
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 de març 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: 08:35h 

Hora final: 10:35h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 7 DE MARÇ  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 7 de març de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
Atorgar una pròrroga a J.A.V. de la llicència d’obres 2011/128 per la construcció d’un magatzem 
agrícola de 595 m2 i cobert de 175 m2 al polígon 37, parcel·la 126, establint com a termini màxim 
de la mateixa, segons el punt 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer i modificacions posteriors, el 31 de desembre de 2016. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en 10 bancs model C-106 PR per a recanvis a la 
zona esportiva amb Fábregas, Parque y jardines SAU segons oferta presentada per un 
import total de 1.990,45 €. 

• Contractació del subministrament consistent en 30 metres de tanca de fusta i una porta per 
tal d’envoltar els gronxadors de l’Av. Sebastià Juan Arbó amb Happy Ludic Playground and 
Urban Equipment SL segons oferta presentada per un import total de 928,68 €. 

• Contractació del subministrament consistent en estands per realitzar el fòrum 
d’emancipació que es realitzarà del 15 a 17 de març de 2016, incloent muntatge, 
desmuntage i moqueta amb 2003 SA segons oferta presentada per un import total de 
3.617,90 €. 

• Contractació del subministrament consistent en roba de treball d’estiu per als operaris de 
neteja de dependències (18 bates, 18 pantalons i 18 sabates) amb Fabricats i Manipulats 
Signo SL segons oferta presentada per un import total de 941,55 €. 

• Contractació del subministrament consistent en 20 papereres circulars abatibles inox ref C-
23X i 20 papereres semi-circulars ref. C-23MX inox per a recanvis de la zona esportiva amb 
Fábregas, Parques y jardines SAU segons oferta presentada per un import total de 
4.071,65 €. 

• Contractació del subministrament consistent en nova senyalització de tràfic per a l’Av. Sant 
Jaume i carrer Numància amb Produr. Projectes i instal·lacions d’espais urbans segons 
oferta presentada per un import total de 289,61 €. 



 

• Contractació del subministrament consistent en equip de protecció individual per realitzar la 
formació i les pràctiques del mòdul d’auxiliar de cultius agrícoles, jardineria i vivers amb 
Herraiz SA segons oferta presentada per un import total de 371,71 €. 

• Contractació del subministrament consistent en equip de protecció individual per realitzar la 
formació i les pràctiques del mòdul d’auxiliar de veterinària i ramaderia  amb Herraiz SA 
segons oferta presentada per un import total de 220,35 €. 

• Contractació del subministrament consistent en equip de protecció individual per realitzar la 
formació i les pràctiques del mòdul d’electricitat i manteniment amb Herraiz Maquinaria SA 
segons oferta presentada per un import total de 503,85 €. 

• Contractació del subministrament consistent en material didàctic per realitzar la formació i 
pràctiques del mòdul d’electricitat i manteniment amb Guerin Tortosa  segons oferta 
presentada per un import total de 275,88 €. 

• Contractació del subministrament consistent en arbres per a la Festa de l’Arbre amb 
Iberplant Jardineria i Vivers SL  segons oferta presentada per un import total de 2.296,52 
€. 

 
CONTRACTES DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en la revisió obligatòria anual de la plataforma 
elevadora del vehicle 0306FTS amb Talleres Velilla SA segons oferta presentada per un 
import total de 830,06 €. 

• Contractació dels serveis consistents en el programa càpsula d’innovació tecnològica a l’IES 
de Tecnificació, IES Montsià I IES Ramon Berenguer IV i sensibilització de les noves 
tecnologies dins l’emprenedoria amb V.N.V. segons oferta presentada per un import total 
de 660,00 €. 

 
• Contractació dels serveis consistents en el taller de cuina en anglès, el divendres 8 d’abril de 

2016 a l’àrea infantil de la Biblioteca Comarcal amb Ebre Line SL (Kids & Us) segons oferta 
presentada per un import total de 350,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en un conta contes per a la diada de Sant Jordi a l’àrea 
infantil de la Biblioteca Comarcal amb Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre segons 
oferta presentada per un import total de 302,50 €. 

• Contractació dels serveis consistents en  activitats de dinamització lectora realitzades a l’àrea 
infantil de la Biblioteca Comarcal durant el primer trimestre de 2016 amb Associació de 
Teatre i Circ Terres de l’Ebre segons oferta presentada per un import total de 883,30 €. 

• Contractació dels serveis consistents en talleres adreçats als visitants del Fòrum 
d’Emancipació que es portarà a terme del 15 al 17 de març de 2016 organitzat per la 
Regidoria de Joventut amb Adecco Formación, segons oferta presentada per un import 
total de 3.350,00 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 

• Contracte privat consistent en el lloguer d’inflables durant els 5 dies que durarà el Saló de la 
Infància i la Joventut per Setmana Santa 2016, per a la part infantil- juvenil amb Fatsini SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.474,45€. 

• Contracte privat consistent en el lloguer d’inflables durant els 5 dies que durarà el Saló de la 
Infància i la Joventut per Setmana Santa 2016, per a la part infantil- juvenil amb J.C.P. segons 
oferta presentada per un import total de 2.420,00 €. 



 

• Contracte privat consistent en activitats de teatre i circ que es faran al Saló de la Infància i la 
Joventut, del 18 al  23 de març de 2016. Incloent una actuació de teatre infantil amb 
Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre  segons oferta presentada per un import total 
de 2.617,20 €. 

• Contracte privat consistent el catxet de les dues representacions de l’espectacle teatral 
“Neus Català, un cel de plom” interpretat per M.A., a realitzar el dia 18 de març al teatre La 
Lira Ampostina, a les 11.30 i a les 21.30 hores amb Velvet Events SL segons oferta 
presentada per un import total de 4.328,78 €. 

• Contracte privat consistent en l’actuació de la Big Band de la Fila, el dia 9 d’abril de 2016 
durant el festival Food Truck amb la Societat Musical la Unió Filharmònica segons oferta 
presentada per un import total de 300,00 €. 

 
SOL·LICITUDS DE JUBILACIONS PARCIALS ANTICIPADES 
Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial formulada pel treballador GF.C.S. el qual realitzarà una 
jornada del 50% a partir del dia 16 de març de 2016 fins a la data de jubilació total. 
Autoritzar a GF.C.S., a realitzar la seva jornada laboral, treballant en períodes trimestrals de 
treball i de festa alternativament, des del 16 de març de 2016 fins a la seva jubilació total. 
 
Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial formulada pel treballador J.L.D. el qual realitzarà una 
jornada del 50% a partir del dia 16 de març de 2016 fins a la data de jubilació total. 
Autoritzar a J.L.D., a realitzar la seva jornada laboral, treballant en períodes semestrals de treball i 
de festa alternativament, des del 16 de març de 2016 fins a la seva jubilació total. 
 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Aprovar la contractació de JF.S.J. com a oficial primera paleta, en substitució parcial de GF.C.S., 
amb una jornada del 50 %, categoria laboral C2-13, del 16 de març de 2016 fins a la jubilació total 
de GF.C.S.  
 
Aprovar la contractació de A.C.C. com a peó de neteja, en substitució parcial de J.L.D., amb una 
jornada del 50 %, categoria laboral AGP11, del 16 de març de 2016 fins a la jubilació total de J.L.D. 
 
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Pla agrupat de formació contínua impulsat 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida , dels 
consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicats de Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i Central Sindical Independent i de Funcionaris per a l’any 
2016. 
 
PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL PER A LA BDNS 
Nomenar a MM.M.G., com a Administradora Institucional de l’Ajuntament d'Amposta per tal que 
pugui realitzar les següents funcions: 

a) Administrar les autoritzacions d’accès dels usuaris en el seu àmbit d’actuació, gestionant 
les seves altes, baixes i modificacions. 

b) Comunicar a l’Administrador de la BDNS, preferentment per via electrònica, qualsevol 
problema tècnic o funcional que es produeixi en els accessos a la BDNS en el seu àmbit 
d’actuació. 



 

c) Aplicar al seu àmbit les directrius de seguretat i auditoria d’accessos establertes a la 
Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, per 
la que es regula la política de seguretat dels sistemes d’informació de la Secretaria 
General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat. 

d) Vetllar per tal que tots els usuaris del seu àmbit mantinguin la màxima diligència 
professional respecte al caràcter reservat de la informació continguda en la BDNS. 

e) Efectuar les operacions necessàries de successió en les seves funcions. 
 
 
PROPOSTA D’ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS PÚBLICS 
Aprovar l’eliminació dels  documents que es detallen a continuació, amb mitjans propis, 
2016/001: 

Sèrie Documental Any Codi TAD M.L. 

G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció 2001-2013 008-009 1,4 
 
 
Aprovar l’eliminació dels  documents que es detallen a continuació, amb mitjans propis, 
2016/002: 

Sèrie Documental Any Codi TAD M.L. 

E066 Certificats d’aprofitament urbanístic 1997-2014 079 1,4 
 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 082 de data 07/03/2016 que ascendeix a un import líquid de 6.711,50€, 
la qual comença amb Associació Catalana de municipis per import de 3.721,00 € i finalitza 
amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, per import de 1.506,50 €. 

• Relació número 083 de data 07/03/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
40.042,32 € la qual comença amb Plus Ultra Seguros Generales y Vida SA per import de 
3.525 € i finalitza amb Ferros Amposta Martin Serra SL per import de 1.892,62 €. 

• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 375,35 €. 
• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 423,74 €. 
• Aprovar el pagament de 1.283,96 € a R.M.D.,  com a indemnització per la caiguda soferta 

el dia 30 de desembre de 2012 pel mal estat que es trobava la vorera del carrer València. 
A dita quantitat anterior, se li hauran de sumar els interessos previstos a la Llei 30/1992, 
que ascendeixen a un total de 195,27 € calculats des del dia 30 de desembre de 2012 fins 
a la data prevista de pagament (21 de març de 2016). 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 

• Aprovar la certificació d’obres corresponent a la certificació núm. 2 de l’obra “Nou bloc de 
nínxols al Cementiri d’Amposta 2015”, per un import de 24.588,87 €, així com la factura 
número 15021. 

• Aprovar la certificació d’obres corresponent a la certificació núm. 3 de l’obra “Nou bloc de 
nínxols al Cementiri d’Amposta 2015”, per un import de 23.089,61 €, així com la factura 
número 16001. 



 

• Aprovar la certificació d’obres corresponent a la certificació núm. 4 i liquidació de l’obra 
“Nou bloc de nínxols al Cementiri d’Amposta 2015”, per un import de 11.725,12 €, així 
com la factura número 16008. 

 
SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
Acceptar la sol·licitud formulada per A.B.T., representant de Grup ABS en la que demana la  
transmissió de drets de cobrament representats per la factura número 04/16, en concepte de 
disseny, maquetació i impressió del calendari del contribuent 2016, per un import de 844,58 €. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

• Acceptar la sol·licitud formulada per D.R.G., en representació de l’empresa Interoute 
Iberia SAU, en la que demana la devolució de la fiança de 4.874,40 €, dipositada per la 
reposició dels serveis afectats per la llicència d’obres per la connexió d’antena de 
telefonia mòbil al pk 325+000 de l’AP7. (Exp. 275/2011) 

• Acceptar la sol·licitud formulada per la mercantil IA Soft Aragon SL en la que demana les 
fiances definitives dipositades pel Projecte municipal d’administració electrònica per 
imports de 7.990,10 € i la fiança addicional de 4.009,90 € dipositada per garantir els 
detalls a solucionar fruit de la implantació i entrada en funcionament de tota plataforma 
de gestió d’expedients corresponents al contracte de serveis de realització del projecte 
municipal d’administració electrònica front l’Ajuntament d'Amposta. 

 
EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES 

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre P.G.G. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 4.108,31 €.  

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el JM.V.B. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 596.427,99 €.  

 
RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUD D’AJUT LEADER 
Ratificar la sol·licitud d’ajut Leader “Subvenció Leader: Implantaci de nou enllumenat a Poble Nou del 
Delta”. 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS 

• Aprovar la realització de l’activitat “II tast de nit al Mercat” dins la programació de la Festa 
del Mercat a la Plaça, el dia 13 de maig de 2016 a les 20 hores amb un cost de despeses 
aproximat de 3.000,00 €. 

• Aprovar la realització de l’activitat “Concurs d’aparadors” dins la programació de la Festa 
del Mercat a la Plaça amb un cost de despeses aproximat de 2.000,00 €. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a M.G.U. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

71-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

74-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 



 

 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.A.S. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

56-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

57-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a C.P.A. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

4-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

5-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a R.B.R. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

115-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

116-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

117-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.R.F. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

11-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a P.S.P. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

76-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

77-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

78-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 



 

Atorgar concessió administrativa funerària a R.S.P. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

79-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

80-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

81-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a JL.B.S. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

13-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

14-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

15-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a JJ.A.M i MC.A.M., per meitat i en proindivís, previ 
pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

52-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

53-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a P.P.M. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

86-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a JE.S.LL. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

68-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
Aprovar el padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2016,  per un import de 
1.431.897,07 €. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 46 del Preu Públic per la venda de 
publicacions impreses afectant exclusivament a la incorporació d’una nova tarifa ja que la resta de 
l’ordenança cobreix la finalitat que es persegueix:  

ANNEX DE TARIFES 
Només té lloc la modificació de l’annex de tarifes, per la incorporació d’una nova tarifa, quedant 
redactat com s’indica tot seguit: 
Annex de tarifes 
Nom del Llibre/CD/DVD Tarifa 

El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960 12,00 € 

Cent anys d’Arbó 12,00 € 

Recordances 12,00 € 

Iaio, explica’m un compte 12,00 € 

Somnis d’adolescent 12,00 € 

Les darreres hores 12,00 € 

Los niños y la vida 12,00 € 

Reculls. Les masies d’Amposta 12,00 € 

Perfils de la història d’Amposta. I 12,00 € 

Perfils de la història d’Amposta. II 12,00 € 

Paraules en desús de les Terres de l’Ebre 12,00 € 

DVD Amposta Capital de la Cultura 6,00 € 

Àlbum fitxes P-1 (Llar d’infants) 20,90 € 

Àlbum fitxes P-2 (Llar d’infants) 26,40 € 

Brilla un far entre les dunes 10,00 € 

Guia turística infantil de les Terres de l’Ebre 5,50 € 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número176/2016 segons el qual: 
Acceptar concedir la bonificació pregada per S.B.G. consistent en el 50 % de la quota liquidada 
301,44€. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS DE L’IBI 
Admetre que l’entitat reclamant, ACCIONS I PROMOCIONS 17 2006, S.L.,  va efectuar ingressos 
indeguts durant els exercicis 2007 fins al 2011. 



 

No procedir a la devolució dels ingressos indeguts per haver prescrit el termini legalment 
establert per la Llei General Tributària i no haver-se donat cap dels supòsits d’interrupció del 
termini de prescripció tipificats per l’esmentada llei. 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per EV.C.A. en què manifesta que han rebut notificació de les 
liquidacions números  858823 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’execució hipotecària 
judicial, i en base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, de 5 de 
març,  sol·licita l’exempció de la mateixa, considerar que no concorre el requisit de permanència al 
domicili habitual del subjecte passiu per quan no ha estat empadronat al menys dos anys abans de 
l’acte de transmissió de domini per execució hipotecària. 
 
 
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per R.G.D. en què manifesta que ha rebut notificació de la 
liquidació número 840355 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’execució hipotecària judicial, 
i en base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, de 5 de març,  
sol·licita l’exempció de la mateixa, considerar que no concorre el requisit de permanència al domicili 
habitual del subjecte passiu per quan no ha estat empadronat el menys dos anys abans de l’acte de 
transmissió de domini per execució hipotecària. 
 
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per I.A.T. en què manifesten que han rebut notificació de les 
liquidacions números 858988 i 858988 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’execució 
hipotecària judicial, i en base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, 
de 5 de març,  sol·liciten l’exempció de les mateixes, declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual per considerar que concorren tots els requisits. Donar de baixa les liquidacions 
números 858988 i 858989 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.G.C. per a l’exercici 2017 i següents. 

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

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost ¡ vehicle propietat de FJ.C.L. per a l’exercici 
2017 i següents. 

• Admetre que les maquinàries agrícoles propietat de J.M.R. estan inscrites en el Registre 
Oficial de Maquinària Agrícola i Aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat  de 
ML.D.L. per a l’exercici 2017 i següents. 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de J.G.A. a efectes 2017 i 
aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa 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 D.C.M. a efectes 2017 i 
aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la 
seva propietat per a l’exercici 2017 i següents. 

 
 



 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
S.G.B. per a l’exercici 2017 i següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
M.E.M. per a l’exercici 2017 i següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Acceptar la sol·licitud presentada per JJ.V.P. en la que manifesta, que té dues finques registrals 
ubicades la primera al carrer Brasil número 86-88, i la segona al carrer Brasil número 90-98, i que 
essent solars l’Ajuntament li ha cobrat una taxa de recollida d’escombraries per cada parcel·la i 
no per cada finca registra, per la qual cosa demana la rectificació de l’errada de fet i la devolució 
per ingressos indeguts de la quantitat pagada de més. Aprovar la devolució per ingressos 
indeguts de l’import de 704,08 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES 
Acceptar la reclamació presentada per MC.F.M., en la que manifesta que ha liquidat l’import de la 
taxa per drets d’examen i en no haver estat admesa demana la devolució de la taxa. Aprovar la 
devolució per ingressos indeguts de 10,00 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Abans de procedir a la deliberació de l’assumpte següent, el Regidor Sr. Ramon Bel, surt de la 
sala per tenir un interès directe en l’assumpte. 
 
Desestimar la sol·licitud formulada per R.B.S. per considerar que la liquidació de la taxa està 
ajustada a dret i per tant el pagament realitzat per la interessada és un pagament degut.  
 
Seguidament el Regidor Sr. Ramon Bel es reincorpora a la sessió. 
 
SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENT DE CRÈDITS I DEUTES 

• Concedir a SJ.C.O. un fraccionament en 4 quotes mensual d’igual quantia pel pagament 
pendent de  dos sancions per infracció a l’ordenança de policia i bon govern, i no 
disposar de recursos econòmics suficients per pagar-les d’un sol cop. 

• Acceptar l’ajornament de la quantitat pendent de pagament de part de la llicència 
d’obertura d’establiment, sol·licitat per JM.C.C.   

• Concedir a TALLERS FRANC I GERARD, S.L. un  fraccionament i ajornament en sis quotes 
mensuals d’igual quantia del pagament els guals permanents de la seva empresa 
referents a l’exercici 2015 i 2016. 

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

• Concedir llicència d’ocupació de la via pública a S.A. com a titular de la llicència de bar 
anomenat ESPACIO amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
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 8 metres quadrats. 
Període d’ocupació: Any 2016 de 17 de febrer fins al 17 de març. 
  

 



 

• Concedir llicència d’ocupació de la via pública a COVA & COMPANY CB com a titular de la 
llicència de bar anomenat GOLDEN RIVER amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la calçada 
mitjançant una tarima de 2 X 6,50 metres, en total 13 m2. 
Període d’ocupació: Tot l’any 2016. 

• Concedir llicència d’ocupació de la via pública  a J.M.E. com a titular de la llicència de bar 
anomenat L’AMIGUET amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb una 
superfície de 4 m2. 
Període d’ocupació: Any 2016 del mes de març fins al mes de desembre ambdós inclosos. 

• Autoritzar amb efectes retroactius, l’ocupació del dia 12 de març de 2016 sol·licitada per 
J.F.F., representant de la PDE d’Amposta, a la Plaça Ramon Berenguer IV per tal de posar 
una taula per recollir signatures els dies 12, 19 i 26 de març de 2016 de 10 a 14 hores. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

• Cessió del  Pavelló Firal els dies 14 i 15 de març de 2016 de les 08:00 fins les 14:00 hores a 
La Asociación de Propietarios de Maquinaria Agricola de las Comarcas del Montsià i Baix 
Ebre. 

• Cessió de l’ús de l’Auditori els dies 7, 14, 21 i 28 de maig i 4 i 18 de juny de 2016 de les 
09:00 fins les 14:00 hores a CLUB D’ESCACS D’AMPOSTA. 

• Cessió de l’ús del Teatre de l’Edifici el Casal el dia 28 de maig de 2016 de les 9 fins les 15 
hores per fer un monogràfic de formació per als monitors de colònies a l’Agrupació 
Montsianell. 

• Cessió de l’ús del Teatre de l’Edifici el Casal el dia 9 d’abril de 2016, de 17 a 20 hores per 
fer una reunió a  

• Cessió del Teatre del Casal el dia 9 d’abril de 2016, de 17 a 20 hores per fer una reunió 
prèvia al sopar a F.P.M., actuant en nom i representació de l’Associació Ciutadana del que 
aquest any fan 50 anys. 

• Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús de l’Aula Magna de l’Edifici del Casal el 
dia 27 de febrer de 2016 per fer una xerrada a J.M.V. actuant en nom i representació de la 
CUP Amposta. 

• Cessió de l’ús del Teatre de l’Edifici del Casal a G.T.A. els dies següents: 
- Dia 12 de març de 2016 de 16.30 a 19 hores. 
- Dia 22 d’abril de 2016 de 16.30 a 19 hores. 
- Dia 21 de maig de 2016 de 16.30 a 19 hores. 
- Dia 18 de juny de 2016, de 16.30 a 19 hores. 
- Cedir un projector, DVD i micròfon. 

• Cessió de l’ús del Teatre de l’Edifici  el Casal el dia 17 de març de 2016 de les 19.30 a les 
22 hores a J.J.A., representant dels Serveis Territorials d’Interior de les Terres de l’Ebre. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 1 del Casal de la Música, al grup “Saint’s”, els divendres 
de 21 a 24 hores, sent responsable AR.Z.M. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 3 del Casal de la Música, al grup “Generate”, dilluns de 
15 a 20 hores, dimecres de 15 a 18 i el divendres de 15 a 20 hores sent responsable el 
R.A.N. 



 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 2 del Casal de la Música, al grup “Ni puta idea”, de 
dijous a diumengede 15 a 20 hores, sent responsable S.I.C. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc de Dj del Casal de la Música, al grup “Mind Product”, de 
dijous a diumengede 15 a 20 hores, sent responsable S.I.C. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 3 del Casal de la Música, al grup “Edward Maclennon”, 
dimecres de 21 a 24 i dijous de 10 a 14 hores sent responsable E.B.C. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 3 del Casal de la Música, al grup “En&Ton”, dimarts i 
dijous de 15 a 19 hores sent responsable T.C.C. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 1 del Casal de la Música, al grup “Pájaros Nocturnos”, 
els dilluns de 21 a 24 hores, sent responsable J.M. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 1 del Casal de la Música, al grup “Tawazun”, els dimarts 
de 10 a 14 hores, sent responsable J.J. 

• Autoritzar la cessió de l’ús del Buc 1 del Casal de la Música, al grup “Confutatis Maledictis”, 
els dijous de 21.30 a 24 hores, sent responsable P.R. 

• Autoritzar la cessió de l’ús de la planta inferior del Casal de la Música, al grup “Batukeen”, 
els dimarts i dijous de 20.00 a 22.00 hores, sent responsable E.M. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD I.S.C., del 9 de març al 31 de desembre de 2016. 
Alta del servei de teleassistència de la J.T.C. 
Alta del servei de teleassistència de la I.B.M. 
 
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social per un import tota de 533,00€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen dotze ajuts alimentaris per un import total de 480,00€. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS A LA MESA D’EMERGÈNCIA 
Validar favorablement la necessitat socioeconòmica d’accés a un pis de la Mesa d’Emergències de 
l’Agència de l’habitatge de Catalunya la família B.R. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe número 10-16de 4 de març de 2016 redactat per l’arquitecte J.C.M. als efectes 
del que estableix l’article 85.7 del DL 1/2010 a l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
POUM de Tortosa “Carrer Castejón a Bítem”. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Ajuntament de la Garriga, comunica l’aprovació de la moció dels grups municipal de la CUP, pa, 
ICV. EuiA i Si en suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la lluita contra el Pla Hidrològic de 
la conca de l’Ebre, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 



 

 
URGÈNCIES. 
Correcció d’acord 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 29 de febrer de 2016, d’acord 
amb la sol·licitud formulada per P.T.R., va aprovar el següent acord: 
“PRIMER. Autoritzar que es pinti un pas de vianants davant dels congelats de l’Av. Catalunya i sol·licitar 
als Serveis tècnics municipals, que realitzin un estudi sobre l’exposat per l Policia Local.” 
Atès que es va produir un error en aquest acord per quan ha de constar: 
“PRIMER. Autoritzar que es repinti el pas de vianants existent al carrer Innocenci Soriano Montagut a 
l’alçada de la passarel·la, que es pinti un nou pas de vianants a la part de l’Av. Santa Bàrbara, a 
l’alçada del CAP I. 
SEGON. Que els Serveis tècnics municipals, realitzin un estudi sobre l’ampliació de la vorera del CAP I, 
d’acord amb el croquis realitzat per la Policia Local, per tal d’evitar indisciplines viàries del vehicles que 
estacionen al xamfrà.” 
Aprovar la correcció dels acords indicats. 
 
 
Atès que la Junta de govern en la sessió duta a terme el dia 29 de febrer de 2016, en l’aprovació 
de convenis de col·laboració amb entitats esportives, on consta: 
“PRIMER. Aprovar els esborranys de conveni de col·laboració a formalitzar amb les següents entitats 
esportives, supeditats a la comprovació que les mateixes estant al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social: 
.... 
- APASA      3.000,00 €”, 
Hi ha un error per quan ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar els esborranys de conveni de col·laboració a formalitzar amb les següents entitats 
esportives, supeditats a la comprovació que les mateixes estant al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social: 
.... 
- Club Esportiu Àngel APASA 3.000,00 €” 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
Aprovar la correcció de l’acord indicat. 
 
Sol·licitud de jubilació total de funcionària municipal 
Declarar la jubilació forçosa de la funcionària R.B.B. amb efectes del dia 6 de maig de 2016 i 
aprovar el pagament de 5.397,90 € a R.B.B. com a gratificació extraordinària per jubilació. 
 
Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació 
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sotsinspector en cap, en la que demana que s’autoritzi a 
l’agent PJ.P.R. a realitzar el taller de bastó policial extensible, a la seva segona edició que es 
realitzarà el dia 12 d’abril de 2016 a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya de 9 a 12.30 hores i que l’Ajuntament satisfaci les despeses d’inscripció al curs i les 
dietes per desplaçament i mitja dieta a justificar. 
 
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sotsinspector en cap, en la que demana que s’autoritzi a 
l’agent PJ.P.R. a realitzar el taller sobre emmanillament, a la seva segona edició que es realitzarà 
els dies 13 i 14 d’abril de 2016 a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 



 

de 9 a 13.30 hores i que l’Ajuntament satisfaci les despeses d’inscripció al curs i les dietes per 
desplaçament i mitja dieta a justificar. 
 
Aprovació de conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament per a  la cessió de la gestió 
del manteniment i conservació de l’enllumenat implantat en l’execució de les obres del projecte 
de condicionament de la Carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la Platja dels Eucaliptus 1a fase. 
Acceptar la cessió de la gestió del manteniment i conservació de l'enllumenat implantat en 
execució de les obres del Projecte de condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la 
platja dels Eucaliptus, 1a fase, així com el consum d’energia elèctrica d’aquestes instal·lacions  
mitjançant la connexió a la xarxa pública de subministrament. 
Aprovar el conveni tramés per la Diputació de Tarragona que regula la cessió de la gestió dels 
elements que consten en la part expositiva d'aquest acord.   
 
Aprovació de noves unitats d’obra 
Aprovar les noves unitats d’obra PNU-01, PNU-02, PNU-03, PNU-04, PNU-05 i PNU-06, de l’obra 
“Nou bloc de nínxols al Cementiri d’Amposta 2015”, 
 
 
 


