
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 21 de desembre 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 acctal.: Ramon Noche Arnau 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 09:25h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 14 de desembre de 2015. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER LA MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DE LA REVISTA 
AMPOSTA PER A L’ANUALITAT 2016. 
Declarar no admesa en el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte a l’empresa 
Pixels & Impressions, SL., per haver presentat la seva oferta fora del termini atorgat a l’efecte. 
Declarar no admesa en el procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte a les 
empreses: 

• Sistemes de comunicació gràfica, SL. (Impremta Lletí). 
• Fernando Domingo Muria  
• Querol edicions, SL. (Digital Imatge). 

Adjudicar el contracte per la realització del servei per la impressió de la Revista Amposta per tota 
l’anualitat 2016 a Sistemes de comunicació gràfica, SL. (Impremta Lletí), amb les condicions 
següents: 

a) Preu: 19.679,79 €. 
b) Termini de lliurament: 4 dies. 

i amb subjecció al Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques reguladores del 
contracte i l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
Requerir a Sistemes de comunicació gràfica, SL. (Impremta Lletí), per tal de que es personi a 
l’Ajuntament d’Amposta, dins del termini de cinc dies a comptar des del següent a aquell en que 
hagués rebut la notificació del present acord per tal de procedir a formalitzar aquesta 
adjudicació en document administratiu. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS. 
Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les alarmes dels edificis municipals a 
l’empresa Catalana de seguretat integral 74, SL. , pel preu de 3.753,60 € més 788,25 € 
corresponents a l’Impost sobre el valor afegit anuals. 
Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de cinc dies hàbils, comptats a partir 
de la recepció de la notificació del present acord comparegui davant aquest Ajuntament per a la 
signatura del contracte corresponent. 
 



 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
COL·LABORACIÓ COM ENTITAT GESTORA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Declarar admeses les ofertes presentades per Caixabank SA i Banco de Sabadell SA. 
Requerir a Banco de Sabadell SA., per tal que en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir 
de la notificació del present acord procedeixi presentar els documents acreditatius d’estar al 
corrent del compliment de els seves obligacions tributàries i amb al Seguretat social. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. 
Contractació dels serveis de manteniment del maquinari IBM 24x7 per al període de l’1 de gener a 
31 de desembre de 2016 amb IBM, SA., segons oferta presentada per un import total 
d’11.453,69€. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS. 
Contractació del subministrament consistent en l’adquisició de bandes sonores de trànsit per 
regular la velocitat dels vehicles a l’entrada de la Urbanització Favaret amb Projectes i instal·lacions 
d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 1682,38€. 
 
APROVACIÓ DE RENÚNCIA A CONTRACTE PRIVAT. 
Aprovar la renúncia al contracte privat formalitzat amb l’empresa Pirotècnia Tomàs SL., per un 
import de 1.190,00 €. 
Revocar la reserva de crèdit que s’havia fet en base a l’aprovació per Junta de Govern Local de 22 
de maig de 2015, per un import de 1.190,00 €. 
 
APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ – ANY 2015. 
Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2015, constituïda per les places 
que es detallen a continuació: 
DENOMINACIÓ                P         I         L 
Escala d’Administració Especial 
1.1.  Sots escala serveis especials. Classe Policia Local 
  1.1.1.  Inspector/a (grup A2) (codi RLT 09.01.01.01)                    1         1    
Sots escala tècnica 
 1.2.1 Administratiu/va tècnic/a de brigada (grup C1)      
           (codi RLT 06.08.01.01.02)               1       1 
P: places d’oferta pública 
I:  promoció interna 
L: torn lliure 
Exposar al públic per un termini de 15 dies hàbils en el tauler d’anuncis municipal, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre l’oferta a les 
administracions competents. 
 
AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT FIRAL 
Autoritzar a E.C.G. a assistir juntament amb la Regidora de Turisme, a la Fira Internacional Fitur a 
Madrid, del 19 al 20 de gener de 2015. 
 
ORDRE D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADORS. 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 



 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
• Relació  número 568 data 182/2015 que ascendeix a un import líquid de 25.537,17 la qual 

comença amb ISS Soluc de limpiez direct SA per import de 1.275,84 € i finalitza ISS Soluc. 
de limpiez direct SA, per import de 3.508,56 €. 

• Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Unió Filharmònica per import de 
14.403,08 €, relatiu al tercer i últim termini del conveni. 

• Pagament de 6.000 € a favor de la Societat Musical la Lira Ampostina en relació a l’ajut 
atorgat segons el conveni subscrit entre l’Ajuntament d'Amposta i Sorea. 

• Pagament de 6.000 € a favor de Club Handbol Amposta en relació a conveni subscrit 
entre l’Ajuntament d'Amposta i Sorea. 

• Pagament de  la relació de despeses de quilometratges del programa Joves per 
l’Ocupació 2014, de les tècniques - tutores   del programa: C.M.P., N.M.B.,N.M.S., L.C.C., i 
I.V.F., realitzats a les empreses prospectades que es relacionen.  
C.M.P.:258,40 € 
N.M.B.:56,67 € 
N.M.S.:36,82 € 
L.C.C.:25,08 € 
I.V.F.: 318,20 € 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 

• Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació 
núm. 1 de l’obra “Nou bloc de nínxols al Cementiri d’Amposta 2015”, per un import de 
15.987,33 €, així com la factura número 15019. 

• Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació 
núm. número 6 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i actuació en el seu 
entorn”, per un import de 71.960,02 € així com la factura número 2015265 

 
EMBARG DE CRÈDITS 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre E.B.B. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 1.848,69 €. 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre I.Q.B. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 360,00 €. 
 
ORDRE D’AIXECAMENT D’EMBARG DE CRÈDITS 
Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits de la mercantil Simó Materials SA. 
 
APROVACIÓ DE PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTE CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
Deixar sense efectes el conveni amb la diputació de Tarragona per a la concessió d’un d’una 
subvenció nominativa del pressupost a l’Ajuntament d'Amposta per a la millora d’infraestructures 
municipals de data 28 d’abril de 2015, aprovat per la Junta de Govern de la diputació de 19 de 
desembre de 2014 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA PER A 
LA GESTIÓ DE L’ESPAI SOCIAL D’AMPOSTA 
Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb la Fundació Catalunya La Pedrera. 
 



 

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A 2016 
Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2016 d’acord amb el quadre següent: 

Concepte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 
IBI – 
Urbana  
 

   29/04/20
16 
30/06/20
16 

    30/09/2016 
30/11/2016 

 

IBI Carac. 
Espe 

   29/04/20
16 
30/06/20
16 

      

IBI – 
Rústica 

     30/06/2016 
31/08/2016 

    

IVTM   31/03/20
16 
31/05/20
16 

       

IAE       29/07/201
6 
30/09/201
6 

   

Escombrari
es 

      29/07/201
6 
30/09/201
6 

   

Guals  17/02/20
16 
18/04/20
16 

        

Revista  
Amposta 

    12/05/2016 
12/07/2016 

     

Publicitat 
tel.  
Comercial 

25/01/20
16 
28/03/20
16 

         

Subminitre 
D’aigua 

4r T 
2015 
03/01/20
16 
15/02/20
16 
S O R E A 

  1er T 
2016 
03/04/20
16 
31/05/20
16 
S  O  R  E  
A 

  2n T 2016 
05/07/201
6 
31/08/201
6 
S  O  R  E  A 

  3er T 2016 
05/10/2016 
30/11/2016 
S  O  R  E  A 

Impost de 
plusvàlua 

30 díes hàbils en les transmissions “inter-vivos”. Si es tracta d’una herència o llegat el termini és de 6 mesos.  
Ultrapassat aquest termini s'aplicarà 
el  recàrrec corresponent per presentació extemporània. 

 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

• Acceptar concedir la bonificació pregada per G.P.P. consistent en el 65 % de la quota 
liquidada, 1.002,50€. 

• Acceptar concedir la bonificació pregada per C.Z. consistent en el 50 % de la quota 
liquidada, 237,34€. 

• Acceptar concedir la bonificació pregada per R.N.F. consistent en el 50 % de la quota 
liquidada, 412,18€.  

 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
• Devolució per ingressos indeguts de 106,27€ a PJ.G.P. 
• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de J.J.T. a efectes 2016 i 

aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat. 
• Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 

propietat de A.A.S. per a l’exercici 2016 i 2017, havent de demanar-ho novament per a 
l’exercici 2018 i següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
F.P.G. per a l’exercici 2016 i següents 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

• Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 1.135,52 €. 
• Practicar la devolució per ingressos indeguts de 101,14€ de l’exercici 2015, a J.N.R.  

 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar la proposta de fraccionament mensual formulada per C.C.V. en sis quotes mensuals. 
Acceptar el fraccionament i ajornament formulada per A.A. en dotze quotes mensuals. 
 
SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 
Autoritzar a Associació Amposta Jove la realització d’una activitat extraordinària musical 
“discoteca mòbil” al pavelló firal de les 23.30h del dia 24 de desembre de 2015 a les 07.00h del 
dia 25 de desembre, amb un aforament de 499 persones. Condicionar l’autorització a la 
imposició prèvia d’una fiança de 1.500,00 €, la qual es retornarà, prèvia inspecció pels tècnics 
dels servies municipals segons el qual, l’espai interior, espai d’aparcament del recinte firal està 
nét i en les mateixes condicions que es va deixar. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar a l’Associació AEDOPAT a realitzar una campanya benèfica informativa i de 
conscienciació per a la donació d’òrgans durant el  2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

• Denegar la petició de CARITAS en la que sol·licita la utilització de l’Auditori del dia 19 de 
desembre de 2015, per quant el dia sol·licitat ja està ocupat per un altre acte 

• Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’INSTITUT D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL MONTSIÀ durant aquest proper 2016 i en una franja horària de les 
18:00 fins les 19:00 hores el dia 13 i 27 de gener; 24 de febrer; 9 i 30 de març; 6 i 20 
d’abril; 4, 18 i 25 de maig 

• Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal  a L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 
D’AMPOSTA els dies 29 de gener, 26 de febrer i 1 d’abril de 2016 de les 19:00 fins les 
21:00 hores. 

• Acceptar la cessió de l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal  a APASA  els 
dies 18 de gener de 2016 de les 15:00 fins les 17:30 h., i el dia 21 de gener de 2016 de les 
9:30 fins les 12:00 h. 



 

• Acceptar la cessió d’ús de la sala Teatre del Casal Municipal a Club Twirling Amposta el dia 
2 de desembre de 2015 de 19:30 a 21:00 hores. 

• Acceptar la cessió de l’exterior del Pavelló Firal a l’Associació de propietarios de 
maquinaria agricola de las comarcas del Montsia y Baix Ebre els dies 20 i 21 de gener de 
2016 de les 08:00 h fins les 13:00 h. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import de 546,95€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen onze ajuts alimentaris per un import total de 440,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe tècnic 51-2015 de 11 de desembre de 2015 segons el qual Endesa Distribució 
Elèctrica SLU comunica la negativa d’un propietari al requeriment de donar permís, per a dur a 
terme treballs de tala i esporga d’arbres, a la seva finca. 
En cap cas es pot autoritzar ni dur a terme, a criteri de qui informa, la tala de l’arbrat existent en 
el perímetre de la finca, ja que l’existència d’aquest arbrat satisfà els condicionants de la llicència 
d’obres autoritzada, d’acord amb l’article 23.3 del Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre i 
l’article 89.3 del Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
Requeriment  correcte compliment de contracte. 
Requerir a l’empresa Serveis Arensis,  SL., adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’Escola 
Consol Ferré, que acrediti davant aquest Ajuntament el correcte compliment de la seva obligació de 
pagament de les retribucions als treballadors/es de l’empresa adscrits/es a la prestació del servei 
Indicar a l’empresa esmentada que un nou incompliment de la obligació de pagament de les 
retribucions als treballadors/es de l’empresa adscrits/es a la prestació del servei contractat dintre del 
període fixat en el conveni col·lectiu d’aplicació serà considerat com incompliment del contracte, 
motiu pel qual aquest Ajuntament iniciaria les actuacions, inclosa la resolució del contracte, que 
amb aquest motiu li atorga la legislació vigent. 
 
Reclamació preu públic per la utilització de sales i dependències municipals. 
Acceptar la sol·licitud presentada per d’ATISAE, S.A., mitjançant la qual demana l’anul·lació de la 
liquidació número 819483 per quant aquest servei es va realitzar a traves d’una entitat sense 
ànim de lucre. 
 
Sol·licitud d’autorització per ús del minibús. 
A la Fundació Pere Mata els dies 6, 23 i 24 de gener, 3, 13 i 14 de febrer 2016 amb motiu de 
sortides comunitàries. 
 
 
 
 



 

Comunicacions oficials. 
- Subdirecció General d’Administració Local comunica procediment de legalització de documents 
de les entitats locals que han de fer efecte a l’estranger. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Delegació del Govern a Catalunya comunica que a partir del dia 1 de gener 2016 els 
professionals de la justícia han d’utilitzar els sistemes telemàtics existents a  l’Administració de 
Justícia. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
Correcció d’acord. 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 9 de desembre de 2015 va 
autoritzar l’ús del minibus a M.F.M. amb motiu de visites a ramaderies de la comissió de bous. 
Atès que feia falta incloure a la relació de dies el 30 de juliol de 2016, la JGL acorda corregir 
l’errada. 
 
 


