
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 26 de setembre de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

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

Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 

Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora general: Maria del Mar Medall González. 

 

Hora inici: 08:33h 
Hora final: 10:43h 
 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 19 de setembre de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
- Atorgar a M.C.M. una pròrroga fins al 31 de desembre de 2016 de la llicència d’obres per 

la rehabilitació d’habitatge existent. 
- Atorgar llicència d’obres a  Serveis Rurals Poblet 1.3 SCCL, per la construcció d’Hotel de 4 

estrelles al carrer La Cinta, del Poble Nou del Delta. 
- Atorgar llicència d’obres a  Neumaticos Amposta SL, per enderroc de magatzem al carrer 

Holanda. 
- Atorgar llicència d’obres a  Masmovil SA pel desplegament de fibra òptica al terme municipal 

d’Amposta. 
 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert , tramitació urgent, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a l’obra "Arranjament de 
diversos camins", tot convocant-ne la licitació. 
Autoritzar, en quantia de 275.113,27 € IVA inclòs, la despesa que per aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada. 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de l’obra 
"Rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador municipal – fase1" mitjançant procediment obert 
oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el perfil de contractant anunci de 
licitació, perquè durant el termini de tretze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de 
la publicació de l’anunci de licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
 
 



 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA 
DE LA SALUT 
Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de prevenció de riscos laborals 
(especialitats tècniques) i vigilància de la salut, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació. 
Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que han de regir el procediment, ordenat es procedeixi a la seva exposició pública en el Butlletí 
oficial de la província de Tarragona als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o 
suggeriments. L’anunci es publicarà conjuntament amb l’anunci de licitació. 
Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada. 
Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona  i en el Perfil de contractant l’anunci de 
licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir de la seva 
publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, els interessats presentin les 
proposicions que considerin convenients.  
 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS ÀPATS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL “LA SEQUIETA” 
Àpats per al servei de menjador de la llar d'infants municipal "La Sequieta"" a partir del dia 1 
d’octubre de 2016 i per la totalitat del curs escolar 2016-2017 amb Cuina gestió, SL., per un 
import de 3,50 € més la quota corresponent de l'IVA per menú.  
 
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES 
- Obres consistents en l’arranjament d’uns trams amb DTS al camí Racó de Taulades amb  

Construcciones 3GSA segons oferta presentada per un import total de 4.359,93 € 
- Obres consistents en l’arranjament de diversos camins de la Comunitat General de Regants 

de la Dret de l’Ebre en motiu de la campanya de l’arròs 2016 amb  EM Serveis segons oferta 
presentada per un import total de 23.248,13€. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
- Formació i docència per part de M.F.D. com a desenvolupador del programa de tecnificació 

d’esgrima, segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de setembre fins 
al 31 de desembre de 2016 segons oferta presentada per un import total de 8.800,00 €. 

- Formació i docència per part de D.M., com a desenvolupador del programa de tecnificació 
de rem olímpic, segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de 
setembre fins al 31 de desembre de 2016  amb  Club Nàutic Amposta segons oferta 
presentada per un import total de 7.807,84 €. 

- Formació i docència per part de P.C. i E.O., com a desenvolupadors del programa de 
tecnificació d’atletisme, segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de 
setembre fins al 31 de desembre de 2016 amb  la Unió Atlètica Montsià segons oferta 
presentada per un import total de 3.360 €. 

- Formació i docència per part de M.F.A., com a desenvolupador del programa de tecnificació 
de natació, segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de setembre 
fins al 31 de desembre de 2016 segons oferta presentada per un import total de 7.200 €. 

 
- Formació i docència per part de M.C.G, com a desenvolupador del programa de tecnificació 

d’handbol segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de setembre fins 
al 31 de desembre de 2016 segons oferta presentada per un import total de 3.780,00 €. 



 

- Formació i docència per part de J.V.F., com a tutor i orientador d’esportistes l segons la 
normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre 
de 2016 segons oferta presentada per un import total de 1.820,00 €. 

- Formació i docència per part de J.V.F., com a desenvolupador del programa de tecnificació 
de preparació física segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de 
setembre fins al 31 de desembre de 2016 segons oferta presentada per un import total de 
4.560,00 €. 

- Neteja del solar comprés entre l’Avinguda Santa Bàrbara i l’Avinguda Aragonesa amb 
Agrogalgo SL segons oferta presentada per un import total de 3.267,00 € 

- Desenvolupament de les activitats de lleure socioeducatiu amb  Fundació Pere Tarrès 
segons oferta presentada per un import total de 1.595,74 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
- Haima per posar a l’entrada principal de Fira Amposta, així com taules per fer conferències a 

l’auditori i taules per a fer la inauguració firal amb Fatsini SL segons oferta presentada per 
un import total de 629 € 

- Substitució de 12 wàters i adequació de la instal·lació existent a l’escola Soriano Montagut 
amb J.S.N. segons oferta presentada per un import total de 3.731,64 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
- Aprovar la contractació de M.R.R. com a model de l’Escola d’Art, 5 hores setmanals (dijous 

de 16.30 a 21.30), categoria laboral AGP-6, del 6 d’octubre de 2016 al 22 de juny de 2017. 
- Aprovar la incorporació de la següent clàusula addicional al contracte laboral indefinit 

temporal de S.M.M. que en aquests moments està vigent: Clàusula addicional 9: S’amplia 
la jornada de treball estipulada al contracte del 91,67 % al 100% jornada de treball 
complerta, mentre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
subvencioni la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de l’Ajuntament d’Amposta i es 
mantingui el seu equilibri pressupostari i segons informe propi d’Intervenció, i/o es 
consideri que la UEC assoleix els seus objectius i garanteix les necessitats educatives 
especials dels seus alumnes. Fer efectiva aquesta clàusula i aprovar l’ampliació de 
jornada fins el 100% a partir del dia 1 d’octubre de 2016. 

- Aprovar la contractació de M.S.C. per a la realització de les tasques de direcció, 
organització i promoció del Mercat de Santa Llúcia i la campanya de Nadal i Reis, 
categoria laboral C2-14, jornada laboral completa, de dilluns a divendres de 7.30 a 15 
hores del 10 d’octubre de 2016 al 9 de gener de 2017. 

 
AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALLADOR/A 
Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb J.C.E., en 21 hores setmanals, categoria laboral 
AGP-8, horari de 15.43 a 20 hores, del 3 d’octubre al 31 de desembre de 2016, per tal que realitzi 
les tasques de monitora del centre obert infantil. 
 
SUSPENSIÓ DE CONTRACTE DE TREBALLADORA PER RISC PER EMBARÀS 
Declarar el pas de G.F.P. a la situació de suspensió del contracte per risc per embaràs contemplat 
a l’article 45.1 del RDL 2/2015 pèl que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors a partir 
del dia 1 d’octubre de 2016 així com donar-la de baixa de la nòmina a partir d’aquesta data i fins 
el dia d’inici del permís de maternitat, període en que percebrà la prestació econòmic per risc 
durant l’embaràs directament d’Activa Mútua. 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per L.A.S., demana autorització per poder assistir a la 

reunió de l’equip operatiu del Pla de Salut de l’escola i comunitat de les Terres de l’Ebre al 
Servei Regional de Salut a les Terres de l’Ebre, el dia 29 de setembre de 2016 de 13 a 15 
hores a Tortosa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora N.R.M., educadora social del centre 
obert infantil, sol·licita autorització per poder assistir a la reunió tècnica que es celebrarà 
el dia 22 de setembre de 2016 de 9 a 13 hores al centre obert LúDIK d’Ulldecona. 

- Autoritzar el regidor de noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibilitat 
energètica, juntament amb els treballadors N.M.B. i A.C.V., a assistir a la reunió de la 
Diputació de Tarragona, Plataforma Actio, que es celebrarà el dia 29 de setembre de 2016 
d 10 a 13 hores a Tarragona. 

- Autoritzar el regidor de noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibilitat 
energètica, juntament amb els treballadors N.M.B., A.C.V., H.V.C., la Interventora 
MM.M.G., la Secretària MC.V.B. i el regidor d’Hisenda, Règim Interior i Personal, T.B.B. per 
visitar els ajuntaments de Viladecans i Santa Perpètua de la Mogoda per a veure el 
programa d’administració electrònica i gestió d’expedients que fan servir el dia 30 de 
setembre de 2016 de 10 a 15 hores. 

- Autoritzar el caporal J.LL.B. a realitzar el curs d’instrucció d’atestats que organitza 
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del 17 al 28 d’octubre de 2016.  

- Autoritzar el treballador, JV.F.M., oficial de manteniment de la piscina municipal per poder 
realitzar un curs de renovació sobre prevenció i control de legionel·losi que es realitzarà 
els dies 5 i 7 d’octubre de 2016 de 15.30 a 20.30 a les instal·lacions del laboratori Isbo a 
Salou. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 416 de data 26/09/2016 que ascendeix a un import líquid de 56.706,17 €, la qual 
comença amb Agustin Arnau SA per import de 2.751,18 € i finalitza amb Medio Submarino 
International SL, per import de 2.904,00 €. 
 
 
ATORGAMENT DEL PREMI DEL CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES DE FESTES MAJORS 
D’AMPOSTA 
- Ordenar el pagament de  150,00 € en concepte de premi a la samarreta més divertida a 

Fetgefort, representat per B.M.P., mitjançant transferència al compte de l’interessat. 
- Pagament de  150,00 € en concepte de premi a la samarreta més original a La Pinya, 

representat per J.A.P., mitjançant transferència al compte de l’interessat. 
- Ordenar el pagament de  150,00 € en concepte de premi a la samarreta més elaborada a 

Les cuquis, representat per A.A.P., mitjançant transferència al compte de la interessada. 
 
ADHESIÓ A L’ACORD MARC RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament d'Amposta, al nou acord marc relatiu a la contractació 
de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per tal de 
poder participar de la nova convocatòria del programa i establir uns nivells salarials homogenis 
de totes les persones contractades en el marc del mateix, tal com indica el punt segon de l’acord. 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
de l’estudiant de la Universitat de Lleida, A.M.G., entre el 2 de novembre i el 22 Autoritzar la 
realització de les pràctiques acadèmiques externes de desembre de 2016, amb un total de 180 h.  
als Serveis Socials d'Amposta, d’acord amb l’especificat en el conveni i annex adjunt. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC EN MOTIU D’EXPOCLICK AMPOSTA 
Aprovar les bases reguladores del concurs fotogràfic “Expoclick Amposta. Un riu de Clicks. La 
durada del concurs serà del divendres dia 11 de novembre a les 18 hores fins el diumenge dia 13 
de novembre de 2016 a les 14 hores. Hi haurà primer i segons premi que consistiran en 
productes playmobil. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE DIORAMES EN MOTIU D’EXPOCLICK AMPOSTA 
Aprovar les bases reguladores del concurs de diorames “Expoclick Amposta. Un riu de Clicks.  
El període d’inscripció serà del 3 d’octubre al 4 de novembre de 2016. 
S’atorgaran un total de 8 premis consistents en productes playmòbils.  
Ordenar la publicació de les bases indicades a la pàgina web de l’Ajuntament d'Amposta. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a D.T.P. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

019-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per P.A.P. actuant en nom i representació de Memoryteca Smart 
Brains SL, consistent en el 50 de la quota liquidada %, 185,69%, al tractar-se d’una activitat oberta 
al Polígon Industrial de Les Tosses. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
- Concedir a M.A.B. la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 

nombrosa de 4 components, incrementant el llindar de la segona tarifa 9 m3/trimestre. 
- Concedir a V.E.P. la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa de 5 

components, incrementant el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 
- Desestimar la sol·licitud formulada AM.D.F. mitjançant la qual sol·licita la reducció del preu de 

les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família monoparental, per considerar que no 
concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal. 

- Concedir a P.F., la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa de 5 
components, incrementant el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS 
Vista la instància presentada per M.H., en la que manifesta que durant els mesos de maig, juny i 
juliol de 2016 el seu fill G.F.D. no va assistir a la llar d’infants La Gruneta i per tant, demana la 



 

devolució per ingressos indeguts, desestimar la sol·licitud formulada per considerar que les 
liquidacions de la taxa corresponent als mesos de maig a juliol de 2016 estan ajustades a dret. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
- Atorgar la llicència de gual permanent a EI.F.C. amb les característiques següents: 

Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús 
superior a l’ús general. 
Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de 2,70 
metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Ruiz de Alda. 

 
- Concedir autorització a E.S.P. per traspassar la llicència de que gaudia al carrer 

Campoamor per situar-la al carrer Cervantes quines característiques seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús 
superior a l’ús general. 
Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de 3,45 
metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Cervantes. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de MR.M.R. a efectes 2017 i 

aplicar-la 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 M.D. a efectes 2017 i 

aplicar-la al nou vehicle de la seva propietat a efectes 2017 i següents. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de E.F.M. per 

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

- Devolució per ingressos indeguts de 20,82 € a E.F.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,43 € a I.R.C. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.M.R. per 

l’exercici 2017, havent de demanar novament l’exempció per a l’exercici 2018 i següents. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de E.C.LL. 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 P.T.A. 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 R.J.S. per 
l’exercici i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a MC.L.A. 
- Atorgar  la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de MP.H.G. per 

l’exercici i següents. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,41 € a G.O.T. 
- Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de M.M.C. a efectes 2017 i 

aplicar-la a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat, a efectes 2017 i 
següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de R.S.C. per 
l’exercici 2017 i següents. 



 

- Devolució per ingressos indeguts de 35,41 € a P.P.I. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,41 € a A.G. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a RS.J.C. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de MC.A.H. per 

l’exercici 2017 i següents. 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a B.F.S. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JR.S.C. per 

l’exercici i següents. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 
Vist l’escrit presentat per Manuela Cid Espuny, com a directora dels Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya actuant com a mandatària 
verbal de la Generalitat De Catalunya, en què demana se li apliquin les exempcions i bonificacions 
previstes en els articles 21 i 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per les obres que es 
projecten d’arranjament de lavabo de discapacitats i la substitució de les finestres de l’Escola Mestre 
Agustí Barberà d’Amposta. 
En tractar-se d’un centre d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’educació infantil i 
primària correspon aplicar la bonificació del 95% tant a l’impost com a la taxa, atenent al següent 
detall: 

Tribut Quota Tributària Import bonificat 

Quota tributària 

pendent 

ICIO 440,43 € 418,41 € 22,02 € 

LLICÈNCIA D’OBRES 31,46 € 29,89 € 1,57 € 

471,89 € 448,30 23,59 € 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
- Autoritzar, amb efectes retroactius, l’actuació musical sol·licitada per I.Q.B. a la plaça R. 

Berenguer amb la implicació dels bars de la zona amb alguns condicionants. 
- Autoritzar a La colla castellera “Xiqüelos i Xiqüeles del Delta” i d’altres , amb efecte 

retroactius, a la realització d’una sèrie d’actes de caràcter cultural i tradicional que 
consisteixen en actuacions castelleres, on també es vol fer un sopar i actuacions musicals 
diverses al pavelló firal, entre les 23.00 hores del dia 24 de setembre de 2016 i les 6.00 
hores del dia 25 de setembre de 2016, amb alguns condicionants. 

 
 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
- Autoritzar que es pintin dos estacionaments per a minusvàlids al pàrquing d’enfront de 

l’escola Agustí Barberà per part dels serveis municipals. 
- Informar a la comunitat de propietaris del carrer Xile, 133, de l’informe emès per la 

policia local sobre queixes dels camions que estacionen al passeig Generalitat. 
- Informar a la comunitat de veïns del carrer Brasil, 138 de l’informe emès per la policia 

local sobre queixes dels camions que estacionen al passeig Generalitat. 
- Informar a la comunitat de veïns del carrer Sènia, 41-47 de l’informe emès per la policia 

local sobre queixes dels camions que estacionen al passeig Generalitat. 
 
 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Acceptar la cessió de l’Auditori a GRUP D’ANIMACIÓ JUVENIL HIGH LAND d’Amposta per 

als dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2016  de les 09:00 fins les 24:00, 
condicionada a que es dispositi una fiança de 50,00 €. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal a A.M.P., els dies 22 
d’octubre i 19 de novembre de 2016 de les 16 a les 21 hores en motiu del visionat gratuït 
de la primera temporada de l’espai d’entrevistes “Perfils”. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal a EOI Amposta, dies 21 
d’octubre, 18 de novembre de 2016, 20 de gener 24 de març i 21 d’abril de 2017, per 
portar a terme cessions de cinema en francès per als alumnes, així com la cessió de 
projector, pantalla, DVD i 40 cadires. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal a J.H.F., el dia 7 d’octubre de 
2016 de les 21:30 a les 00:30 hores per portar a terme una Assemblea de Socis, així com 
la cessió de 100 cadires, micròfon, taula presidencial amb 5 cadires. 

- Acceptar la cessió de  l’Auditori a I.E.P., en nom de l’Ajuntament d’Amposta, per als dies 
26 i 27 d’octubre de 2016  de les 09:00 fins les 21:00 per realitzar el Fòrum d’Experiències 
Emprenedores. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús de la pista de patinatge del pavelló el 
dia 25 de setembre de 2015 a F.M. ALZHEIMER DEL MONTSIA per realitzar un berenar 
popular amb motiu del dia mundial de l’Alzheimer. 

- Acceptar la cessió de l’ús l’Auditori a l’escola “Angloschool Idiomes”  per assajar i 
representar una obra de teatre de Nadal en anglès els dies: 

Tipus d’ús Dia Mes Horari 

Assaig 28 i 29 Novembre 17:15 fins les 19:15 
Assaig 12-13-19-20-21-22 Desembre 17:15 fins les 19:15 
Representació obra 23 Desembre 17:15 fins les 19:15 

 
SOL·LICITUDS DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la cessió de dues cassoles per a la fira del caçador, que tindrà lloc els dies 1 i 2 

d’octubre de 2016 a l’Ajuntament de Masdenverge.  
- Autoritzar la cessió d’un escenari per du a terme una desfilada benèfica el dia 1 d’octubre 

de 2016, així com la cessió d’un equip de so amb 2 altaveus, 2 micros i una taula de so a 
grup d’animació juvenil High Land. 

- Autoritzar la cessió de 3 porteries d’hoquei, banques del pavelló disponibles, 30 tanques 
metàl·liques grogues i cons de senyalització en motiu dels Ampostalímpics, a residència 
d’avis Fussmont d’Amposta. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Alta del servei de teleassistència de R.S.M. 
- Alta del servei de teleassistència de C.S.A. 
- Alta del SAD de RM.M.B., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016. 
- Baixa del SAD de J.A.P., per ingrés en plaça residencial privada amb efectes del dia 16 de 

setembre de 2016. 
- Baixa del SAD de X.P.S., per manca de compliment dels objectius establerts amb efectes 

del dia 16 de setembre de 2016. 
 



 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Baixa del TAD de M.R.G., amb efectes del dia 21 de setembre de 2016 per ingrés en plaça 
residencial. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen cinc ajuts alimentaris per un import total de 200,00 €. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei Català de Trànsit, autoritzant el tall a la carretera N-340, Pont Penjant d’Amposta, amb 
motiu de la realització d’actes festius els dies 9, 10 i 11 de setembre de 2016, la Junta de Govern 
Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, aprova el Projecte d’especialització i competitivitat territorial turístic en 
família, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, presenta la sol·licitud de subvenció a la convocatòria de selecció de 
projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
Aixecament d’embarg  
- Ordenar la cancel·lació de de l’embarg de sou, salari o pensió que amb data 18/11/2015 

es va fer contra GF.C.S. 
- Ordenar la cancel·lació de de l’embarg de sou, salari o pensió que amb data 01/06/2016 

es va fer contra J.G.M.  
 
Sol·licituds d’autorització per realització d’activitats a la via pública 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Penya Barcelonista Joan Gamper d’Amposta en la que 
demana autorització per poder realitzar una caminada popular fins a l’Ermita del Montsià el dia 
12 d’octubre de 2016 així com la col·laboració de la Policia local i protecció Civil i autorització per 
ocupar la Plaça del Mercat com a punt de sortida. Concentració de 9.30 a 10.00 i sortida de 10 a 
10.15 hores. 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Adolfo Constructors del Montsià SL en la que demana 
autorització per ocupació de la via pública al carrer Menéndez i Pelai, així com aprovar la 
liquidació de les taxes corresponents. 
 
Sol·licitud de reducció de jornada laboral 
Aprovar la sol·licitud formulada per L.A.S. en la que demana la reducció d’un terç de la seva 
jornada amb la percepció del 80% de les seves retribucions des de l’1 d’octubre fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
 
 
 



 

Aprovació de l’expedient de contractació del procediment negociat sense publicitat per a la 
realització de les obres “Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta  a diversos carrers” 
Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per la realització de 
les obres "Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers”. 
Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que han de regir la 
contractació. 
Aprovar la despesa de 189.997,00 €., amb càrrec a la partida 61900.09.160  del pressupost de 
l’exercici de 2016. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies naturals, comptats a 
partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el procediment licitatori, per presentar la 
seva oferta. 
 
Modificació d’acord 
La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 11 d’abril de 2016 va aprovar entre altres el 
següent acord: 
“Quart. Atorgar a MM.F.M., un ajut d’urgència social de 193,36 €”. 
Modificar l’acord de la junta de Govern Local del dia 11 d’abril de 2016 que quedarà redactat de la 
següent forma: 
“Quart. Atorgar a MM.F.M., un ajut d’urgència social de 22,78 €”. 
 
Assignació provisional de funcions especials addicionals i funcions de superior categoria a 
treballadors municipals 
Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions de superior, de forma 
temporal, amb efectes des del dia 1 de juny de 2016 per a totes elles, amb excepció de les 
persones que ocuparan el lloc de directores a les respectives Llars d’infants que es farà efectiu 
amb la jubilació de P.M. actual directora d’ambdues llars d’infants: 

A) Treballadora: G.R.LL.  
- Funcions que se li assignen: Direcció Llar d’Infants La Sequieta ( 50% ) 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des del 4 de juliol fins el 31 de 

desembre del 2016. 
B) Treballadora: R.D.C. 

- Funcions que se li assignen: Direcció de la Llar d’Infants La Gruneta ( 50% ) 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des del 4 de juliol fins el 31 de 

desembre de 2016. 
C) Treballador: JR.M. 

- Funcions que se li assignen: Cap de l’Oficina de Gestió Tributària 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny fins el 30 de 

novembre de 2016, sempre que amb anterioritat no s’hagi cobert la plaça de 
Tresoreria de l’Ajuntament. 

Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions especials addicionals, de 
forma temporal, amb efectes des del dia 1 de juny de 2016 per a totes elles. 

A) Treballadora: M.M.F. 
- Funcions especials addicionals que se li assignen: Direcció ESARDI 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny fins el 30 de 

novembre del 2016. 
 



 

B) Treballador: J.M.B. 
- Funcions especials addicionals que se li assignen: desenvolupament de tasques de 

coordinació adjunta de l’Àrea dels Serveis al Territori i impulsor de projectes. 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: amb caràcter excepcional des de l’1 

de juny fins el 15 de setembre de 2016 i, amb caràcter no excepcional des del 16 de 
setembre fins el 30 de novembre de 2016. 

C) Treballadora: R.V.P. 
- Funcions especials i addicionals que se li assignen: Secretaria d’Alcaldia 
- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny fins final de la 

legislatura. 
D) Treballador: X.M.P. 

- Funcions especials i addicionals que se li assignen: tasques de coordinació del 
departament de serveis socials. 

- Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny fins el 30 de 
novembre de 2016, sempre que amb anterioritat no s’hagi cobert interinament la 
plaça de Responsable de Serveis Socials que està convocada, sent aquest moment la 
data límit. 

 
Les retribucions complementàries anuals provisionals/brutes que es percebran per l’exercici de 
les funcions descrites es detallen a continuació: 

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 

NOM I COGNOMS Complement de destí Complement específic 

G.R.LL. CD 22 (50%) + CD 15 (50%) 7.050,80 € 

R.D.C. CD 22 (50%) + CD 15 (50%) 7.050,80 € 

J.R.M. CD 24  No afecta 

Les retribucions complementàries anuals provisionals/brutes que es percebran en concepte de 
indemnització per l’exercici de les funcions descrites es detallen a continuació: 

RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES 

NOM I COGNOMS Indemnització 

M.M.F. 2.998,54 

J.M.B. 6.205,71 

R.V.P.  3.324,36 

X.M.P. 2.748,32 

 
Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya 
Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls 
formatius i pressupost: 
 
 
 
 
 
 



 

Actuacions sol·licitades        

     

Nombre de participants sol·licitat 90 

     
Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció   

 
Nombre de 

joves 
(Mòdul 
màxim) Sol·licitat  

 90       1.800,00 €      162.000,00 €   
Actuacions de formació     

 
Nombre de 

joves 
(Mòdul 
màxim) Sol·licitat  

 90       2.130,00 €      175.500,00 €   
Relació d'accions formatives     

Nom de l'especialitat 
Nombre de 
joves previst 

Hores previstes 

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I 
JARDINERIES 9 300 

AQÜICULTURA I ARTS DE PESCA 9 300 

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 9 300 
ACTIVITATS AUXILIARS EN AGRICULTURA I 
CONTROL DE PLAGUES 9 300 

MANTENIDOR/A REPARADOR/A D'EDIFICIS 9 300 

ACTIVITATS AUXILIARS EN RAMADERIA 9 300 
ACTIVITATS AUXILIARS DE PERRUQUERIA I 
ESTÈTICA 9 300 
OPERACIONS AUXILIARS EN INDÚSTRIES 
GRÀFIQUES 9 300 
OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ 
MECÀNICA I SOLDADURA 9 300 

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 9 300 

Total 90 joves 3.000 hores 
 

Nombre de joves que es preveu que realitzin formació en ESO o el curs específic o de preparació 
per a l'accés als cicles de grau mitjà 

 

 Nombre de joves (Mòdul màxim IOC) Sol·licitat  
 54          180,00 €          7.720,00 €   
     
Actuació de promoció a empreses i difusió  

 Nombre de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat  
 90            100,00€          9.000,00€   
     
Incentius als participants  



 

 Nombre de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat  
 90          600,00 €        54.000,00 €   
     

Total subvenció sol·licitada     410.220,00 €   

 
 
Correcció d’errada material 
En relació als acords de la Junta de Govern Local en sessió del 8 agost de 2016 referents a l’aprovació 
de les convocatòries del PLA DE SUPORT A LA FAMÍLIA i DELS AJUTS ECONÒMICS DESTINATS AL 
PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES s’han observat diverses errades materials que tots 
seguit s’indiquen als efectes de la seva correcció: 
 “SEGON. Obrir el termini de presentació de les sol·licituds del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2016.” 
Haurà de dir: 
“SEGON. Obrir el termini de presentació de les sol·licituds de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2016.” 
També s’haurà d’afegir un altre punt per esmenar l’omissió que digui: 
QUART. Demanar a la Interventora que ampliï la informació que recull en el seu informe i, en el cas 
que procedeixi, realitzi una rectificació del mateix. 
Finalment el punt QUART passarà a ser el CINQUÈ. 
En quant a la convocatòria dels Ajuts Econòmics destinats al pagament de l’Impost sobre Béns 
Immobles, s’observen que hi ha diverses errades materials havent transcrit informació relativa al pla 
d’ajuts de les famílies i dels ajuts de l’IBI, de manera que la redacció actual que diu: 
“APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA “PLA DE SUPORT A LES PERSONES SENSE RECURSOS”. 
Atès que el Ple de la corporació, en la sessió duta a terme el dia 29 de maig de 2016 va aprovar les bases 
reguladores de la concessió d’ajuts a persones perceptores de rendes baixes. 
Atès que en data 28 d’octubre de 2013, el Ple va aprovar la modificació de les bases indicades, incorporant 
un nou sector de beneficiaris, les famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec. 
Atès que el Ple en sessió ordinària de 29 de febrer, no obstant informe desfavorable conjunt de la 
Interventora i la Secretària, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió, mitjançant procediment 
obert, dels ajuts per al pagament de l’IBI. 
Vista la proposta de l’Oficina de Gestió Tributària, d’aprovació de la convocatòria pública d’ajuts econòmics 
destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives 
amb fills a càrrec. 
Vist l’informe desfavorable conjunt de Secretaria i Intervenció respecte la proposta de convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI i a la proposta de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts 
dintre del pla suport a la família, per considerar que es tracta d’una minoració de la quota líquida no 
contemplada en la legislació reguladora de dit impost, si bé es demana per l’Alcalde que consti en l’acte que 
l’ajut a les famílies no és una subvenció per minorar l’IBI, pel que es demanarà a la Interventora una 
ampliació de l’informe que ha redactat i el seu cas una rectificació. 
Atès que existeix saldo de crèdit disponible de 50.000,00 €, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER: Aprovar la convocatòria per a l’any 2016 dels ajuts econòmics destinats a persones perceptores de 
prestacions baixes i a famílies que perceben prestacions no contributives amb fills a càrrec. 
SEGON. Obrir el termini de presentació de les sol·licituds del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2016. 
TERCER. Ordenar que es doni publicitat a la convocatòria indicada mitjançant la seva publicació en el BOP, 
per un termini de 20 dies i la pàgina web de l’Ajuntament. 
QUART. Demanar a la Interventora que ampliï la informació que recull en el seu informe i, en el cas que 
procedeixi, realitzi una rectificació del mateix. 



 

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’Oficina de Gestió Tributària, Regidoria de Serveis socials i 
Intervenció.” 
Haurà de dir: 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA “AJUTS ECONÒMICS DESTINATS AL PAGAMENT DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES”. 
Atès que el Ple en sessió ordinària de 29 de febrer de 2016, no obstant informe desfavorable conjunt 
de la Interventora i la Secretària, es van aprovar les bases reguladors per a la concessió, mitjançant 
procediment obert, dels ajuts per al pagament de l’IBI. 
Vista la proposta de l’Oficina de Gestió Tributària, d’aprovació de la convocatòria pública d’ajuts 
econòmics destinats al pagament de l’Impost sobre béns immobles. 
Vist l’informe desfavorable conjunt de Secretaria i Intervenció respecte la proposta de convocatòria per 
a l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI per considerar que es tracta d’una minoració de la quota 
líquida no contemplada en la legislació reguladora de dit impost. 
Atès que existeix saldo de crèdit disponible de 50.000,00 €, la Junta de Govern Local per unanimitat 
acorda: 
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’any 2016 dels ajuts econòmics destinats al pagament de 
l’Impost sobre béns immobles. 
SEGON. Obrir el termini de presentació de les sol·licituds de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2016. 
TERCER. Ordenar que es doni publicitat a la convocatòria indicada mitjançant la seva publica en el 
BOP, per un termini de 20 dies i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’Oficina de Gestió Tributària, Regidoria de Serveis Socials i 
Intervenció. 
 


