
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 01 de febrer 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: 09:30h 

Hora final: 10:10h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 25 DE GENER  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de 25 de gener de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
A M.F.D., per reforma d’habitatge al carrer Sant Pere. 
A la Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció, per netejar i pintar la façana de l’Església, a la Plaça de 
l’Ajuntament, 7-8. 
A E.A.B., per reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia. 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per instal·lació d’un puntalet al polígon 31 parcel·la 311, (Exp. 
2016/002) 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ DEL GEPEC SOBRE EL PLA ESPECIAL “MARINA SECA A LA BADIA DELS 
ALFACS” 
Desestimar l’al·legació presentada pel GEPEC sobre el Pla especial urbanístic “Marina seca a la 
Badia dels Alfacs”, tot i deixar constància que la voluntat municipal de preservació del medi 
natural és coincident amb la manifestada amb l’al·legació esmentada, si be la existència d’altres 
interessos igualment legítims fan que aquesta hagi de ser matisada permetent la instal·lació de la 
marina seca en l’indret proposat al Pla especial inicialment aprovat, si be amb la incorporació de 
les mesures que faran que el Pla que es proposarà per la seva aprovació definitiva sigui encara 
més curós amb els valors mediambientals de la zona i tot allò amb el ple convenciment que la 
ubicació proposada és la més idònia per aconseguir la satisfacció de l’interès general. 
 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS 
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Adjudicar el contracte del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis en 
edificis i instal·lacions municipals a l’empresa Contrafoc protecció contra incendis, SL., en les 
condicions següents: 



 

a) Rebaixa sobre tots i cadascun dels preus base que figuren al plec de prescripcions tècniques: 40 
per 100. 
b) Rebaixa sobre el preu base per l’adquisició de nous extintors durant tot el període de duració del 
contracte: 5 per 100. 
c) Realització d’una sessió presencial de formació al personal municipal per a l’ús dels equips de 
protecció contra incendis. 
d) Realització de la revisió de tots els edificis i instal·lacions municipals que d’acord amb la legislació 
vigent han d’estar dotats d’elements de protecció contra incendis i de la correcció dels elements 
actualment instal·lats i, en el seu cas, realització de proposta de modificació (avaluada 
econòmicament). 
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. 
 
 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
Contractació de les obres menors consistents en la demolició i reparació de la jardinera de l’Av. 
Santa Bàrbara, segons informe tècnic JS-29-2015 amb Adolfo Constructors del Montsià SL segons 
oferta presentada per un import total de 2.348,61€. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en la reparació del vehicle 9015 CKW amb Planxisteria 
i Pintura Rogelio SL segons oferta presentada per un import total de 781,79 €. 

• Contractació dels serveis de formació i docència de J.V.F., com a tutor i orientador 
d’esportistes, de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2016 per un import de 455,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència de J.V.F., com a desenvolupador del 
programa de tecnificació de preparació física segons la normativa ARC del Consell Català de 
l’Esport, des de l’1 de gener al 30 de juny de 2016, per un import de 1.140,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència dels tècnics de la Unió Atlètica Montsià, P.C: 
i E.O., com a desenvolupadors del programa de tecnificació d’atletisme segons la normativa 
ARC del consell Català de l’esport de l’1 de gener al 30 de juny de 2016, per un import de 
840,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència de M.C.G., com a desenvolupador del 
programa de tecnificació d’handbol, segons la normativa ARC del consell Català de l’esport, 
de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2016 per un import de 945,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència de M.F.D., com a desenvolupador del 
programa de tecnificació d’esgrima, segons la normativa ARC del consell Català de l’esport, 
de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2016 per un import de 2.200,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència de M.F.A., com a desenvolupador del 
programa de tecnificació de natació segons la normativa ARC del consell Català de l’esport, 
de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2016 per un import de 1.800,00 € mensuals. 

• Contractació dels serveis de formació i docència del tècnic del Club Nàutic Amposta, D.M., 
com a desenvolupador del programa de tecnificació de rem olímpic , segons la normativa 
ARC del consell Català de l’esport, de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2016 per un import de 
1.951,96 € mensuals. 

 
 



 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
• Contractació del subministrament consistent en materials per a construir un “Pipi –can” al 

Parc de Xiribecs amb Ferros Amposta, Martin Serra SL, segons oferta presentada per un 
import total de 1.892,62 €. 

• Contractació del subministrament consistent en roba de treball per al personal de neteja de 
dependències (17 bates, 17 pantalons i 18 sabates) amb Fabricats i manipulats signo SL 
Forms, segons oferta presentada per un import total de 722,01 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
Contracte privat consistent en l’actuació dels Juniors el dia 6 de febrer de 2016 en motiu del ball de 
Carnestoltes al pavelló firal a partir de les 23 hores amb Grupo Maestrat. Carpas, espectáculos y 
eventos SL  segons oferta presentada per un import total de 3.509,00 €. 
 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
Aprovar l’acabament dels contractes de les persones que es diran a continuació: 
- R.S.S., com a educador de la llar d’infants, en subsitutció de la baixa maternal de V.M.P. amb 
efectes del dia 9 de febrer de 2016. 
- V.F.Z., com a Director del Centre d’Arts Visuals, amb efectes del dia 4 de febrer de 2016. 
- P.F.F., com a oficial primera paleta, amb efectes del dia 4 de febrer de 2016. 
- N.S.V., com a neteja de l’escola Miquel Granell, amb efectes del dia 29 de febrer de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Autoritzar a L.A.S. a assistir el dia 5 de febrer de 2016 de 9 a 14 hores a Barcelona, a la reunió de 
la comissió permanent de la xarxa perifèrics de Catalunya en matèria de prevenció de 
drogodependències, de la qual som seu actualment. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI D’AJORNAMENT DEL PERMÍS DE PATERNITAT 
Denegar la sol·licitud formulada per J.B.F. de gaudir del permís de paternitat. 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “CARNAVAL 2016” 
Aprovar la realització de l’activitat “Carnaval 2016” els dies 6, 10 i 14 de febrer de 2016 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FORA ESTOCS” 
Aprovar la realització de l’activitat “Fora EstocsFEbrer” amb un pressupost de despeses aproximat 
de 2.500,00 €. 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL CENTRE OBERT INFANTIL, DIJOUS LLARDER 
Aprovar la realització de l’activitat “Dijous llarder 2016”, d’acord amb l’informe de la Directora i 
educadora del centre Obert Infantil. 
 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PER LA PARTICIPACIÓ A LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA 2016: 
PARADES DE VENDA I TALLERS D’OFICIS I TAVERNES 
Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de parades de venda i tallers d’oficis en motiu 
de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2016 obrint el termini de presentació de 
sol·licituds, que restarà obert de l’1 de febrer al 30 de març de 2.016 



 

Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT,  a la Revista 
Amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi de que les persones interessades les puguin 
consultar i puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de tavernes en motiu de la Festa del Mercat a 
la Plaça d’Amposta de l’any 2016 obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert 
de l’1 de febrer  al 30 de març de 2016. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, a la Revista Amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi de que les 
persones interessades les puguin consultar i puguin presentar les al·legacions que considerin 
oportunes. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ DE LA I FIRA FOOD TRUCK I I FIRA DE 
LA CERVESA ARTESANA 
Aprovar el conveni de col·laboració formalitzat amb l’empresa Evagio SL per definir la seva 
participació en l’activitat “I Fira Food Truck i la Fira de la Cervesa Artesana” a celebrar el dia 9 
d’abril de 2016 al Parc de Xiribecs. 
 
APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS 
CULTURALS I RECREATIUS 
Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 51 del Preu Públic per la per 
la prestació de serveis culturals i recreatius afectant a la incorporació de noves tarifes i la 
modificació de tarifes existents d’acord amb l’informe econòmic financer realitzat pel cap de 
l’Oficina de Gestió Tributària, número 61/2016 de 28 de gener de 2016. 
Ordenar la publicació al BOPT, a efectes informatius, moment a partir del qual entrarà en vigor. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 003 de data 01/02/2016 que ascendeix a un import líquid de 8.801,74 €, 
la qual comença amb Reale Seguros Generales SA per import de 1.561,06 € i finalitza amb 
Sorea SA per import de 2.703,06 €. 

• Relació número 004 de data 01/02/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
119.396,63 € la qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 
13.226,16 € i finalitza amb Tanatorios y Servicios SA per import de 2.641,83 €. 

• 3.083,81 € al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiento en concepte de 
cànon pels serveis de temporada 2015a les platges del terme municipal d’Amposta. 

• 300,00 € a l’IES Montsià pels treballs realitzats en el muntatge de la instal·lació elèctrica 
de l’Av. Alcalde Palau 

 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
 



 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
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. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

• Desestimar la sol·licitud formulada per MC.P.M. en la que es queixa de que els vehicles 
patrullats dels Mossos d’Esquadra, quan van a treballar els deixen estacionar al carrer La 
Galera, impedient que els veïns del carrer puguin aparcar i segons manifesta ells tenen 
un pàrquing particular, per quant és un carrer públic i els estacionaments són per a 
qualsevol usuari de la via. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per ME.M.B. en la que demana que s’anul·li la 
circulació pel carrer Sant Antoni i es torni a fer la circulació amb dos sentits a l’Av. de la 
Ràpita fins al Passeig Canal. 

• Vista la sol·licitud formulada per M.C.F. en la que es queixa de la velocitat dels vehicles 
que circulen pels carrers peatonals de la zona de l carrer Calderon de la Barca i demana 
que instal·lin quelcom per a que dificulti l’accés dels vehicles i la velocitat. Vist l’informe 
emés per la Policia Local, segons el qual, actualment a la zona on viu aquesta veïna es 
tracta d’una zona de vianants de plataforma única, la qual està regulada per a que els 
vehicles dels veïns i serveis hi puguin accedir. Per part d’aquesta policia local s’ha pogut 
comprovar durant el temps que aqueta zona es troba senyalitzada d’aqueta manera, que 
tot i tenir prohibit l’accés, els vehicles que no són ni veïns, ni serveis, continuen accedint 
per realitzar gestions, carregar i descarregar persones o mercaderies i altres gestions. Si 
el que es vol és que puguin circular, però moderant la velocitat, el que s’hauria de fer és 
disposar el mobiliari urbà de manera que faci que els vehicles no hi puguin agafar una 
velocitat excessiva, ni puguin estacionar i es delimitin clarament els diferents espais (pas 
de vehicles, zones de vianants i zones de càrrega i descàrrega). Per part d’aqueta policia 
local, no hi ha cap inconvenient en autoritzar el que demana la sol·licitant, però s’entén 
que per poder informar i decidir amb més criteri, s’hauria d’analitzar juntament amb el 
Coordinador de Serveis al Territori i el Regidor de Serveis. 

• Desestimar la sol·licitud formula per Doymo SA en la que demana autorització per poder 
col·locar senyalització informativa de l’estació de servei de Campsa situada a l’Av. Sant 
Jaume, per quant la titularitat de la via TV 3403 és de la Diputació de Tarragona i els 
accessos a la Nacional 340 és titularitat de l’Estat. 

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel propietari del Bar Casa Ximet per tal d’ocupar el 
carrer Major per tal de realitzar, el dia 28 de febrer de 2016 de 10 a 20 hores un 



 

“mecadillo-rastre” de compra-venta intercanvi d’antiguitats, ocupant un espai de quinze 
metres sense afectar la circulació dels veïns. 

• Autoritzar el sol·licitant M.F.A. per la instal·lació d’una xurreria de 4x2 davant del pavelló 
de fires el dia 14 de febrer de 2016 en motiu del carnestoltes infantil. 

• Autoritzar el sol·licitant CM.L.G. per la instal·lació d’una xurreria davant del pavelló de fires 
els dies 6 i 14 de febrer de 2016 en motiu del carnestoltes infantil. 

• Autoritzar el sol·licitant MC.L.B. per la instal·lació d’una xuxeries i refrescos davant del 
pavelló de fires el dia 14 de febrer de 2016 en motiu del carnestoltes infantil.  

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Consol Ferré per poder fer una rua de carnaval 
pels voltants de l’escola el dia 3  de febrer de 15 a 17 hores i sol·licita la col·laboració del 
servei de Policia Local. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Coordinadora Antitransvasament en la que demana 
autorització per realitzar una manifestació de la Plataforma en defensa de l’Ebre a Amposta 
el dia 7 de febrer de 2016 a partir de les 11 i a les 12 la sortida. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Fundació Pere Mata, per posar una paradeta 
d’exposició i venda de manualitats realitzades pels usuaris de la Fundació Pere Mata el dia 9 
de febrer de 2016 de 8.30 a 13 hores a la Plaça del Mercat. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per LM.V.A. per poder tancar el carrer Corsini del  número 
61 al 76 per poder posar taules davant el seu bar “Cafè Campari” amb motiu de la 
manifestació el dia 7 de febrer de 2016 de 10 a 16 hores. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per E.R.G. representant del bar We are/ Tutu en la que 
demana autorització per poder instal·lar una barra al carrer Santa Susanna per poder donar 
servei als assistents en motiu de la manifestació contra el Pla Hidrològic el dia 7 de febrer de 
2016. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per J.T.R. representant del Bar la Pepa, en la que demana 
autorització per poder instal·lar una barra al carrer Sant Josep per poder donar servei als 
assistents en motiu de la manifestació contra el Pla Hidrològic el dia 7 de febrer de 2016. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per MA.M.M. representant de la cafeteria La Trato, en la 
que demana autorització per poder instal·lar un sortidor de cervesa a l’Av. de la Ràpita, 59 
per poder donar servei als assistents en motiu de la manifestació contra el Pla Hidrològic el 
dia 7 de febrer de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Autoritzar la sol·licitud formulada per l’ANC en la que demana autorització per poder fer un dinar 
popular el dia 7 de febrer de 2016 al pavelló firal de les 10 a les 20 hores, per a unes 2.000 
persones aproximadament. 
Autoritzar a la interessada a adherir-se al PAU de la Fira, per la qual cosa hauran de formalitzar 
una reunió amb totes les parts implicades (segons PAU)  i presentar fulls dels responsables per a 
l’acte, als quals se’ls informarà de les seves responsabilitats i funcions. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A Unió Atlètica Montsià, els dies 8, 8 i 10 de juliol de 2016 per sortida a Granollers. 
A Club Hoquei Amposta , el dia 19 de febrer de 2016 per desplaçament a Castellar. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD de I.V.G., per ingrés hospitalari amb efectes del dia 25 de gener de 2016. 
 



 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Atorgar cinc ajuts d’urgència social per un import total de 794,54€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
Atorgar deu ajuts d’urgència social per un import total de 400,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe emès pel Regidor d’esports, de data 28 de gener de 2016, sobre la cuina de la 
Residència del Centre de Tecnificació Esportiva, segons el qual: 
 “Les condicions de seguretat contra incendis NO SÓN SUFICIENTS per exercir l’activitat, atès que: 

• Cal justificar i grafiar (en memòria i plànols) la sectorització implantada 

mitjançant la definició dels sectors considerats on hi constin les superfícies, usos i 

descripció dels elements compartimentadors entre sectors. 

• Cal justificar el compliment de la taula 2.1 del DB SI-1 del Codi Tècnic de 

l’Edificació en relació a les dependències situades en planta baixa i denominades 

en memòria com cambres, màquines, residus i instal·lacions. 

• Cal realitzar i implantar el pla d’emergència, en el moment d’inici de l’activitat, al 

ser una activitat de més de 1000 m2 i una ocupació superior a 10 persones 

d’acord amb l’article 3 de l’Annex IVB del Decret 143/2003.” 

Davant d’aquesta situació, i tenint en compte que els informes de les diferents sectorials han de ser 

favorables per a la realització de l’activitat, instem al Departament d’obres o a qui correspongui, que 

iniciï el procés per a la seva regularització. 

En primer lloc, que comprovin si aquests apartats ja s’han esmenat o no (ja que no consta a l’expedient 

pertinent). Si ja estan esmenats que es sol·liciti una nova inspecció per part de bombers i l’informe 

pertinent. Si aquests punts no estan esmenats, que comencen el procés de regularització per tal 

d’esmenar-los i realitzar la posterior, inspecció per part de bombers.” 

 
DEIXAR SENSE EFECTES ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
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. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
 
 


