
 

 
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 de gener de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart, Joanna Isabel Estévez González. 

Secretària acctal.: Verònica Arasa Gallego 

 

Hora inici: 08:20h 

Hora final: 08:45h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 21 de desembre de 2015. 
 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 

• Contractació de les obres menors consistents en la reparació de la claveguera del carrer 
Cànoves amb CONTEGISA segons oferta presentada per un import total de 17.026,31 €. 

• Contractació de les obres menors consistents en la modificació del tram de la xarxa del 
carrer Simpàtica amb el carrer Cànoves amb SOREA segons oferta presentada per un 
import total de 1.926,95 €. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER ALLETAMENT 
Autoritzar a la treballadora N.M.S., una reducció d’una hora diària per lactància, amb dret al 100 
% de les seves retribucions, del 12 de gener al 21 de setembre de 2016. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES 
MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES 
Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i aquest Ajuntament d’Amposta per a l’aplicació de mesures alternatives a persones 
menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 199,94 €. 
 
APROVACIÓ DE LES NORMES PROVISIONALS D’ÚS DELS BUCS D’ASSAIG DEL CASAL DE LA MÚSICA 
Aprovar les normes provisionals d’ús dels bucs d’assaig del Casal de la Música, les quals seran 
vigents fins l’aprovació del Reglament d’ús del Casal de la Música. 
 
 



 

MERCAT MUNICIPAL 
Aprovar la renovació de la llicència del mercat exterior  NC116, 3m, a JA.N.F. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 51 del Preu Públic per la per la 
prestació de serveis culturals i recreatius afectant exclusivament a la incorporació d’una nova tarifa ja 
que la resta de l’ordenança cobreix la finalitat que es persegueix de venda d’una nova bandera: 

ANNEX DE TARIFES 

Els grups de tarifes: 

1. Activitats culturals – teatre -; 2. Activitats lúdiques infantils i juvenils; 3. Activitats educatives; 
5. Activitats promoció turística i comercial i 6. Activitats firals, es queden inalterats. 

Només té lloc la modificació del grup 6. Activitats promoció turística i comercial, per la 
incorporació d’una nova tarifa, quedant redactat com s’indica tot seguit: 

1. Activitats promoció turística i comercial 

Concepte Tarifa 

Entrades a festes de caire turístic, gastronòmic o recreatiu 10,00 € 

Degustació de vi (una unitat) 2,00 € 

Fira de Santa Llúcia, inscripció 6,70 € 

Fira de Santa Llúcia, per taula 4,20 € 

Festa de la Carxofa, per taula 10,00 € 

Festa del Mercat a la Plaça, inscripció 6,70 € 

Festa del Mercat a la Plaça, per parada 4,20 € 

Festa del Mercat a la Plaça, per taverna 100,00 € 

Jornades Tècniques Oficina Turisme, per inscripció 30,00 € 

Botella de cava commemoració centenari Pont Penjant 7,00 € 

 
PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per C.Z. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 526,11 €. 
Concedir la bonificació pregada per S.I.G. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 180,34 €. 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual  sol·licitada per JM.C.D. i MC.P.LL. 
per considerar que concorren tots els requisits i donar de baixa les liquidacions números 855892 
i 855893 per tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM. 

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



 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
M.A.M. per a l’exercici 2016 havent d’acreditar el seu grau de minusvalidesa per a 
l’exercici 2017 i següents. 

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

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

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
MT.F.G. per a l’exercici 2016 a 2020, ambdós inclosos, havent de tornar a acreditar el grau 
de minusvalidesa per a 2021 i següents. 

• Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2016 i següents a 
R.S.P. 

• Concedir una bonificació del 75% de la quota tributària de l’IVTM  a JA.A.F. durant els anys 
2016 i 2017, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2018. 

 
 
SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ CONTRA PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS 
Devolució per ingressos indeguts de 99,00€ a VINOS ARTESANALES DE CALIDAD, S.L . 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ A L’ORDENANÇA 
D’ANIMALS PERILLOSOS 
Concedir un fraccionament en deu quotes mensuals d'igual quantia a M.E.R. que integrarà el 
principal i els interessos de demora. 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ A L’ORDENANÇA 
DE POLICIA I BON GOVERN 
Concedir un fraccionament en deu quotes mensuals d'igual quantia a M.E.R. que integrarà el 
principal i els interessos de demora. 
 
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PAGAMENT DE FRACCIONAMENT DE DEUTE 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de DA.P.A., en 
VINT-I-QUATRE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de gener de 
2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de F.G.B., en VUIT 
fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de gener de 2016. 

 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CREMES DE BROSSA 
Desestimar la sol·licitud formulada per RM.C.F. en la que demana autorització per poder realitzar 
unes cremes de brossa al seu jardí. 
 
 
SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE VINCULACIÓ DE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Desvincular JOL-DAN CONFECCIONS SL  del pagament de la taxa per la zona de càrrega i 
descàrrega situada a l’Av. Josep Tarradellas, 130. 



 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PROPAGANDA 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Amics del Cavall d’Amposta, en la que demana 
senyalització de prohibit estacionar a les entrades de la zona del Castell per als dies 6 de gener 
de 2016 per repartir els paquets de reis. 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Amics del Cavall d’Amposta, en la que demana la 
col·laboració dels voluntaris de protecció civil per als dies 6 de gener de 2016 per repartir els 
paquets de reis. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD per ingrés a l’hospital de J.P.S., amb efectes del dia 31 de desembre de 2015. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 410,61€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIS’atorguen quatre ajuts d’urgència alimentaria per un import 
total de 160,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS. 
Atesa l’Ordre EMO/260/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases pe a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el servei d’Ocupació de 
Catalunya i s’obre la convocatòria per a l’any 2015 (FOAP 2015) 
Atès que les accions s’iniciaran el 12 de gener de 2016, s’informa a la Junta de Govern Local del 
personal docent que impartirà el curs que es dirà a continuació: 
Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web: 53.554,50 €. 
Destinataris: aturats 
Número de places: 15 
Durada: 530 h 
Distribució professor: 45 € alumne/hora 
Pressupost destinat per a professora: 34.146,56 €. 
Personal docent: 
- T.M.F. 
- MC.F.M. 
- A.V.P. 
- A.M.S. 
- I.F.B.  
- J.M. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de la 
línia 1 per un import de 26.517,60 € per a la realització d’accions d’intermediació laboral 



 

per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb 
agència de col·locació, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi 
còpia a la Tècnica de polítiques actives d’ocupació. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap 
 
URGÈNCIES. 
Aprovació de contractes privats 

- Aprovar la contractació de l’assegurança  per als treballadors participants al curs 
Competències clau, amb l’empresa Giné Assessors SL per mig de l’asseguradora FIATC 
Seguros, segons oferta presentada, per un import total de 15,50 €. 

- Aprovar la contractació de l’assegurança  per als treballadors participants al curs del Cp 
Activitats de Gestió Administrativa, amb l’empresa Giné Assessors SL per mig de 
l’asseguradora FIATC Seguros, segons oferta presentada, per un import total de 36,90 €. 

- Aprovar la contractació de l’assegurança  per als treballadors participants al curs operari 
d’indústria i magatzem, amb l’empresa Giné Assessors SL per mig de l’asseguradora FIATC 
Seguros, segons oferta presentada, per un import total de 922,50 . 

 
Sol·licitud de pagament de la segona part de la paga extran de l’any 2012 
ordenar el pagament de 717,80 € a JL.P.R. corresponent al 26,23 % de la paga extraordinària 
deixada de percebre el desembre de l’any 2012. 
 
Correcció d’acord 
Atès que la Junta de Govern local, en la sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2015, va 
aprovar atorgar a A.R.P. un ajut d’urgència social de 128,00 € per despeses lloguer. 
Atès que es va produir un error, ja que a aquest senyor ja se li havia atorgat l’ajut en un acord 
anterior. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
Aprovar la correcció de l’acord indicat, deixant sense efectes l’ajut d’urgència social atorgat a 
A.R.P., de 128,00 € per despeses de lloguer, per quan ja se li havia aprovat anteriorment. 
 
Aprovació de justificacions presentades en concepte de sociabilització de llibres 

- Aprovar la justificació presentada per l’Escola Agustí Barberà per un import de 5.811,73 € 
per la sociabilització de llibres durant el curs 2014-2015. 

- Aprovar la justificació presentada per l’Escola Consol Ferré per un import de 2.653,43 € 
per la sociabilització de llibres durant el curs 2014-2015. 

- Aprovar la justificació presentada per l’Escola Miquel Granell per un import de 7.182,19 € 
per la sociabilització de llibres durant el curs 2014-2015. 

- Aprovar la justificació presentada per l’Escola Soriano Montagut per un import de 
14.207,81 € per la sociabilització de llibres durant el curs 2014-2015. 

 
 


