
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 25 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: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:25h 

Hora final: 09:45h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 18 DE GENER  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de 18 de gener de 2016. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR D’OBRES 
Contractació de les obres menors consistents en la instal·lació de xarxa de seguretat al mercat 
municipal, segons informe tècnic 06B-2015 amb Gravity Works SL segons oferta presentada per un 
import total de 5.395,99 €. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
Contractació dels serveis consistent en el servei de seguiment i assessorament certificat Norma 
UNE-En ISO 2008 del 1r, 2on, 3er i 4art trimestre de l’any 2016, àrea de turisme, àrea de comerç i 
àrea d’ocupació de l’Ajuntament d'Amposta indicats amb R.G.C. segons oferta presentada per un 
import total de 3.267,00 € 
 
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Contractació de A.N.G. com a tècnica de l’àrea de polítiques actives d’ocupació, categoria laboral 
A2-19, 18,75 hores setmanals, del 25 de gener al 30 de juny de 2016. 
Contractació de P.G.M. com a tècnica de l’àrea de serveis socials, categoria laboral A2-19, jornada 
laboral completa, de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2016. 
 
SOL·LICITUDS DE PAGAMENT DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONÀRIA D’ADAPTACIÓ DE JORNADA LABORAL PER MALALTIA 
Autoritzar a la funcionària I.M.P., a assistir l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, per efectuar uns 
tractaments setmanals de rehabilitació per la seva malaltia degenerativa, recuperant les hores 
d’absència per la tarda, sempre que la seva absència no perjudiqui el funcionament normal del 
servei. 
 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
• Aprovar el conveni de cooperació educativa a signar entre la Fundació per ala Universitat 

Oberta de Catalunya, l’Ajuntament d'Amposta i l’alumne MJ.C.A. per a la realització de les 
pràctiques de l’alumna indicada al a l’àrea de Serveis Socials d’acord amb les condicions 
establertes al conveni. 

• Aprovar la proposta de pràctiques educatives no remunerada, formulada per la  
Universitat Rovira Virgili per tal que l’estudiant N.F.A. pugui realitzar les pràctiques de 
Grau de Dret del 13 de juny al 29 d’agost de 2016 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 4.889,79 €. 
• Aprovar els pagaments dels ajuts socials de l’any 2015, per un import total de  4.792,25 € i 

aprovar el pagament de 135,00€ a J.J.F. en concepte d’ajut per l’adquisició de plantilles 
ortopèdiques. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € a M.B.F. per l’escomesa d’aigua al carrer Balmes. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB HOTEL MONTSIÀ 
Aprovar, amb efectes retroactius, el conveni entre l l’Hotel Montsià i l’Ajuntament d'Amposta amb 
l’objectiu que l’Hotel faciliti l’allotjament i serveis de restauració als esportistes i persones 
relacionades amb el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre. 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DE CARNESTOLTES – 2016 
Aprovar les modificacions dels punts 7, 8 i 10 de les bases de participació de Carnestoltes 2016. 
 
PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA EN ATORGAMENT D’AJUTS A PERCEPTORS DE RENDES 
BAIXES 

• Reconèixer l’errada de A.C.R. de donar-se de baixa del compte sense haver comunicat a 
l’Ajuntament un nou compte per ingressar l’ajut. Ordenar a Caixa Bank que faci les 
gestions oportunes amb l’actual titular del compte J.P.S. perquè es realitzi la transferència 
inversa a favor de l’Ajuntament d’Amposta de l’ajut de 140,00 € ingressat incorrectament 
per no ser ell el beneficiari. Procedir a ingressar l’ajut al nou compte de A.C.R.  

• Transferir a 15 beneficiaris l’ajut de rendes baixes, per un import de total de  1.920,00€. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per S.M.E. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 286,41€. 
 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA APLICACIÓ DE RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 
Desestimar el recurs de reposició presentat per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U.,, actuant com a mandatària verbal de la GENERALITAT DE CATALUNYA en què 
manifesta que ha rebut notificació de constrenyiment de la taxa de primera ocupació per 
l’estació d’autobusos d’Amposta en un domicili equivocat, per quan el domicili indicat en la 
liquidació tributària, que està en fase executiva, és correcte per tant el procediment de 
recaptació continuarà el seu tràmit. 
 
 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de J.A.M. a efectes 2016 i 

aplicar-la al nou vehicle de la seva propietat, a efectes 2016 i següents. 
• Devolució per ingressos indeguts de 123,06 € a J.P.M. 
• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de V.S.M. a efectes 2017 i 

aplicar-la al nou vehicle de la seva propietat, a efectes 2017 i següents. 
• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de JJ.R.G. a efectes 2017 i 

aplicar-la al nou vehicle de la seva propietat, a efectes 2017 i següents 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Acceptar les al·legacions del reclamant JF.G.M. per quant no va ser avisat per la Policia Local 
perquè procedís a retirar el vehicle. Donar de baixa la liquidació número 837523 pel concepte de 
Taxa per la retirada de vehicles de la via pública – servei grua -. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
Devolució per ingressos indeguts de 29,70€ a T.T.P. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitada per FX.V.A. en deu quotes mensuals 
d’igual quantia  

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
F.N.G., en DIVUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer 
de 2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
H.W., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 
2016 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
M.S.T., en DIVUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer 
de 2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
L.B.B., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 
2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
L.B.B., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 
2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
MI.C.S., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer 
de 2016. 

 
 
 
 



 

PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
• Canviar la ubicació de la senyalització informativa de l’Av. Sant Jaume i la senyalització 

vertical de direcció prohibida i única direcció permesa a la dreta a la cruïlla entre Passeig 
del Riu i carrer Numància. 

• Instal·lar, per part dels serveis municipals, una altra senyal d’accés prohibit a vianants a 
l’estació d’autobusos, a l’altra part de l’entrada i un altra senyal a l’interior de l’estació 
d’autobusos per a que les persones que arribin en autobús, tinguin també prohibida la 
sortida per aquest accés. 

• Ordenar el trànsit, pintant tres passos de vianants, un al carrer Carles I, un al carrer 
Jaume I i un altre al carrer Corsini. 

• Autoritzar que es pinti, per part dels serveis municipals, un estacionament reservat per a 
minusvàlids al carrer Cànovas, 22. 

• Autoritzar que es pinti, per part dels serveis municipals, un estacionament reservat per a 
minusvàlids al carrer Verge del Pilar, 55. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

• Acceptar la cessió de  la Sala Teatre de l’Edifici del Casal Municipal els dia 3 de febrer de 
2016 des de les 19:30 fins les 21:00 hores a UNIÓ DE PAGESOS. Cedir també l’ús d’un 
canó i d’una pantalla. 

• Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal  a GRUP DE 
TEATRE TERRA BAIXA AMPOSTA els dies que mostra el quadre: 

Dies Dependència Horari 

Dilluns any 2016 Aula Magna 20:30 a 00:00 
Dimecres i dijous 2016 Teatre 20:30 a 00:00 

 
• Acceptar la cessió de l’ús de la sala de reunions de l’edifici Hotel Entitats a la tècnica 

d’orientació i formació laboral de l’Ajuntament, del 15 de febrer al 30 de juny de 2016 de 
9 a 13 hores per fer classes del mòdul de secretari/a i atenció al públic i el mòdul 
d’animació sociocultural i turística, dins el programa Joves per l’ocupació. 

• Deixar sense efectes l’autorització a l’Associació Grup d’animació juvenil HighLand, sobre 
l’ús de les instal·lacions del Casal, per quant l’àrea de polítiques d’ocupació de 
l’Ajuntament d'Amposta, en concret el Programa Jove per l’ocupació, necessita la sala els 
dies següents: 

- 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de febrer. 
- 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de març. 
- 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d’abril. 
- 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

• Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada pels Amics del Cavall 
d’Amposta per realitzar la Diada de Sant Antoni Abad i la benedicció dels animals, pels 
carrers d’Amposta. 

• Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica per 
tancar el carrer Miralles el dia 20 de gener de 2016 de 9.30 a 12 hores per descarregar el 
material necessari per al concert “Tribut a Alan Parsons Project. 



 

• Desestimar la sol·licitud formulada pel propietari del Bar Casa Ximet per tal d’ocupar el 
carrer Major per tal de realitzar, l’últim diumenge de cada mes de 10 a 20 hores un 
“mecadillo-rastre” de compra-venta intercanvi d’antiguitats. 

• Autoritzar a J.M.P. a poder instal·lar una xurreria de 6x2 metres al pavelló firal amb motiu 
dels carnestoltes els dies 6 i 14 de febrer de 2016. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
Autoritzar la sol·licitud formulada per P.G.M. per tal d’oferir noves ofertes per a nous clients 
d’Iberdrola. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

• A l’Associació Siloé, els dies 29 gener i 5 de febrer de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 
• A la Unió Atlètica Montsià els dies 21 de febrer, 3, 4, 5, 25 i 26 de juny de 2016 per 

desplaçaments a Barcelona per campionats d’atletisme. 
• A l’Oficina de Turisme en motiu de diferents activitats de les àrees de turisme i fires els 

dies següents: 
- 6,7, 20, 21, 27 i 28 de maig per bicicletades populas. 
- del 10 al 13 de juny per caminada popular. 
- del 14 al 19 de setembre pel delta birding festival. 
- del 23 al 28 de setembre per la setmana internacional del turisme. 
- del 14 al 17 d’octubre per camina popular. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de S.B.V., del 26 de gener al 31 de desembre de 2016. 
Alta del SAD de J.A.F. del 25 de gener al 31 de desembre de 2016, amb un cost per a l’usuari de 
303,45 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 342,27€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen dos ajuts alimentaris per un import total de 80,00€. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Modificació de contracte laboral 

• Transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert a 
P.F.F., que realitza les funcions d’oficial primera paleta. 

• Transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert a 
D.C.S. que realitza les funcions d’oficial primera paleta. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica en la que demana la cessió i muntatge 
d’un escenari per al dilluns 25 de gener i fins al 31 de gener de 2016 en motiu del Tribut a Alan 
Parsons Project previst per als dies 30 i 31 de gener de 2016. 



 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a reunió  
Autoritzar a N.M.B. assistir, juntament amb el regidor de Noves tecnologies, transparència, 
eficiència i sostenibilitat energètica, Pau Cid Espelta, a la reunió del grup de treball d’ajuntaments 
del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes d’Smart cities, que es 
durà a terme el dia 29 de gener de 2016 de 12.30 a 15 hores. 
 
Aprovació de l’activitat “Festa de la Carxofa 2016” 
Aprovar la realització de l’activitat “Festa de la Carxofa 2016” amb un pressupost de despeses 
aproximat de 25.000,00 €. 
 
Comunicacions oficials 
- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, procediment abreviat 512/2015, 
sol·licita còpia de l’expedient, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
 
 
 


