
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 31 d’agost de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Joanna Isabel Estévez González, Ramon Bel Serret, 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: 10:30h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 8 D’AGOST DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 8 d’agost de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de 4 cates per localitzar subtram al carrer Vazquez de Mella 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada a l’Av. Alcalde Palau. 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata al Camí de la Mina, s/n. 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Xile. 
A Xarxa oberta de Catalunya per canalització de telecomunicacions i nova arqueta al carrer Santa 
Teresa. 
 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS. 
Contractació del servei consistent  la modificació i actualització de les alarmes de la Llar d’infants La 
Sequieta amb  Catalana de seguretat integral, SLL., segons oferta presentada per un import total 
de 2.357,08 €.  
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL SORTEIG D’ENTRADES AL FESTIVAL SURVIVAL 
ZOMBIE. 
Aprovar les bases reguladores del concurs de facebook “Comparteix el cartell i guanya una 
entrada per al Survival Zombie”. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A CURS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la treballadora V.A.F. a realitzar el curs organitzat per la Diputació de 

Tarragona “Millorar la comunicació institucional a través de webs i xarxes socials” els dies 
19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2016 a Reus de 10 a 14.30 hores. 

- Autoritzar  la treballadora V.A.F. a realitzar el curs organitzat per la Diputació de 
Tarragona “Curs bàsic de protocol” el dia 26 d’octubre a Amposta de 15 a 20.30 hores. 

- Autoritzar  la treballadora V.A.F. a realitzar el curs organitzat per la Diputació de 
Tarragona “Transparència, aplicació de la Llei 19/2014 d’accés a la informació públic i bon 
govern” els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2016 a Tortosa de 16,30 a 19.30 hores. 



 

- Autoritzar la treballadora V.A.F. a realitzar el curs virtual organitzat per la Diputació de 
Tarragona “Web 2.0. Noves tendències a internet” del 7 de novembre al 15 de desembre 
de 2016. 

 
 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 11 de juliol de 20126, va aprovar la 
contractació de L.A.E. com a conserge de l’escola Consol Ferré, categoria laboral Ag.P-8 amb 
jornada laboral completa, des del 5 de setembre de 2016 al 31 de juliol de 2017, modificar la 
contractació, en el sentit que el contracte s’inicia el dia 1 de setembre. 
 
VENCIMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL. 
Vistes les comunicacions d’acabament de contractes de diferents treballadors, la Junta de Govern 
Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 
- M.C.F.,  com a netejadora amb efectes del dia 2 de setembre de 2016. 
- JC.A.G., com a peó per reparació de pavimentació de la via pública, amb efectes del dia 4 de 
setembre de 2016. 
- M.B., com a peó per reparació de pavimentació de la via pública, amb efectes del dia 4 de setembre 
de 2016. 
- AI.S.S., com a monitiora de menjador infantil amb efectes del dia 9 de setembre de 2016. 
- C.S.A., com a monitora de menjador infantil amb efectes del dia 9 de setembre de 2016. 
- S.N.F. com a enginyera obres públiques amb efectes del dia 27 de setembre de 2016. 
 
EMBARG DE SOU DE TREBALLADORS MUNICIPALS I ALTRES CRÈDITS. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre P.G.G. d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 165,79 €. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre M.B. d’aquest Ajuntament fins 

cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 229,45 €. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre MD.F.C. d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 3.993,55 €. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre O.B.S. d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 10.014,00 €. 
 
AIXECAMENT D’EMBARGS. 
- Ordenar l’aixecament de l’embarg dels crèdits a J.B.M. 
- Ordenar l’aixecament de l’embarg dels crèdits a I.Q.B.  
- Ordenar l’aixecament de l’embarg dels crèdits d’Elca Audio, SL. 
- Restar assabentats del compliment de l’embarg dels crèdits de P.G.G.  

 
SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA DE TREBALLADOR MUNICIPAL. 
Aprovar la sol·licitud de jubilació anticipada formulada pel funcionari M.R.P. amb efectes del 
proper dia 1 d’octubre de 2016 i aprovar el pagament de la gratificació extraordinària per 
jubilació prevista al Pacte de condicions de treball del personal funcionari, per un import de 
6.379,34 €. 
 
 



 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 365 de data 29/08/2016 que ascendeix a un import líquid de 22.623,54 €, 

la qual comença amb Instalverd 2015, SL. per import líquid de 1.260,00 € i finalitza amb 
Arquitecte LD.P.G.  per import de 1.766,66 €. 

- Aprovar el pagament de 150,00 € a  cadascuna  les pubilles que es diran a continuació:  
A.T.R., M.F.M., M.H.G. 

- Ordenar el pagament a la Societat musical La Lira Ampostina de la quantia de 7.200,00 
euros fixats al conveni i corresponents al cicle de música “Amposta de banda a banda”. 

- Ordenar el pagament a la Societat musical Unió Filharmònica de la quantia de 6.000,00 
euros fixats al conveni i corresponents al segon pagament de les despeses de les 
actuacions de la banda. 

- Ordenar el pagament a FECOAM de la quantia de 2.500,00 euros, relatiu al pagament del 
primer semestre del conveni. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
- Aprovar la devolució de la fiança de 9.984,30 € a CONTREGISA. 
- Aprovar la devolució de la fiança de 5.248,99 € a CONTREGISA. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
- Acceptar la cessió de l’edifici de El Casal el dia 3 de setembre de 2016 des de les 19,00 a 

les 22,00 hores a l’entitat Engalanats Amposta. 
- Acceptar la cessió de l’edifici de l’Auditori municipal els dies 9 i 10 de setembre de 2016 

de les 9,00 a les 24,.00 hores a la Regidoria de Joventut en motiu del “Survival Zombie”. 
- Acceptar la cessió de l’edifici El Casal - Teatre el dia 2 de setembre de 2016 de les 18,30 a 

les 21,30 hores a l’Agrupació Montsianell. 
- Acceptar la cessió de l’edifici El Casal - Teatre els dies 10 de setembre, 8 d’octubre, 12 de 

novembre i 17 de desembre de 2016 de les 18,00 a les 20,00 hores a G.T.A. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 
- Autoritzar la cessió del projector de vídeo de El Casal els dies 10 de setembre, 8 

d’octubre, 12 de novembre i 17 de desembre de 2016 a G.T.A. 
- Autoritzar la cessió del projector, pantalla i equip d’àudio de El Casal el dia 2 de setembre 

de 2016 de les 18,30 a les 21,30 hores a l’Agrupació Montsianell. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
- Autoritzar, amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per I.A.R. en la que demana 

autorització per poder realitzar una activitat de tipus musical a l’establiment “Petit Cafè” 
els dies 15 i 17 d’agost de 2016 de les 22,00 a les 24,00 hores 

- Autoritzar, amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per I.A.R. en la que demana 
autorització per poder realitzar l’activitat d’instal·lació d’una barra a l’exterior del local 
durant els dies de la Festa major (13 a 21 d’agost de 2016) de les 17,00 a les 20,00 hores. 

 
MESURES DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aprovar la creació d’una plaça de reserva d’aparcament per a minusvàlid al carrer Cervantes, 64. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE TANCAMENT DE CARRERS 
- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per A.F.R. en la que demana 



 

autorització per poder tancar el carrer Sant Antoni el dia 14 d’agost pel lliurament de 
premis del Motoclub. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per A.F.R. en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Sant Antoni el dia 21 d’agost per realitzar un 
concert de les 19,00 a les 21,30 hores. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per MC.L.B. en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Toledo el dia 10 d’agost per la inauguració del bar 
Racó d’Amposta. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per G.S.C.,  en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Alcanar del número 13 al 29 el dia 18 d’agost per 
fer un sopar de germanor. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per J.V.A.S en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Numància per la utilització de l’establiment de bar 
del qual és titular. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica,  en la 
que demana autorització per poder tancar el carrer Miralles dels dies 22 a 29 d’agost de 
2016 per realització de les obres de formació d’una rampa d’accés per a minusvàlids. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per DJ.R.F., en la que demana autorització per poder 
tancar el Passeig del Riu el dia 11 de setembre de 2016 de les 17,00 a les 2,00 hores per 
realització un acte festiu organitzat per l’ANC. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per l’Associació esport salut, e 

la que demana autorització per realitzar la marató popular de festes. 
- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per A.E.S. en la demana 

autorització per poder engalanar el carrer Sant Isidre durant les festes majors. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Aprovar la instal·lació d’una senyal vertical de prohibició d’estacionament a l’alçada del número 
13 del carrer Melilla. 
 
SOL·LICITUDS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per C.J.L., a la porta del 

magatzem ubicada al carrer Ruiz de Alda. 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per J.L.D., a la porta del 

magatzem ubicada al carrer Bon Succés. 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per F.R.S., a la porta del 

magatzem ubicada al passatge de la Pau. 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per I.B.M. com a titular 

de la llicència de bar El Racó d’Amposta ubicat al carrer Toledo número 5 d’Amposta, en 
la què demana llicència per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, de l’1 
d’agost fins al 31 de desembre de 2016, havent de liquidar les taxes corresponents. 

- Atorgar, amb efectes retroactius la reserva de la via pública sol·licitada per R.C.C. coma 
titular de la llicència de bar Nocturnal ubicat al carrer Amèrica número 46 d’Amposta, en 
la què demana llicència per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, previ 
pagament de les taxes corresponents. 

 



 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE 
TREBALL 
Aprovar, amb efectes retroactius, el conveni amb l’empresa Microdelta Soft, SL., per la formació 
pràctica en centre de treball de l’alumne del curs d’operacions auxiliars d’enregistrament i 
tractament de dades i documents, M.M.R., durant el període del 18 de juliol al 12 d’agost de 2016, 
en horari de 9,00 a 13,00 hores. 
 
RECLAMACIONS CONTRA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 
Vista la instància presentada per M.C.F. en la que manifesta que per canvi de domicili i de 
comarca el seu fill no podrà assistir a la llar d’infants, per tant demana la devolució per ingressos 
indeguts del que ha pagat en concepte de matrícula, considerar la liquidació de la taxa 
corresponent a la inscripció a les llars d’infants es ajustada a dret. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
- Aprovar la transmissió de la concessió administrativa funerària que els causants M.S.B., 

F.P.S. i J.P.S. tenien sobre el nínxol número 1229 a favor del seu net, fill i nebot, 
respectivament, C.P.B. 
El nou titula de la concessió administrativa dels drets funeraris se subroga en els drets i 
obligacions inherents a la mateixa essent la data de finalització el dia 20 de febrer de 
l’any 2058. 
Vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 
titularitat de les concessions administratives  que ascendeix a l’import de 60,00 €. 

 
- Aprovar la transmissió de les concessions administratives funeràries que els causants 

JJ.B.J., C.B.A. tenien sobre els nínxols números 69-H i 70-H, a favor del seu fills els 
requirents JF.B.B. i MC.B.B., que adquiriran de la següent manera: 
En quant a la concessió administrativa número 69-H a favor de JF.B.B. 
En quant a la concessió administrativa número 70-H a favor de MC.B.B. 
Els nous titulars de les concessió administratives dels drets funeraris se subroguen en els 
drets i obligacions inherents a les mateixes essent la data de finalització el dia 23 de 
desembre de l’any 2084. 
Vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 
titularitat de les concessions administratives  que ascendeix a l’import de 120,00 €. 

 
- Atorgar concessió administrativa funerària a R.R.F.  previ pagament de les següents taxes: 

Número 

de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol

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

- Atorgar concessió administrativa funerària a M.D. previ pagament de les següents taxes: 

Número de 

nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol

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



 

- Aprovar la transmissió de les concessions administratives funeràries que els causants 
P.G.S. i  F.L.M. tenien sobre els nínxols números 101-LL i 102-LL, a favor del seu fills els 
requirents FJ.L.G. i J.L.G. 
El nou titular de les concessions administratives dels drets funeraris se subroga en els 
drets i obligacions inherents a les mateixes essent la data de finalització l’any 2046. 
Vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 
titularitat de les concessions administratives  que ascendeix a l’import de 120,00 €. 

 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Acceptar la reclamació presentada MJ.B.V. en la que demana la devolució per ingressos indeguts 
pel pagament del servei de grua i procedir a practicar la devolució per ingressos indeguts de la 
quantitat de 82,70 € que deurà de ser ingressada al compte indicat per la interessada. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de FJ.J.T. per 

l’exercici 2017 i 2018, havent de demanar novament l’exempció per a l’exercici 2019 i 
següents. 

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.M.G. per 
l’exercici 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM a V.F.M. i anul·lar 
l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle de la seva propietat a efectes 2017 per 
aplicar-la al nou vehicle. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per JA.F.C. està inscrita en el Registre Oficial 
de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per R.G.C. està inscrita en el Registre Oficial 
de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 2,17€ a MS.J.P.  
- Devolució per ingressos indeguts de 35,43€ a M.T.B.  
- Devolució per ingressos indeguts de 106,29€ a M.P.P. 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a T.P.G. 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a JM.Q.B. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a LD.S.C. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a M.S.L. 
- Devolució per ingressos indeguts de 41,64 € a A.L.A. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,43 € a MJ.F.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,43 € a C.O.H. 
- Devolució per ingressos indeguts de 20,82 € a MT.C.F. 

 
 
RECLAMACIÓ CONTRA TARIFA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
Vista a la instància presentada per D.S.G. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament d’Amposta 
la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família nombrosa i considerar 
que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa 
per tractar-se d’una família nombrosa. 
Al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 



 

m3/trimestre. 
 
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per J.B.C. en 12 quotes d’igual quantia. 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per MD.E.F. en 5 quotes d’igual quantia. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (NC 000092) de J.C.G.  a 

J.A.C. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (126B153) de MD.C.C. a 

Y.N. 
- Acceptar prorrogar la baixa temporal de la llicència del mercat interior mòduls de fruites i 

verdures números 19 i 20 que va a nom de G.T.A. fins al 31 d’agost de 2016. 
 
MODIFICACIONS DEL SAD 
- Alta del serveis d’ajut a la llar de C.C.A. amb efectes del dia 22 d’agost de 2016. 
- Alta del servei de teleassistència de M.F.M.  

 
MODIFICACIONS DEL TAD 
- Alta del TAD de C.B.C., amb efectes del dia 29 d’agost de 2016. 
- Increment de les hores del servei de TAD de J.M.C. amb efectes del dia 16 d’agost de 

2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen catorze ajuts alimentaris, per un import total de 560,00 euros. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
- Autoritzar l’ús del minibus al Club Hoquei Amposta, per a sortides per partits  els dies: 

22 i 23 de novembre de 2016 (desplaçament a Caldes de Montbui). 
11 de novembre (desplaçament a Cambrils). 
26 i 27 de novembre (desplaçament a Lleida). 
10 de desembre (desplaçament a Vila-seca). 

 
- Autoritzar l’ús del Minibus a laResidència Amposta Fundació Pere Mata, en la que 

demana els dies 7 i 10 de setembre i 5, 29 i 30 d’octubre de 2016 per realitzar sortides 
comunitàries. 

 
- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Handbol Amposta, per a sortides per partits  

els dies: 
3 de setembre de 2016 (Sagunt). 
9 de setembre de 2016 (Vilamajor). 
11 de setembre de 2016 (Cerdanyola) 
5 de novembre de 2016 (Mislata). 
12 de novembre de 2016 (Sabadell). 
3 de desembre de 2016 (La Roca del Vallès). 
11 de desembre de 2016 (Alacant). 
17 de desembre de 2016 (Elda). 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, resolució d’11 d’agost de 2016 autoritzant 
la celebració de festes tradicionals amb bous a Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació autoritzant la celebració de 
certàmens ramaders en relació amb els correbous a Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.  
- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunicant l’atorgament d’una pròrroga de 180 dies a la 
treballadora, M.C.J. de la seva situació d’incapacitat temporal, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
  
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Ampliació de termini per presentar sol·licituds per participar en el procés de selecció d’un TAE 
adscrit a Intervenció. 
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el procés selectiu en 5 dies 
naturals des de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí oficial de la província de 
Tarragona. 
 


