
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 03 d’octubre 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: 08:15h 
Hora final: 09:23h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 26 de setembre de 2016. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE TRANSPORT 
ADAPTAT DEL CENTRE APASA D’AMPOSTA” 
Requerir a l’Associació de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament 
de la comarca del Montsià per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils comptat des del 
següent en que rebi la notificació del present acord, presenti la documentació justificativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i de 
disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
- Subministrament consistent en material per pintar el cementiri d’Amposta, cementiri del 

Poble Nou i la pista poilesportiva del Poble Nou amb Drogueria moderna Amposta SL 
segons oferta presentada per un import total de 4.673,26 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
- Contractació de l’espectacle, “Ekilibuá” dins el 3er festival de teatre i circ d’Amposta que es 

realitzarà el dia 9 d’octubre de 2016 a la plaça de l’Ajuntament amb M.R.F. (Maintomano), 
segons oferta presentada per un import total de 1.936,00 €. 

- Contractació de l’espectacle, ”L’animalada” instal·lació de teatre i circ amb jocs itinerants, 
dins del 3er festival de teatre i circ d’Amposta que es realitzarà el dia 9 d’octubre de 2016 al 
carrer Major amb S.S. (Katakrak) segons oferta presentada per un import total de 
1.452,00 €. 

- Contractació de l’espectacle, ”Shake experience” i del taller de circ al carrer, activitats que 
realitza l’Escola de Teatre i Circ, , dins del 3er festival de teatre i circ d’Amposta que es 
realitzarà els dies 8 i 9 d’octubre de 2016 amb l’associació de Teatre i Circ de les Terres de 
l’Ebre segons oferta presentada per un import total de 1.500,00 €. 



 

- Realització de l’espectacle “The Flamingos” per la companyia Los Herrerita, dins del 3er 
festival de teatre i circ d’Amposta que es realitzarà el dia 8 d’octubre de 2016 a la plaça 
Ramon Berenguer IV amb Planning General d’espectacles segons oferta presentada per 
un import total de 1.936,00 €. 

- Realització de l’espectacle “Refugiada poètica” amb Claire Ducreux, dins del 3er festival de 
teatre i circ d’Amposta que es realitzarà el dia 8 d’octubre de 2016 a les 22 hores al teatre de 
la Lira Ampostina amb E.B.M. segons oferta presentada per un import total de 3.267,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
- Contractació de S.N.F.,  com a enginyera tècnica, categoria laboral A2-19, jornada laboral 

completa, del 4 d’octubre de 2016 al 3 de gener de 2017. 
- Ampliació del contracte de D.C.G., 3 hores setmanals, categoria laboral AGP11, del 4 

d’octubre de 2016 al 30 de juny de 2017. 
- Ampliació del contracte de J.C.E., 2 hores setmanals, categoria laboral AGP11, del 4 

d’octubre de 2016 al 30 de juny de 2017. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE PERMÍS I REDUCCIÓ DE JORNADA PER MATERNITAT 
Autoritzar a M.B.S., a realitzar la reducció d’un terç de la seva jornada per maternitat, sense que 
se li minoren les seves retribucions, del 28 de novembre de 2016, al 27 de novembre de 2017. 
Aprovar la compactació del permís d’una hora diària per lactància a M.B.S., per un total de 19 
dies, havent-se de reincorporar al seu lloc de treball, el dia 12 de gener de 2017 a jornada 
reduïda. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada pel treballador A.C.V., el qual ocupa la plaça d’arxiver 

municipal a l’Ajuntament d'Amposta, sol·licitat autorització per poder assistir a la reunió 
de coordinació de la Xarxa d’arxius comarcals de Catalunya el dia 3 d’octubre de 2016, al 
Parc Audiovisual de Catalunya a Terrada. 

- Autoritzar a A.N.G. a assistir a la sessió informativa sobre la convocatòria FOAP 2016, 
destinada a l’atorgament de subvencions per dur a terme accions formatives en àrees 
prioritàries adreçades a persones en situació d’atur, que es durà a terme el dia 4 
d’octubre de 2016 de 10 a 12 hores a l’edifici del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
especialitzada a Barcelona i denegar una bestreta per al viatge. 

- Autoritzar als treballadors d’aquest ajuntament, J.C.E. i R.N.A. a assistir a l’activitat de 
formació que ha organitzat L’Associació Catalana de Municipis denominada “la 
contractació pública socialment responsable a l’administració local catalana” a realitzar el 
dia 19 d’octubre de 2016 de 8.45 a 14.15 hores a Barcelona. 

- Autoritzar al regidor de noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibilitat 
energètica, juntament amb el treballadors N.M.B. a assistir a la reunió empresa de 
mobilitat de Reus (AMERSAN) sobre gestió punt EdRR, que es realitzarà el dia 7 d’octubre 
de 2016 de 12.30 a 15 hores a l’edifici del mercat central de Reus. 

- Autoritzar la treballadora A.P.C. a assistir al seminari “Plans de polítiques de dones” que 
es realitzà el dia 4 d’octubre de 2016 de 9.30 a 14.30 a Tortosa. 

- Autoritzar la treballadora A.P.C., demana autorització per poder assistir al seminari “Plans 
d’igualtat a les empreses” que es realitzà el dia 30 de setembre de 2016 de 10.30 a 13.30 
a Tortosa. 

 



 

- Autoritzar a la treballadora M.F.M. a assistir a les Jornades Tècniques de la construcció 
que es realitzen el dia 7 d’octubre de 2016 de 9 a 19 hores a Tortosa. 

- Autoritzar la treballadora M.L.B. a assistir al taller pràctic sobre el servei Instamaps-
geolocal que es realitza a Barcelona, a la seu de l’Escola d’Administració Pública, el dia 5 
d’octubre de 2016 de 10 a 14 hores. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA 
Aprovar el conveni específic de pràctiques externes entre la facultat d’economia i empresa de la 
URV i l’Ajuntament d'Amposta, per tal que l’almne JE.S.P., del grau d’administració i direcció 
d’empreses, pugui realitzar les pràctiques externes a l’àrea de comerç de l’Ajuntament d'Amposta 
del 28 de setembre de 2016 al 31 de gener de 2017, de 8 a 15 hores, d’acord amb l’especificat al 
conveni adjunt. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació número 433 de data 03/10/2016, que ascendeix a un import líquid de 1.951,96 € 

la qual inclou una única factura del Club Nàutic Amposta per import de 1.951,96 €. 
- Relació  número 432 de data 03/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 40.494,25 €, 

la qual comença amb Televisión TeveOn Ebre SL per import de 1.815 € i finalitza amb 
J.R.M.,  per import de 2.968,00 €. 

- 4.000,00 € en concepte de premi com a guanyador de la Biennal d’Art Ciutat d’Amposta, 
2016 al treball “El lago de los cisnes” de F.J.L.  

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució a MA.G.M., de la fian6 provisional, de 400,00 € dipositada en data 11 de 
juliol de 2016, així com de la garantia definitiva, per import de 800,00 € dipositada en data 1 
d’agost de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS RELATIUS AL “BANC DE TERRES” 
Aprovar els procediments adjunts relacionats amb el Banc de Terres, condicionant l’aprovació a 
que el Reglament sigui definitivament aprovat pel Ple Municipal: 

039_Oferiment de terra per arrendar (Banc de Terres) 
059_Demanda de terra per arrendar (Banc de Terres) 
060_Baixa al Banc de Terres 
061_Renovació de la inscripció al Banc de Terres 
062_Modificació de dades al Banc de Terres 
063_Baixa d’ofici al Banc de Terres 
064_Gestió del Banc de Terres 

Publicar les fitxes dels manuals així com els formularis adjunts dels procediments que es 
detallaran a continuació al web municipal, a partir del moment en que s’hagi aprovat 
definitivament el Reglament del Banc de Terres pel Ple Municipal: 

039_Oferiment de terra per arrendar (Banc de Terres) 
059_Demanda de terra per arrendar (Banc de Terres) 
060_Baixa al Banc de Terres 
061_Renovació de la inscripció al Banc de Terres 
062_Modificació de dades al Banc de Terres 

 
 



 

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
- Aprovar l’ordenació del trànsit, deixant un tram del camí de Tapa d’un sol sentit de 

circulació, senyalitzant la prioritat en l’altra sortida. 
- Autoritzar que es pinti, per part dels serveis municipals, una plaça de reserva 

d’estacionament per a minusvàlids al carrer Fotxa 11 de la urbanització Eucaliptus. 
- Desestimar la sol·licitud formulada per J.N.T. en la que sol·licita que es senyalitzi al terra, 

la sortida de vehicles del carrer Holanda, per quan està al mig del xamfrà i sovint està 
bloquejada per vehicles que estacionen al davant i desconeixen la normativa. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per JR.E.A., en la que sol·licita que sigui col·locat un 
pas de vianants elevat a l’avinguda Sant Jaume, enfront de Toldos Samas, ja que és un 
barri de gent gran que necessita temps per creuar el carrer i els vehicles circulen amb 
molta velocitat. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Autoritzar la sol·licitud formulada per FA.B.F., en la que sol·licita autorització per poder instal·lar a 
l’avinguda Alcalde Palau, creuament amb el carrer Sant Josep, una placa informativa d’ubicació de 
l’estació de servei del carrer Grau i aprovar la liquidació de les taxes corresponents. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada  per L’associació de veïns de la Vila, en la que sol·liciten 

autorització per poder realitzar una activitat lúdica festiva i un sopar al carrer Major el dia 
15 d’octubre de 2016 i que es talli el trànsit rodat des de les 9.00 hores del dia 15 fins a 
les 3.00 hores del dia 16 d’octubre de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta en la que sol ·licita 
autorització per poder realitzar la festa del rem el dia 15 d’octubre al Passeig del Riu, que 
es tanqui la circulació i es prohibeixi la circulació al Passeig del Riu, del carrer Numància 
al carrer Francesc Riocabo. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per La societat de caçadors del Poble Nou del Delta, 

per poder utilitzar les instal·lacions del pavelló poliesportiu del Poble Nou del Delta el dia 
9 d’octubre de 2016 per realitzar un dinar social. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada  per J.R.P., com a President del Comitè d’empresa, per 
poder utilitzar el saló de plens de l’Ajuntament d'Amposta el dia 14 d’octubre de 2016 a 
les 14.15 per poder celebrar una assemblea informativa per als treballadors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per V.A.F., com a cap de premsa de l’Ajuntament 
d'Amposta, per poder utilitzar el Teatre del Casal el dia 19 d’octubre de 2016 per la tarda 
per realitzar diàlegs sobre la comissió Europea. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Pau Cid Espelta, com a regidor d’eficiència i 
sostenibilitat de l’Ajuntament d'Amposta sol·licita autorització per poder utilitzar el Teatre 
del Casal el dia 19 d’octubre de 2016 de 18.30 a 21.30 per realitzar un taller sobre la 
factura de la llum. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Euses Terres de l’Ebre per poder utilitzar dos carres 
de la piscina coberta el dia 7 d’octubre de 2016 de 10 a 11.30 hores a partir de les 10.20 
hores,  per quan abans la instal·lació està ocupada amb altres activitats. 

 
 



 

SOL·LICITUDS DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la cessió de 15 a Club Nàutic Amposta, advertint a l‘interessat que s’haurà de 

pagar una fiança de 150,00 €. 
- Autoritzar la cessió sol·licitada per L’associació de veïns de la Vila sol·liciten la cessió de 

l’equip de so, un escenari petit i 100 cadires per al dia 15 d’octubre de 2016 en motiu de 
la celebració d’un sopar de veïns. 

- Autoritzar la cessió sol·licitada per C.C.C., representant del Centre Hípic Carlos Cid, en la 
que demana  la cessió de l’equip de megafonia i de 50 cadires per al dia 23 d’octubre de 
2016 en motiu del concurs de Doma clàssica al centre hípic Carlos Cid. 

- Autoritzar la cessió de dos carpes a C.C.C., representant del Centre Hípic Carlos Cid, per al 
dia 23 d’octubre de 2016 en motiu del concurs de Doma Clàssica puntuable per al 
Campionat de Catalunya i per la Lliga Costa Daurada, advertint a l‘interessat que s’haurà 
de pagar una fiança de 80,00 €. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
Autoritzar l’ús del minibús a Club Handbol Amposta, per a sortides per partits  els dies: 
− 13 de novembre de 2016 (Molins de Rei) 
− 4 de desembre de 2016 (La Roca del Vallès) 
− 18 de desembre de 2016 (Polinyà) 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIDA DE PRODUCTES AGRÍCOLES EN FINQUES DE 
PROPIETAT MUNICIPAL 
- Atorgar a J.S.L., autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats al 

costat del cementiri. 
- Atorgar a F.G.G., autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats al 

polígon industrial de l’Oriola. 
- Atorgar a J.C.G., autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals situats a la 

urbanització Favaret. 
- Desestimar la sol·licitud formulada per A.M.B. la recollida dels fruits als terrenys 

municipals situats a la urbanització Favaret, per quan ja ha estat autoritzada a un altre 
senyor amb anterioritat. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Alta del SAD  de D.R.L., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016, 3 hores setmanals. 
- Alta del SAD d’A.T.F., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016. 
- Alta del SAD de M.C.P., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016 fins al 31 de desembre de 

2016. 
- Alta del SAD de JJ.LL.B., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016 fins al 31 de desembre de 

2016. 
- Disminució del SAD de J.P.F., passant a una hora setmanals amb efectes del dia 3 

d’octubre de 2016, amb un cost per a la usuària de 14,45 € mensuals. 
- Increment del SAD d’I.S.C., el qual a partir del dia 3 d’octubre de 2016 passarà  a 5 hores 

setmanals. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen onze ajuts alimentaris per un import total de 440,00 €. 
 



 

INFORMES TÈCNICS 
- La treballadora social Montserrat Rodríguez Arasa, informa que en data 28/09/15, es va 

aprovar per Junta de Govern Local, un ajut d’urgència social de 2.000,00 € en concepte de 
beca d’estudis universitaris, subvencionada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i que 
ja s’ha justificat degudament amb aportació de còpia dels rebuts de pagament de la 
matrícula per part de l’interessat.  
A la vegada, aquest, periòdicament ha aportat còpia de les qualificacions obtingudes, 
com a justificant d’aprofitament de l’esmentada subvenció, fent constar que en tots els 
casos han estat aprovades totes les assignatures, i en molts amb qualificacions elevades. 
En definitiva, el beneficiàri ha pogut continuar els seus estudis universitaris, alhora que la 
pràctica esportiva, fent un bon ús de l’ajut atorgat. 

 
- G.C.P., en data 1 d’agost de 2016, registre d’entrada número 12360, sol·licita que es 

realitzi una inspecció per part de la policia local al comerç Syed Alimentación Carniceria, 
per les queixes dels veïns, per la venda d’alcohol i el seu posterior consum pels carrers. 
Vist l’informe emès per la Policia local, segons el qual: 
L’establiment Syed Alimentación Carniceria té concedida llicència de botiga de 
comestibles i carnisseria sense obrador. Al tractar-se d’un establiment de menys de 150 
metres quadrats i estar destinat a la venta de productes de compra quotidiana 
d’alimentació, queda exclòs de la limitació d’horari comercial. 
La venda de begudes alcohòliques no es troba restringida per cap ordenança municipal. 
Per part de la policia local, es tindrà en compte de vigilar que no es produeixin molèsties 
degut a la realització de l’activitat i s’estarà a disposició dels veïns per tal d’atendre 
possibles queixes per molèsties. 

 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORDS MUNICIPALS 
- La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 4 de juliol de 2016, en les 

reclamacions conta l’IVTM, es va cometre un error tipogràfic, referent al nom de 
l’interessat, s’aprova la correcció de l’acord: 
On consta: 
“Vista la sol·licitud presentada per LL.V.S. en la que demana es traslladi la bonificació del 100% 

de l’IVTM de que gaudeix per tenir una minusvalidesa superior al 33% del seu vehicle matrícula 

....”. 

Ha de constar: 
“Vista la sol·licitud presentada per J.V.A. en la que demana es traslladi la bonificació del 100% 

de l’IVTM de que gaudeix per tenir una minusvalidesa superior al 33% del seu vehicle matrícula 

....” 

 
- La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 5 de setembre de 2016, en la 

sol·licitud d’autorització per activitats a la via pública, es va cometre un error tipogràfic, 
referent a la data del casament, s’aprova la correcció de l’acord: 
On consta: 
“Vista la sol·licitud formulada per A.P.LL. d’autorització per la realització del seu casament el 

dia 22 de setembre de 2017 al Parc de Xiribecs.” 
Ha de constar: 
“Vista la sol·licitud formulada per A.P.LL. d’autorització per la realització del seu casament el 

dia 23 de setembre de 2017 al Parc de Xiribecs.” 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei provincial de costes a Tarragona, autoritza la realització d’una foguera, la revetlla de Sant 
Joan a la platja dels Eucaliptus, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de cultura comunica que per la difusió de les XI Jornades de les Lletres Ebrenques, 
col·laboraran assumint el pagament d’una o diverses factures per un valor global de 600,00 € (IVA 
inclòs), la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de desenvolupament rural, concedeix un ajut econòmic a l’Ajuntament 
d'Amposta per a la “Implantació del nou enllumenat amb LEDS i comandament pe telegestió, per 
un import de 54.360,61 €, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud de trasllat de mobiliari urbà 
Traslladar la sol·licitud formulada per J.S.F. als tècnics dels serveis municipals de manteniment, 
en la que demana que es traslladin les floreres del passatge Sant Nicolau, ja que la màquina de 
neteja no pot passar a netejar el carrer, perquè realitzin les gestions que creguin oportunes. 
 
Sol·licitud d’autorització per repartiment de publicitat 
Autoritzar la sol·licitud formulada per JA.G.N. durant l’exercici 2016, en la que sol·licita 
autorització  per poder repartir bosses publicitàries a la Plaça Berenguer IV  de l’empresa 
Econatouralway SL, consistents en bosses per a la compra. 
 
Aprovació de conveni de col·laboració amb l’associació de venedors del Mercat 
Aprovar el conveni amb l’Associació de venedors del mercat municipal en motiu del “III Tast de 
nit” el divendres 7 d’octubre de 2016, dins de la programació del III FESTICAM 
 
Deixar sense efecte expedient sancionador en matèria de trànsit per entrar en la imposició de la 
multa 
Anul·lar la sanció imposa a Reposteria Alt Camp, SL., , per quant dita sanció es va imposar de 
forma incorrecta degut a l’error en la denúncia de transcripció de la matricula del vehicle 
infractor. 
 
Contractació menor de serveis 
Contractació dels serveis consistents en  el projecte “empresa digital” on s’enregistraran 10 capítols a 
empreses digitals d’Amposta que s’emetrien en el programa online Clicmania.tv del canal youtube 
amb Anfaber SL, segons oferta presentada per un import de 2.847,13 € 
 
Sol·licitud d’autorització per a la realització de tractament fitosanitari en àmbit no agrari 
Plaguefit, Servicios Agroambiental BDM SL, comunica que ha finalitzat la realització de 
tractament fitosanitari en àmbit no agrari i adjunta el pla de treball i l’autorització. 
La Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia als Serveis tècnics 
municipals per al seu arxiu. 
 
 
 


