Curto 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a JM.T.L. 
Devolució per ingressos indeguts de 106,28€ a A.B.F. 
Devolució per ingressos indeguts de 106,28€ a F.R.M. 
Devolució per ingressos indeguts de 30,08€ a F.C.O. 
Aplicar l’exempció de l’impost a la maquinària agrícola propietat de A.I.A., a comptar del proper 
exercici 2016 i següents. 
Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a E.E.V. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’ICIO 
Vista la sol·licitud presentada per Eloi TOLDÀ ANDREU en la que exposa haver realitzar unes 
Atorgar una bonificació d’un 75% a sobre de l’import pagat pel concepte de l’ICIO a E.T.A. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
Desestimar la reclamació formulada per VINACASA SEBASTIA, S.L., per quan les liquidacions 
tributàries  s’ajusten a dret. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar el fraccionament i ajornament del pagament del deute pendent de D.G.C. i F.N.G. en 
divuit quotes mensuals d’igual quantia. 
 
RENÚNCIA A AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Deixar sense efectes la reserva per l’ús de de l’Aula Magna de l’Edifici del Casal Municipal 
formulada per O.R.M. 
 
 



 

LIQUIDACIÓ DE TAXA I ORDRE DE RETIRADA DE RESERVA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A 
L’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 
Aprovar la liquidació corresponent al present exercici de la taxa per l’ocupació de la via pública 
per a l’entrada i sortida de vehicles ja que s’ha meritat el fet imposable al produïr-se 
l’aprofitament especial tot i no haver-se sol·licitat la llicència, a R.M.M. 
Obligar a l’interessat a retirar immediatament la placa no homologada i simultàniament sol·licitar 
la llicència, en cas d’estar interessat. 
Incoar l’expedient sancionador oportú per haver senyalitzat la porta de magatzem sense haver 
obtingut la preceptiva llicència infringint l’ordenança de policia i bon govern. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per JC.B.G. pels danys 
ocasionats al seu vehicle el dia 14 d’agost de 2015 per part de la comissió de bous, danys que 
ascendeixen a un total de 394,46 € d’acord amb la factura ja pagades, presentada a nom del 
reclamant. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aprovar l’ordenació de trànsit amb una zona de càrrega i descàrrega per a les persones amb 
discapacitats a l’Av. Josep Tarradelles davant del Centre de l’Àngel APASA, la qual es senyalitzarà 
per a que la mateixa es reservi per al Centre de l’Àngel. 
Aprovar l’ordenació del trànsit amb un pas de vianants a la cruïlla del carrer Gran Capità amb el 
carrer Jacint Verdaguer. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta per a que es talli la circulació i 
es prohibeixi estacionar al carrer Francesc Riocabo el dia 31 d’octubre de les 8 a les 16 
hores, autoritzar la col·laboració de la Policia Local i Protecció Civil amb els recursos 
humans disponibles i aprovar la cessió de 4 tanques. 

• Aprovar la cessió de 6 tanques a la Societat de Caçadors de l’Ebre els dies 1 i 29 de 
novembre de 2015 així com la col·laboració dels membres de Protecció Civil amb els 
recursos humans disponibles. 

• Autoritzar la instal·lació d’una xurreria al pavelló firal de 6 x 2 metres en motiu de la fira 
del Play Mòbil, a J.M.P. 

• Autoritzar als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de Tecnificació a vendre castanyes el dia 
30 d’octubre de 2015 i vendre roses el dia 22 d’abril de 2016 a la via pública per recollir 
diners per al viatge de fia de curs. 

• Autoritzar a Tribeca Fashion SL a fer una demostració de peces de roba, amb música de 
DJ i oferir una copa de cava el dia 7 de novembre de 2015 davant la botiga Tribeca a l’Av. 
Santa Bàrbara. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per E.B.L. en la que demana que s’autoritzi a tallar el 
Passatge Minerva durant tres hores, el dia 7 de novembre de 2015 per celebrar una festa 
infantil. 

• Cedir a l’Escola Consol Ferré 8 tanques de plàstics per al dia 30 d’octubre de 2015 en 
motiu de la Festa de la Castanyada. 

• Autoritzar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a poder fer un tall de circulació 
en un tram del camí Lo Ranxo Gran el dia 23 de novembre de 2015 i en un tram del camí 



 

de la zona de les basses els dies 6 i 17 de novembre per realitzar treballs de geofísica 
aplicats al Delta de l’Ebre. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Autoritzar la instal·lació d’una senyal S105a que haurien de col·locar al carrer Po, prop de la 
rotonda de la C-12. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE MESURA DE PROTECCIÓ DE VIANANTS 
Aquest assumpte es deixa damunt de la taula. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

• Acceptar la cessió del Teatre de l’Edifici del Casal Municipal el dia 22 d’octubre de 2015 de 
les 17:30 a 19:30 hores, de les 17:30 a 19:30 hores a la Regidoria d’Enseyament. 

• Acceptar la cessió del Teatre de l’Edifici del Casal Municipal els dies: 
• 5 i 19 de novembre, 3 de desembre de 2015, 21 de gener, 11 i 18 de febrer, 3 i 17 de 

març, 14 i 28 d’abril i 12 de maig de 2016, de les 17:30 a 19:30 hores a la Regidoria 
d’Ensenyament. 

• Acceptar la cessió de l’Aula Magna de l’Edifici del Casal Municipal els dies 9 i 16 de 
novembre de les 08:00 fins les 15:00 hores a FUSSMONT. 

• Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal tots els dilluns de les 
19:00 fins les 22:30 hores des del 28 de setembre fins al 27 de juny de 2016 –curs 2015-
2016 a l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A Club Handbol Amposta els dies 9 i 10 d’abril de 2016 per anar a l’aeroport del Prat amb l’equip 
d’handbol femení. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de D.R.L. del 19 d’octubre al 31 de desembre de 2015, 3 hores a la setmana. 
Alta del SAD de G.R.T., del 19 d’octubre al 31 de desembre de 2015. 
Baixa del SAD  de C.A.G. per defunció amb efectes del dia 14 d’octubre de 2015. 
Alta del servei de teleassistència de D.R.M.  
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.S.B. amb efectes del dia 13 d’octubre de 2015, dimarts, dimecres, divendres, 
dissabte i diumenge, de 9 a 20.30 hores, amb un cost per a la usuària de 87,15 €. 
Baixa del TAD de J.S.B. amb efectes del dia 13 d’octubre de 2015 per ingrés a la residència d’avis. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import total de 359,00€. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a A.R.S. qui podrà fer ús, junt amb la 
seva família, de l’habitatge adscrit al servei. La durada de l’acolliment serà de 3 mesos màxim, 
comptat a partir del dia 19 d’octubre de 2015. 
L’accés al servei restarà subjecte a les condicions següents: 



 

- En un període d’aproximadament de tres mesos, la família del A.R.S. es traslladarà a un 
pis propietat de Cáritas Interparroquial. 

- Durant l’estada al mateix es comprometen a mantenir les condicions d’higiene i ordre de 
la llar, així com a tenir cura del mobiliari i utensilis del mateix. 

- Es comprometen a fer un ús responsable del subministrament d’aigua i llum, que aniran 
a càrrec econòmicament de l’ens municipal. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIDA DE FRUITS EN PROPIETAT MUNICIPAL 
Atorgar al A.A. autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats al costat del 
cementiri indicats al plànol adjunt. 
Atorgar al F.R.R. autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats al Polígon 
de l’Oriola i indicats al plànol adjunt, advertint a l’interessat que s’ha autoritzat també a altres 
persones a la mateixa zona. 
Atorgar al M.E.R. autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats al Polígon 
de l’Oriola i indicats al plànol adjunt, advertint a l’interessat que s’ha autoritzat també a altres 
persones a la mateixa zona. 
Desestimar la sol·licitud formulada per P.F.M. en la que demana autorització per poder recollir 
els fruits dels terrenys de propietat municipal per quan no hi ha més terrenys disponibles per 
autoritzar. 
Desestimar la sol·licitud formulada per MR.B.J. en la que demana autorització per poder recollir 
els fruits dels terrenys de propietat municipal per quan no hi ha més terrenys disponibles per 
autoritzar. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat Social 1 de Tortosa, comunica diligència d’ordenació del procediment: demanda 361/2015, 
secció B, referent a F.P.M., la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Mutua Activa 2008, reconeix el dret a la prestació econòmic de risc d’embaràs a la treballadora 
M.P.B. amb efectes del dia 20 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, comunica que ha estat completament 
executada la sentència de 22 de juliol de 2010 , corresponent al recurs contenciós número 
25/2015 interposat per A.M.P., la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Governació i Relacions Institucionals, comunica la Resolució GRI/2288/2015, de 
16 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015, la Junta de Govern 
Local resta assabentada. 
- Direcció General de Joventut comunica la concessió d’una concessió de 15.000,00 € a 
l’Ajuntament d’Amposta per activitats dels ens locals en polítiques locals de joventut, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
-  Institut Nacional de la Seguretat Social comunica que es concedeix la prestació en matèria de 
lesions permanents no invalidant de data 07/10/15 per A.S.D., la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució d’atorgament parcial de la subvenció regulada per 
l’ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de 
juliol, per la qual s’acorda atorgar a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de 78.533,40 €  i es 
denega una subvenció per a altres actuacions, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
 



 

TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud de finiment de permís de maternitat 
Autoritzar a N.M.S. a gaudir del permís de maternitat del 22 de setembre al 18 de desembre de 
2015 ambdós inclosos. 
 
Informes oficials 
Aprovar l’informe emès pels Serveis tècnics municipals número 15/2015 de 15/10/2015. 
 
Aixecament d’embarg 
Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits de la mercantil Elca Audio SL. 
 
Requeriment de documentació  
Requerir al Club d’Handbol Amposta, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la data de 
notificació d’aquest requeriment, aporti a l’ajuntament la documentació requerida als efectes de 
completar l’expedient de justificar i tramitar la seva aprovació. 
 
Sol·licitar a la Seguretat Social que emeti un informe indicant quines tasques podria realitzar el 
A.S.D., el qual és oficial primera de paleta, ateses les lesions que pateix. 
 
 
 


