
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 25 de juliol de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Joanna Isabel Estévez González, Marc 

Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 

Secretària general: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:20h 
Hora final: 09:55h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 18 DE JULIOL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 18 de juliol de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 50 metres de cable aeri al Polígon 56 (Exp. 
2016/163). 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en pintura per pintar els passos de vianants amb  
Agustin Arnau SA segons oferta presentada per un import total de 2.751,18 €  
 
CONTRACTES DE SERVEIS 
Contractació dels serveis mèdics per a les Festes Majors del Poble Nou del Delta amb C.R.B. segons 
oferta presentada per un import total de 1.100,00 €  
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
- Contracte privat consistent en l’espectacle pirotècnic del dia 21 d’agost de 2016 en motiu de 

les Festes Majors d’Amposta 2016, per ser la de menys cost amb Pirotecnia Igual SA segons 
oferta presentada per un import total de 10.423,50  € 

- Contracte privat consistent en lloguer d’equip de so per a l’actuació dels Juniors, Pirombodas 
i Sherpas a l’Av. Alcalde Palau en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Music’s & 
Clàssics Amposta SL segons oferta presentada per un import total de 1.694,00 € 

- Contracte privat consistent en lloguer d’equip de so per al concert de les Bandes el dia 17 
d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Music’s & Clàssics 
Amposta SL segons oferta presentada per un import total de 2.674,10 € 

 
 
 



 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
- O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Arts Visuals, amb efectes del dia 21 d’agost de 
2016. 
- JF.G.G. com a peó, per reparació de pavimentació de la via pública, amb efectes del dia 27 
d’agost de 2016. 
- V.F.Z. com a Director del Centre d’Arts Visuals, amb efectes del dia 31 d’agost de 2016. 
- H.D.R. com a prospectora del programa Fem Ocupació per a Joves, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar a V.A.G. per realitzar els cursos de formació de la Diputació de Tarragona que 

es diran a continuació, els quals estant relacionats amb les tasques que realitza i són 
gratuïts: 

- Curs semipresencial: Elaboració de decrets, dictàmens i notificacions 
Durada: 18 hores 
Del 7 de novembre al 5 de desembre 
Sessió presencial el dia 21 de novembre de 16 a 20 hores a Tarragona 
- Curs virtual: Redacció d’informes 
Durada: 20 hores 
Del 19 de setembre al 28 d’octubre de 2016 

 
- Autoritzar a S.S.M. a realitzar el curs de formació de la Diputació de Tarragona que es dirà 

a continuació, el qual està relacionat amb les tasques que realitza i és gratuït. 
- Curs semipresencial: Elaboració de decrets, dictàmens i notificacions 
Durada: 18 hores 
Del 7 de novembre al 5 de desembre 
Sessió presencial el dia 21 de novembre de 16 a 20 hores a Tarragona 

 
- Autoritzar a E.E.M. a realitzar els cursos de formació de la Diputació de Tarragona que es 

diran a continuació, els quals estant relacionats amb les tasques que realitza i són 
gratuïts: 

- Curs virtual: Elaboració de documents administratius. 
Durada: 3. hores virtuals. 
Del 19 de setembre al 14 de novembre. 
- Curs: Aspectes claus de l’administració electrònica pels ens locals. 
Durada: 14 hores 
Horari: de 16.00 a 19.30 hores 
Dies, 10, 17, 24 d’octubre i 2 de novembre a Tortosa. 

 
- Autoritzar a G.U.I. en la que demana autorització per assisitir a la reunió per la justificació 

de les actuacions en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu, que 
organitza la Secretaria General per a la Immigració, destinat al personal d’acollida el dia 
27 de juliol de 2016 a la sala d’actes de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania a 
Barcelona. 

 
 



 

PROPOSTA PER A LA SOL·LICITUD DE CANVIS EN ELS SERVEIS D’ETRAM I ACCEPTACIÓ DE LES 
CONDICIONS DELS SERVEIS 
Aprovar la sol·licitud de modificació del servei, de les condicions generals i específiques que 
regulen la prestació del Servei per part de l’AOC, de les condicions específiques del servei Vàlid 
com a mètode d’identificació dels serveis e-TRAM per tal d’efectuar l’assignació dels responsables 
dels tràmits disponibles per a esdevenir Finestreta Única Empresarial (FUE). 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Agrària d’Amposta per a la formació 

pràctica en centres de treball de l’alumne/a D.T., estudiant de gestió forestal i de medi 
natural per tal que realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, del 16 al 20 de juliol 
de 2016 de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb de l’alumne/a OE.A.C. estudiant d’operacions 
auxiliars d’enregistrament, per tal que realitzi les pràctiques a a l’empresa Microdelta 
Soft, del 18 de juliol al 12 d’agost de 2016 de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 315 de data 25/07/2016 que ascendeix a un import líquid de 3.493,51 €, 

la qual inclou una única factura de SOREA. 
- Relació número 314 de data 25/07/2016 que ascendeix a un import líquid de 26.089,92 € 

la qual comença amb Sociedad de Prevención de Nueva Activa SLU per import de 
2.497,71 € i finalitza amb I.R.A. per import de 1.590,00 €. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
- Aprovar la devolució de 300,00 € a RA.T.G.  
- Aprovar la devolució de la garantia definitiva constituïda per l’empresa Comercial Contel, 

SA., amb motiu de l’adjudicació del contracte el contracte per al  subministrament del 
mobiliari per a l’Arxiu comarcal del Montsià a Amposta, constituïda en forma d’aval 
bancari del Banc de Sabadell per un import de 2.608,21 €. 

- Aprovar la devolució de la fiança de 100,00 € a F.J.A. com a secretari del Club BTT 
Montbike. 

 
EMBARG DE RETRIBUCIONS 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Elca Audio SL, d’aquest Ajuntament 
fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 954,40 €. 
 
SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT MUSICAL 
Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada conjuntament entre l’Ajuntament 
d’Amposta i FJ.D.R. per organitzar diversos events, consistents en la celebració d’actes musicals 
de diferents grups i estils musicals, tallers pedagògics i una petita fira discogràfica els dies 22 i 23 
de juliol de 2016 de les 19 a les 03.00 hores del dia següent a l’espai del Castell d’Amposta 
 
SOL·LICITUD DE CANVI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Federació de Comerç d’Amposta en la que demanen 
poder canvia la data del lliurament de premis que estava prevista per al dia 22 de juliol i ara es 
vol fer el dia 6 d’agost al mateix lloc. 
 



 

SOL·LICITUDS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, per poder tancar 

el carrer Miralles, del 15 al 21 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per F.N.G. per poder tancar el carrer Beat Oriol, de les 9 

a les 17 hores del dia 13 d’agost de 2016 per instal·lar taules i cadires, evitant molèsties 
als veïns, amb la música baixa, advertint a l’interessat que no s’autoritza la col·locació de 
cap altre element a la via pública com piscines, etc. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MJ.G.C. per poder tancar el carrer Cervantes, 
enfront de la residència d’avis el dia 20 d’agost de 2016 per poder fer un dinar de 
familiars, treballadors i avis en motiu de les Festes Majors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per I.Q.B. per poder col·locar inflables a la seva terrassa  
a la Plaça Ramon Berenguer IV els dies 15 de juliol, 3 i 10 d’agost de 2016 per la tarda. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per I.Q.B. en la que demana autorització per poder 
ocupar la Plaça Ramon Berenguer IV amb un canó d’espuma, per celebrar l’aniversari de 
la seva filla el dia 3 d’agost de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per I.Q.B. per poder ocupar la Plaça Ramon Berenguer 
IV per celebrar la festa de l’aigua el dia 13 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta 2016 fins a les 16.00 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per V.P.A. per poder tancar el carrer Cigne de Poble 
Nou del Delta durant totes les Festes Majors del Poble Nou del Delta del 2 al8 d’agost de 
2016, per poder participar el concurs de carrers que organitza la Comissió de Festes. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Autoritzar el canvi d’ús del Casal dels dies sol·licitats per l’Associació Sociocultural 

Tarambana per a projeccions de documentals dels dies 7 i 8 d’octubre pels dies 14 i 15 
d’octubre de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora d’Ensenyament per utilitzar el Teatre de 
l’Edifici el Casal per realitzar les xerrades de les aules d’extensió universitària per a gent 
gran del curs 2016-2017, els dies que es diran a continuació, de 17.30 a 19.30 hores, així 
com també la cessió de l’¡equip de so, projector, ordinador i micro sense fils: 20 
d’octubre, 3 de novembre, 17 de novembre, 12 de gener , 26 de gener, 9 de febrer, 23 de 
febrer, 9 de març, 23 de març, 6 d’abril, 27 d’abril i 11 de maig de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la cessió de dues carpes a  Dones Canyeres Ampostines per al dia 21 d’agost 

de 2016 en motiu del dia de la Dona, previ pagament d’una fiança de 80,00€. 
- Autoritzar la cessió de les tanques de plàstic que en aquell moment estiguin disponibles a 

G.S.V. el dia 14 d’agot en motiu de la XII Trobada de vehicles clàssics. 
- Autoritzar la cessió de les tanques de plàstic que en aquell moment estiguin disponibles a 

Tutu Records SL el dia 13 d’agost de 2016, per al festival d’oci alternatiu i diürn destinat al 
jovent. 

 
MODIFICACIONS DEL SAD 
- Alta del SAD de JM.G.P., amb efectes del dia 21de juliol de 2016. 
- Disminució del SAD a 3 hores a la setmana per compatibilitat amb el PIA de centre de dia 

de M.D.F.  
- Augment del SAD 2,5 hores setmanals de P.LL.LL., per trencament d’avantbraç. 



 

- Alta del SAD de M.G.C., amb efectes del dia 18 de juliol de 2016, amb un cost per a 
l’usuari de 162,23 € mensuals. 

 
MODIFICACIONS DEL TAD 
No se’n presenta cap. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 281,49€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen tretze ajuts alimentaris per un import total de 520,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei del Joc i d’espectacles, autoritzar la celebració de les festes tradicionals amb bous al Barri 
del Grau, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, comunica que s’han 
aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del PUOSC període 2016-2017, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, comunica que s’ha signat un 
acord amb les 4 diputacions catalanes per desenvolupar el Pla extraordinari d’assistència 
financera local 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de Política Finances, Assegurances i Tresor, requereix que es facin esmenes a 
la sol·licitud d’informe de sostenibilitat financera, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de Qualitat Ambiental, resolució per la qual es cancel·la la inscripció en el 
registre EMS dels centres que l’organització té a Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Consorci de Televisió Local Terres de l’Ebre, comunica que no ha estat possible la seva 
dissolució, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenciós adm. Número 1 de Tarragona, recurs ordinari 128/2016, conforme ha rebut 
l’expedient de l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Unitat de Patrimoni de la Diputació de Tarragona, sol·licita que s’aporti document referent a la 
cessió del polígon 4 parcel·les 118 i 171, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, accepta la renúncia parcial de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament d'Amposta en la quantia de 2.667,76 €, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local 
Autoritzar la sol·licitud formulada per A.P.G., representant de la Federació d’Amposta 
d’Associacions de Veïns, en la que demana, que s’autoritzi a tallar per part de la Policia Local, el 
Camí de Granell, ja que es produeixen situacions de risc, per part dels conductors que es volen 
saltar el tall de la N-340 pk. 1078,6, davant el Restaurant Bajo Ebro, de dilluns a diumenge de 19 a 
19.30 hores, a excepció dels dijous. 
 



 

Aprovació de la 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 i de l’ordenança fiscal 17 de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terrenys d’ús públic així com indústries de carrer i ambulants  i rodatge cinematogràfic 
afectant al trasllat de tarifes regulades pel preu públic que es regularan a la taxa, incorporació de 
noves tarifes, modificació de tarifes 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, de 30 de juny de 2016. 
 
Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per a la col·locació 
i explotació de la barra de la Fira de Mostres 2016 
Aprovar les Bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el beneficiari 
d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres 2016. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de 20 dies hàbils en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal. 
Obrir el termini de presentació de les ofertes per les persones interessades, les quals s’hauran de 
presentar abans del dia 14 d’octubre de l’any en curs, al Registre municipal de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
 
Adjudicació definitiva de venda en pública subhasta de finques rústiques 
Adjudicar la venda de dues finques rústiques de propietat municipal en favor de MA.G.M. en els 
condicions següents: 

• Preu: 20.000,00 €. 
• Perfecció de la compravenda: mitjançant escriptura pública que s’atorgarà en el termini 

màxim de 30 dies hàbils següents a la data d’adjudicació definitiva de la venda. 
• Despeses: l’adjudicatari resta obligada al pagament de tots els impostos i despeses que 

graven l’adquisició. 
• La venda es realitzarà per les dues finques conjuntament. La compradora deurà procedir 

en el moment de l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda a l’agrupació 
registral de les dues finques. 

• Garantia: l’adjudicatari deurà procedir a la constitució de la garantia, per import de 800,00 € 
en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la notificació del present acord. 

 
 


