
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 15 de febrer de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, 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: 10:50h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 8 DE FEBRER  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 8 de febrer de 2016. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en matalassos per a salt d’alçada i pèrtiga, per 
mal estat dels actuals i ris d’accident dels atletes amb Ebrepool SLL segons oferta 
presentada per un import total de 3.819,97 €. 

• Contractació del subministrament consistent en xarxa de llançament de disc i martell per 
deteriorament de l’actual i risc als usuaris de que s’escapi el martell amb Ebrepool SLL 
segons oferta presentada per un import total de 1.482,25 €. 

• Contractació del subministrament consistent en equip de mesura tipus receptor GPS-GNSS 
centímetres per realitzar aixecament topogràfic de les fites que delimiten la zona de domini 
marítim i terrestre a la urbanització Eucaliputs i recull d’informació topogràfica per 
l’elaboració del Pla Director de Drenatge Urbà d’Amposta amb INSTOP segons oferta 
presentada per un import total de 457,38 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en el formador A.F.S. per a la càpsula formativa 
“Gamificació, potencia la teva idea amb elements de joc” que tindrà lloc el dia 26 de febrer 
de 2016, organitzat per Ampost@EMPRESA dins el Programa Catalunya Emprén amb A.F.S. 
segons oferta presentada per un import total de 337,34 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la tala de 132 plataners del polígon industrial de 
Tosses amb Bioma Facilities SL segons oferta presentada per un import total de 
6.540,53€. 

• Contractació dels serveis consistents en la poda de 187 palmeres del nucli urbà d’Amposta 
amb Bioma Facilities SL segons oferta presentada per un import total de 5.285,67 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

• Contracte publicitari anual per a  Ràdio Ebre amb J.S.M. (Radio Ebre) segons oferta 
presentada per un import total de 2.541,00 €. 



 

• Acord de comunicació amb Sàpiens SCCL amb Sàpiens SCCL segons oferta presentada per 
un import total de 3.630,00 €. 

• Contracte de serveis anual per a Canal Terres de l’Ebre amb Ebredigital SL segons oferta 
presentada per un import total de 14.520,00 €. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

• Autoritzar a X.M.P. a assistir a la reunió tècnica PIAISS Terres de l’Ebre, que es celebrarà el 
dia 18 de febrer de 2016 de 9 a 13 hores a Tortosa, convocada pel Departament de Salut 
per a endegar actuacions i coordinació d’actuació a les Terres de l’Ebre. 

• Autoritzar a G.F.P. a comparèixer, en concepte de testimoni al judici que es celebrarà el 
dia 17 de març de 2016 a les 13 hores al Jutjat de primera Instància número 1 de Vinaròs, 
d’acord amb citació rebuda, pel procediment judicial relacionat amb JF.G.H. 

• Autoritzar a L.A.S. a assistir a la comissió participativa del Pla Salut Escola i comunitat d 
eles Terres de l’Ebre al Servei Regional de Salut a les Terres de l’Ebre que es realitzarà el 
dia 25 de febrer de 2016 de 13 a 15 hores a Tortosa. 

• Autoritzar a S.S.M. a realitzar un curs virtual sobre Elaboració de documents 
administratius (2n nivell) el qual té una durada de 30 hores del 14 de març al 10 de maig 
de 2016 amb cost gratuït. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES DEL IX PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT CIUTAT D’AMPOSTA, 2016 
Aprovar les bases reguladores del IX Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” 
corresponents a l’any 2016, aprovant el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert 
fins el dia 13 de maig de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 028 de data 15/02/2016 que ascendeix a un import líquid de 7.698,51€, 
la qual comença amb Cepsa Card SA, per import de 2.479,35 € i finalitza amb Gas Natural 
Servicios SDG SA per import de 3.150,74 €. 

• Relació número 029 de data 15/02/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
48.981,12 € la qual comença amb ISS Solu de Limpieza DIrect SA per import de 1.531,00 € 
i finalitza amb Serveis Arensis SL per import de 6.562,96 €. 

• Pagament a l’empresa EULEN, SA, de 2.767,52 euros, en concepte de interessos de 
demora. 

• Pagament de 2.762,89 € en d’aportació corresponent a l’any 2015 del conveni plurianual 
que es va signar l’any 2013 té per objecte establir les línies de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament 
d’Amposta per a la realització del Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre. 

• Pagament a justificar de 2.937,05 € al Coordinador de serveis al territori, J.C.E. per tal que 
pugui realitzar el pagament a Endesa Distribución Electrica SLU, per adequació dels 
comptadors elèctrics del pavelló d’esports. 

 
PRESENTACIÓ DE REVOCACIÓ DE SUBVENCIÓ I PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIÓ. 
Atès que en data 7 de desembre de 2012 es va aprovar la sol·licitud de cursos de formació 
ocupacional per a l’Ajuntament d'Amposta en un import de 66.660,00 €. 
Atès que en data 2 d’agost de 2013 es va presentar una sol·licitud de renúncia, per un import de 
5.756,9. € pels cursos 018, 021, 022, 023, 024, 025, 026, i 029. 



 

Atès que en data 2 d’agost de 2013 es va presentar la justificació de la subvenció. 
En data 11 de desembre de 2014 va arribar una notificació de resolució d’inici d’expedient de 
revocació (expedient 12/FOAP/187/0077034) 
En data 22 de desembre de 2014 es presenten les al·legacions corresponents. 
En data 9 de febrer de 2015 arriba una notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació 
(EC-1-2015/FOAP 2012) 
Vist l’informe emès per la tècnica d’ocupació de 10 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local 
per unanimitat acorda acceptar la revocació de 4.533,84 € i presentar l’al·legació dels 374,98 €. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
Devolució per ingressos indeguts dels ingressos indeguts de 335,36€ a M.A.P. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Aprovar la transmissió de la concessió administrativa funerària que el causant A.R.G. tenia sobre 
el nínxol número 599 a favor de la seva filla N.R.C., per dret propi, i del seu nét JL.A.R., per dret de 
transmissió. N.R.C. transmet pel títol de donació a favor del seu nebot JL.A.R., la meitat indivisa 
que ostenta sobre els drets funeraris del nínxol 599. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

• Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per V.D.G. pels danys 
ocasionats al seu vehicle el dia 3 de desembre de 2016 danys que ascendeixen a un total 
de 280,00 € d’acord amb la factura ja pagada, presentada a nom del reclamant. Ordenar 
el pagament de 280,00 € V.D.G. mitjançant transferència  

• Estimar la reclamació formulada per E.M.C. pels danys causats en el vehicle de la seva 
propietat, reconeixent la responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament, derivada del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, danys que ascendeixen a un total 
de 1.015,52 €.  

• Requerir a la reclamant per tal que aporti la factura dels danys, degudament pagada i a 
nom de la reclamant, per tal que es pugui procedir al pagament dels danys, dels quals, 
l’Ajuntament d'Amposta assumirà els 600,00 € i la companyia d’assegurances assumirà el 
pagament de la resta de la quantitat reclamada, i pagada per la reclamant. 

• Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per B.M.V. pels danys 
ocasionats al seu vehicle el dia 17 de juny de 2015 al camí de la Ferrereta, danys que 
ascendeixen a un total de 264,49 € d’acord amb les factures ja pagades, presentades a 
nom del reclamant. Ordenar el pagament de 264,49 € al B.M.V. mitjançant transferència. 

• Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per LL.T.T., per quan 
no es donen les circumstàncies que determinen l’existència de responsabilitat 
patrimonial d’aquest Ajuntament . 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

• Aplicar dita exempció  per maquinària agrícola als vehicles propietat de l’entitat 
Agrogalgo, S.L a comptar del proper exercici 2017 i següents 

• Devolució per ingressos indeguts a S.S. de 185,09€ per baixa del vehicle. 
• Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 

propietat de R.I.A. per a l’exercici 2017 i següents 
• Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 

propietat de A.G. per a l’exercici 2017 i següents. 



 

RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. 
Aprovar que el tribut que s’ha liquidat per aquest servei és correcte, i per tant desestimar la 
reclamació presentada per R.S.C. en la que demana l’anul·lació del servei de grua. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS. 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitada per JR.E.B. en sis quotes mensuals 
d’igual quantia. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
E.C.LL., en TRENTA-SIS fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 
febrer de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 

• Concedir llicència sol·licitada per O.T. amb  les dades d’ocupació  següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: carrer Cervantes. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
calçada ja que es tracta d’un carrer de vianants,  de 16 metres quadrats. 
Període d’ocupació: Any 2016 de 15 de febrer a 31 de desembre. 

• Concedir llicència sol·licitada per MC.O.M. amb  les dades d’ocupació  següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: carrer Simpàtica. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública mitjançant una tarima de 4 X 2 
metres que anivellarà l’ocupació amb la vorera. 
Període d’ocupació: Any 2016 de 15 de febrer a 31 de desembre. 

• Concedir llicència sol·licitada per Y.P.B. amb  les dades d’ocupació  següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: Avinguda de Santa Bàrbara. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament ja que es tracta 
d’una plaça pública restringida a la circulació de vehicles,  de 40 metres quadrats. 
Període d’ocupació: Any 2016 dia 7 de febrer i dies 23 a 28 de març ambdós inclosos. 

• Autoritzar la reducció d’ocupació de via pública concedida a C.G.A. passant, de 12 a 6 
metres. 

• Autoritzar la reducció d’ocupació de via pública concedida a C.G.A. passant, de 10 a 5 
metres. 

• Autoritzar l’ocupació de la via pública sol·licitada per Calidris SL en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública, davant la pastisseria, cafeteria “Fleca” amb 8 
taules i 32 cadires. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per MT.G.S. per ocupar la via pública per realitzar una 
acció comercial a la plaça del mercat el dia 16 de febrer de 2016. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per D.G.C. en la que demana autorització per poder 
muntar una paradeta de llaminadures  al pavelló firal amb motiu del carnestoltes 
infantils. 

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

• Requerir a la sol·licitant, l’Associació Benefica Ajudem a Ramon, en la que demana 
autorització per poder instal·lar una caseta mòbil de “Hot Dog” durant la Setmana Santa 
de l’any 2016 al camí de les Set Piques, que aporti totes les llicències i documentació que 



 

la normativa exigeix per realitzar l’activitat sol·licitada per tal de poder atorgar-los 
l’autorització. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Sport Salutd en la que demana 
autorització per poder realitzar una cursa de canicross el proper dia 28 de febrer de 2016 
al Poble Nou del delta, i Autoritzar la col·laboració de la Policia Local en la revisió del tall 
de trànsit en els creuaments de la carretera TC3452. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club BTT Montbike en la que demana autorització 
per poder realitzar una cursa de canicross urbà el dia 5 de març de 2016 per Amposta, 
autoritzar la col·laboració de la Policia Local en la revisió del tall de trànsit al Passeig 
Marítim així com en la restricció d’estacionaments en l’esmentada zona. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club de Joves Ciclistes, en la que demana 
autorització per poder realitzar la vuitena edició del trofeu ciutat d’Amposta de ciclisme el 
dia 25 de març de 2016, i Autoritzar la col·laboració de la Policia Local en la senyalització i 
talls de circulació del circuit per on ha de passar la cursa, així com en la restricció dels 
estacionaments de la zona sol·licitada. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Institut Ramon Berenguer IV, el Museu de Montsià 
i la URV Antena del coneixement  en la que demana autorització per poder realitzar la 
recreació històrica el dia 12 de març de 2016 Autoritzar la col·laboració de la Policia Local 
en l’acompanyament de la rua pel recorregut previst. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per CB.F.S. en la que demana autorització per poder 
realitzar el dia 21 de febrer de 2016, la “Trobada d’automòbils roadsters” (descapotables 
biplaça) així com fer un petit esmorzar al bar “Golden River” i que s’habiliti el carrer per a 
que puguin estacionar els vehicles de la trobada, condicionada a que la interessada 
especifiqui el lloc concret on vol que estacionin els vehicles. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Black Diamond Tunning Cars en la que 
demana la presència de la Policia Local per fer la rua pels carrers de la ciutat el dissabte 5 
de febrer a les 21.30, així com senyalitzar el dia 4 de març la zona del pavelló per a que 
no estacionin. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA. 

• Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per MR.P.F. en la que demana 
autorització per poder portar a terme un concert el dia 13 de febrer de 2016 de les 23 a 
les 00.00 hores. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per TUTU records SL en la que demana autorització per 
tal de fer una festa especial el dia 20 de febrer de 2016 amb motiu del desè aniversari de 
“Friendly People”, a local “We Are” així com poder posar música a la terrassa de 17 a 22 
hores, d’acord amb les indicacions fetes per la Policia Local. 

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per Joves Ciclistes d’Amposta per utilitzar el hall del 
pavelló d’esports per a fer les inscripcions i recollida de dorsals dels participants a la 
Xallenge Catalana de Categoria Masters el dia 25 de març de 2016 a partir de les 10’30 
hores. 

• Acceptar la cessió de la Sala Teatre de l’Edifici del Casal Municipal per al dia 2 de març de 
2016 des de les 19h fins les 20h, així com el Canó PNP i pantalla, a Parc Natural del Delta 
de l’Ebre. 



 

• Acceptar la cessió de l’aula Magna de l’Edifici del Casal Municipal per al dia 27 de febrer 
de 2016 des de les 10:30 h a 13:30 h a la CUP AMPOSTA. 

• Acceptar la cessió de l’auditori el dia 5 d’abril de 2016 des de les 08:00 fins les 18:00 hores 
per celebrar l’ENGLISH DAY a l’Institut de Tecnificació Esportiva. 

• Acceptar la cessió de l’Auditori els dies 26, 27 i 29 d’abril de 2016 per la celebració del 
XXXI RODA DE TEATRE ESCOLAR a Centre de Recursos Pedagògics del Montsià. 

• Acceptar la cessió del pavelló de fires els dies 26 al 28 de maig de 2016 per la celebració 
del berenar popular de l’associació de jubilats. Així com la cessió de contenidors, un 
escenari i papereres a l’Associació Jubilats d’Amposta. 

• Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 28 de maig de 2016 
de les 18:00 a 21:00 hores a A.A.B. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

• Increment del SAD de G.M.F., que a partir del dia 9 de febrer de 2016 passa a 4 hores 
setmanals per tal de donar resposta al PIA de GIR de G.M.F. 

• Baixa del SAD de J.M.R., del dia 10 de febrer de 2016 per manca de compliment dels 
objectius establerts. 

• Alta del servei de teleassistència de M.C.P. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 
Increment del servei de transport adaptat de R.M.A., que a partir del dia 10 de febrer de 2016 
passa a fer ús del centre de dia de la residència d’avis a jornada sencera de dilluns a diumenge. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen vuit ajuts d’urgència social per un import total de 738,00€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen deu ajuts alimentaris per un import total de 400,00€. 
 
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL. 
Anul·lar l’ajut d’urgència social atorgat a A.C.R. per un import de 150,00 € per no viure a 
l’habitatge on s’ha generat el deute. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe tècnic 02-2016, de 10 de febrer de 2016, redactat per la Directora de l’obra 
sobre l’estat de les obres d’execució del projecte de construcció del nou bloc de nínxols del 
cementiri. 

 
 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Departament d’Empresa i Coneixement de les Terres de l’Ebre, comunica consideració de la 
“Fira Fora Estocs” com a “Fira de Saldos”. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Consell Comarcal del Montsià, certificat acord Ple 30 desembre de 2015 sobre acceptació de la 
delegació de competències de residus per part dels ajuntaments. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprovar conveni col·laboració per la 
participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals de 



 

l’Agència Catalana de Turisme entre el PTDT i diferents ajuntaments, patronats municipals de 
turisme i entitats per a l’any 2016. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, notifica resolució de caducitat i inici d’expedient de revocació 
parcial de subvenció (exp: 12/FOAP/187/0077034). La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Proposta de contractació de personal 

• Contractació de la I.M.P. com a tècnica del programa Fem ocupació per a joves 2016, 
categoria laboral A2-19, jornada laboral completa, del 18 de febrer de 2016 a l’1 de març 
de 2017. 

• Ampliació del contracte formalitzat amb G.U.I., amb disset hores i mitja setmanals més, la 
qual passarà a realitzar una jornada de 37 hores i mitja setmanals (de dilluns a divendres 
de 8’30 a 16 hores), del 22 de febrer al 31 de desembre de 2016.  

 
Aprovació de les bases del Mercat Vintage 2016 
Aprovar les Bases reguladores per a la participació al Mercat Vintage 2016. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, a la pàgina 
web municipal i a la web de l’oficina de turisme, amb la fi de que les persones interessades les 
puguin consultar i puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
Aprovació adopció mesures de trànsit 
Aprovar la instal·lació de la placa d’ampliació d’un gual al carrer Mestre Casanova, sol·licitada per 
B.A.P. 
 
 
 


