
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 10 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: 08:36h 
Hora final: 09:40h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 3 d’octubre de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
Atorgar a I.C.F., una pròrroga de 9 mesos per a l’execució de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Margalló de la Urbanització Favaret. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Subministrament consistent en subministrament de pintura per pintar els passos de vianants amb 
Agustin Arnau SA segons oferta presentada per un import total de 2.751,18 € 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
- Realització del photocall en viu al fòrum del 27 d’octubre organitzat per Amposta empresa 

dins del Programa Catalunya Empren amb  Escola teatre i Circ segons oferta presentada 
per un import total de 1.430,00 € 

- Gravació i posterior edició del fòrum del 27 d’octubre organitzat per Amposta empresa dins 
del Programa Catalunya Empren amb  P.B.F. segons oferta presentada per un import total 
de 1.633,00 € 

- Posada en marxa del servei d’intervenció socioeducativa en el marc del contracte programa 
amb la Generalitat de Catalunya amb  Fundació Privada Gentis segons oferta presentada 
per un import total de 15.000,00 € 

 
APROVACIÓ DE RENÚNCIA A CONTRACTE PRIVAT 
Resoldre el contracte privat consistent en la contractació de l’orquestra Strategia per actuar la nit 
de la presentació de les Pubilles el dia 23 de juliol de 2016, formalitzat amb Pedro Picasso SL per 
un import total de 5.566 €. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE PAGAMENT DE REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS PER BAIXA 
Aprovar la sol·licitud formulada per R.LL.E., reconeixent-li el comunicat mèdic de confirmació d’IT 
on s’indica que ha estat intervingut quirúrgicament. 



 

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE PAGAMENT PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Desestimar la sol·licitud formulada per K.L.O. en la que demana que l’ajuntament assumeixi 
l’import de la matrícula, per un import de 580,00 €, del curs d’Introducció a l’educació sistèmica, 
impartit per l’URV. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE BESTRETA DE RETRIBUCIONS. 
Atorgar a A.M.F. una bestreta de nòmina reintegrable per import de 1.127,13 € a reintegrar en 
deu mensualitats. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar el treballador X.M.P. a realitzar el taller “Cercles de comparació intermunicipal 

de serveis socials” el dia 26 d’octubre de 2016 de 9 a 15 hores a Barcelona. 
- Autoritzar la treballadora H.V.C. a assistir a la jornada sobre administració electrònica 

organitzada per l’AOC el dia 10 d’octubre de 2016 de 10.30 a 13 hores al Consell Comarcal 
del Baix Ebre a Tortosa. 

 
AIXECAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADORS MUNICIPALS 
- Aixecar l’ordre d’embarg de sou, salari o pensió que amb data 01/06/2016 es va fer 

contra el AJ.M.F.  
- Aixecar l’ordre d’embarg de sou, salari o pensió que amb data 01/06/2016 es va fer 

contra la treballadora C.F.G. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA 
Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Gentis  per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumne MA.G.M. per treballar l’especialització formativa en l’àmbit de la 
mediació comunitària a l’àrea de serveis socials amb l’integrador social de l’11 al 28 d’octubre de 
2016 de 8.30 a 15 hores, d’acord amb la documentació adjunt. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 442 de data 10/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 56.756,43 €, 

la qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 2.255,60 € i acaba amb Planifica 
Ingenieros y Arquitectos COOPV per import de 4.616,15 

- Relació  número 443 de data 10/10/2016 que ascendeix a un import líquid 5.991,45 € i 
que correspon a l’Assemblea Local Amposta Creu Roja Espanyola. 

- Pagament de 3.966,66 euros a favor de Càritas Amposta relativa al tercer termini de 
2016. 

- Pagament a Club Esportiu Sala Esgrima de la quantia de 4.500 euros fixats al conveni i 
corresponents al tercer pagament del mateix. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “EXPERIÈNCIES EMPRENEDORES” 
Aprovar la realització de l’activitat “Experiències Emprenedores” organitzada per l’àrea d’indústira 
i empresa dins el Fòrum Ampost@Empresa, amb un pressupost de despeses aproximat de 
7.000,00 €. 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA D’ART. 
Aprovar l’esborrany de conveni a formalitzar amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al finançament de cicles de formació especifica de grau mitjà i/o 
superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’Escola d’art titularitat d’aquest Ajuntament 
d’Amposta, ESARDI, per al curs escolar 2014 - 2015. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (104076) a R.C.F.  
- Autoritzar el traspàs de drets de les llicències del Mercat Exterior (051044) i (052046) a 

R.G.J. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per LL.T.A. pels 
danys personals soferts el dia 24 de novembre de 2014 a les 16 hores aproximadament, 
suposadament degut a l’estat en que es trobava el paviment de la vorera d’un tram de l’Av. 
Aragonesa d’Amposta, reconeixent la responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament en un 
50%, derivada del funcionament normal o anormal dels serveis públics, danys que han estat 
valorats en un total de 8.219,90 €, dels quals, es reconeix el 50%, és a dir 4.109,95 €. 
Aprovar el pagament per part de l’Ajuntament d'Amposta dels 600,00 € a la reclamant 
corresponents a la franquícia. 
Que la companyia d’assegurances assumeixi el pagament de 3.509,95 € corresponents a la resta 
de la quantitat  
Amb el pagament de la quantitat indicada, (4.109,95 €) la reclamant es considerarà totalment 
indemnitzada, donant-se per completament saldada i liquidada  sense que tingui res més que 
demanar ni reclamar per cap concepte en relació als fets indicats a l’Ajuntament d'Amposta ni als 
seus legals representants. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
- Admetre la sol·licitud presentada per Tecnotràmit actuant en nom i representació en 

qualitat d’apoderat de l’entitat mercantil Caixabank, d’exempció objectiva de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat per considerar que 
concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable. 

- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per L.V.S. per 
considerar que concorren tots els requisits i donar de baixa la liquidació per tractar-se un 
supòsit d’exempció. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Devolució per ingressos indeguts a JF.E.P. de 35,41 €. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per FJ.R.V. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

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



 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per Agro Caballe, S.L.  estan inscrites en 
el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper 
exercici 2017 i següents. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per D.F.R. estan inscrites en el Registre 
Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar la dita exempció a comptar del proper exercici 
2017 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts a J.R.C. de 70,85 €. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de D.B.P.  per 

l’exercici 2017 i següents. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES 
Aprovar  la devolució per ingressos indeguts per un import de 30,00 € a M.V.C.  
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
Desestimar la sol·licitud formulada per G.V.S. 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, 
per considerar que no concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa de tres components i la reducció 
s’aplica a comptar del 4t. membre de la família. 
Informar a la interessada que l’any que ve l’ordenança fiscal, sí que preveurà la reducció de preu 
per a famílies monoparentals i s’haurà de sol·licitar de nou. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
- Devolució per ingressos indeguts a M.A.A. per l’import de 63,18 € que es materialitzarà de 

la següent manera: 
En quant a  39,34 € es compensaran amb el rebut del 2016. 
En quant a 23,84  es faran efectius mitjançant transferència. 

- Devolució per ingressos indeguts a O.R.B. de 104,11 euros. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ART 
Desestimar la devolució per ingressos indeguts sol·licitada  per N.L.M. al·legant que havent-se 
matriculat a l’Escola d’Art Esardi i resultant impossible cursar el primer any, ja que el meritament de la 
taxa de l'Escola d'Art té lloc des del moment en què hom es matricula a l'escola o bé des del moment 
d'utilització del servei. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE QUOTES D’URBANITZACIÓ PER LA REPARCEL·LACIÓ 
D’EUCALIPTUS 
Vist la reclamació de DA.P.A. actuant en nom i representació de l'entitat mercantil denominada 
Rehabilitacions i Estructures del Montsià, S.L. en la qual manifesta la seva disconformitat pel que 
fa a la quota de participació al projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació residencial PAU-2 
de sol urbà no Consolidat "Eucaliptus" que se li ha repercutit en un apartament de la seva 
propietat de 49 metres quadrats de superfície útil que resulta de l'agrupació de dos apartaments 
atorgada el dia 31 d'octubre de 2003 i que creu haver pagat la quota d'urbanització per duplicat, 
pel que sol·licita la devolució d'ingressos indeguts, considerar l'existència d'un error de fet de no 
haver actualitzat les unitats fiscals dels dos apartaments de manera d'unificar-los en una única 
referència cadastral no desvirtua ni el càlcul ni les quotes liquidades i pagades, desestimar la 



 

sol·licitud formulada per tot el que s’indica anteriorment ja que la liquidacions i els pagaments 
estan ajustats a dret i no procedeix admetre el recurs de reposició presentat. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
- Atorgar a l’interessat llicència de gual permanent número 2227 a J.R.B., reserva de la via 

pública de 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer 
Simpàtica, considerant que l’autoliquidació és ajustada a dret per quant reflecteix la 
mesura de la porta comprovada per la Policia Local. 

- Atorgar a l’interessat llicència de gual permanent número 2226 a O.I.I., llicència de gual 
permanent per a l’entrada i sortida de vehicles del seu magatzem ubicat al carrer Las 
Palmas, considerant que l’autoliquidació és ajustada a dret per quant reflecteix la mesura 
de la porta comprovada per la Policia Local. 

- Atorgar a l’interessat llicència de gual permanent número 2224 a J.Q.P. llicència de gual 
permanent per a l’entrada i sortida de vehicles del seu magatzem ubicat al carrer 
Vazquez de Mella i el contragual i considerar que l’autoliquidació és ajustada a dret per 
quant reflecteix la mesura de la porta comprovada per la Policia. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PET CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Autoritzar l'ocupació de la via pública sol·licitada per F.P.C. amb les característiques següents: 
Zona de càrrega i descàrrega de 14,00 metres enfront del seu establiment, carrer Valletes amb 
l’horari comercial de 09:00 hores a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores dies feiners, havent-se de 
senyalitzar per part de l’Ajuntament tant horitzontalment com verticalment. 
La liquidació de la taxa anual per al present exercici 2016 ascendeix a 267,99 € que va liquidar-se 
el dia 27 de setembre de 2016. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE TRÀNSIT 
Acceptar el recurs de reposició contra la sanció de trànsit imposada a J.A.M. expedient 
2015/1880, per quan el titular acredita la seva minusvalia amb la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA – “FESTA DE LA CASTANYADA” 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Promocions d’oci la Cala SL, per realitzar una activitat 
extraordinari musical al local de sala de ball de la Lira Ampostina el dia 31 d’octubre de 2016 en 
motiu de la castanyada. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autorització la sol·licitud formulada per F.P.C. en la que sol·licita autorització per poder 

restringir el trànsit al carrer Valletes, al tram comprés entre l’Avinguda de la Ràpita i el 
carrer Góngora, el dia 14 d’octubre de 2016 de les 18.30 fins 21.00 hores, per poder 
realitzar la inauguració del seu establiment, centre mèdic IMAD. 

- Autorització la sol·licitud formulada  per MA.D.en la que sol·licita autorització per poder 
fer la recreació històrica “la destrucció del castell d’Amposta” al recinte del castell i baixos 
de la biblioteca comarcal el dia 15 d’octubre de 2016, en motiu de les III Jornades de 
recreació històrica d’Amposta, coorganitzades per l’Ajuntament d'Amposta i la Federació 
d’Amposta d’Associacions de veïns. 

 



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada  per l’institut de tecnificació esportiva de les Terres de 
l’Ebre, amb motiu de l’activitat formativa de construcció d’una casa ibera, necessiten 
instal·lar un contenidor de 6 x 2,40 metres al costat del pati de l’institut de tecnficació el 
dia 13 d’octubre de 2016 a les 10 hores. 
També sol·liciten que es prohibeixi que puguin aparcar vehicles uns mestres abans i 
després del tram del carrer França que dóna accés al centre de tecnificació i a la sala 
d’esgrima ni a l’esplanada del davant dels mateixos, a fi que el camió pugui maniobrar 
correctament. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica de l’àrea de polítiques actives, per poder 

utilitzar l’auditori el dia 20 d’octubre de 2016 per entregar els diplomes als alumnes 
durant el matí. 

- Acceptar la cessió d’ús de l’auditori el dia  21 de desembre de 2016 durant tot el matí  a 
V.P.F. actuant en nom i representació de l’Escola Mestre Agustí Barberà, per a la utilització 
de l’Auditori,  el dia  21 de desembre de 2016 durant tot al matí per portar a terme la 
cantada de Nadal. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 7 
d’octubre de 2016 de les 20:00 fins les 22:00 a J.C.A. actuant en nom i representació del 
Grup de Teatre Terra Baixa. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 9 de novembre 
de 2016 i 11 de gener de 2017 de les 18:00 fins les 20:30 hores a Y.B.C.  per realitzar una 
conferència de creixement personal i  cedir equip de so, projector i micròfon per podran 
utilitzar gratuïtament. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
- Autoritzar, l'ús del minibus a Club Handbol Amposta, per a sortides per partits  els dies: 

21 de gener de 2017 (Lleida) 
4 de febrer de 2017 (Sant Vicenç) 
18 de febrer de 2016 (Montcada) 
19 de febre de 2017 (Monverdre) 
11 de març de 2017 (Sabadell) 
12 de març de 2017 (Sabadell) 
25 de març de 2017 (Canovelles) 
26 de març de 2017 (Castelló) 

- Autoritzar, l'ús del minibus a Susanna Sancho Maigí, regidora de comerç i mercat municpal 
el dia 4 d’octubre de 2016 amb motiu de la visita al menjador social de Càritas amb 
Mercadona. 

- Autoritzar, amb efectes retroactus, l'ús del minibus a P.P.P., representant del club bàsquet 
Amposta, el dia 1 d’octubre de 2016 per anar a Manresa a una competició. 

- Autoritzar, l'ús del minibus a J.E.F.  representant del Club Hoquei Amposta, per a sortides 
per partits  els dies: 
7 de gener de 2017 (Valls) 
5 de febrer de 2017 (Sentemenat) 
18 i 19 de març de 2017 (Castellar del Vallès) 

 



 

- Autoritzar, l'ús del minibus ala Llar residència Amposta Fundació Pere Mata els dies 5 i 14 
de desembre de 2016 i 11 i 22 de gener de 2017 per sortides comunitàries. 

- Autoritzar, l'ús del minibus  a M.P.G. tècnica de serveis socials en la que demana 
autorització per utilitzar el minibús el dia 10 d’octubre de 2016 per acompanyament de 
tasca i realització de compra del SAD. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIDA DE PRODUCTES AGRÍCOLES EN FINQUES DE 
PROPIETAT MUNICIPAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Increment del SAD  d’I.M.P. que a partir del dia 3 d’octubre de 2016 passarà a 5 hores 

setmanals de dilluns a divendres. 
- Ata del SAD de C.S.S., amb efectes del dia 13 d’octubre de 2016. 
- Alta del SAD d’E.G.C., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016. 
- Alta del servei de teleassistència de F.I.P. 
- Alta del servei de teleassistència de M.L.S. 
- Alta del servei de teleassistència de T.M.F. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
- Alta del TAD  de J.T.P., amb efectes del dia 4d’octubre de 2016, de dilluns a divendres de 9 

a 19 hores, amb un cost per a la usuària de 52,29 € mensuals. 
- Baixa del TAD de J.S.B. amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona, sol·licita documentació referent al recurs 
ordinari 84/2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Tribunal superior de Justícia de Catalunya, sol·licita documentació referent al recurs d’apel·lació 
contra la sentència 75/2014, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat d’instrucció número 2 d’Amposta, sol·licita documentació referent al procediment prèvies 
329/2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
Atorgament de bonificacions per concepte d’ajut social a usuaris de les llars d’infants 
Bonificar amb caràcter excepcional a les persones que s’han detallat  amb les liquidacions 
practicades atesa la necessitat social i derivat de serveis socials: 
 

Llar Nom nen/a                            

Nom pare o mare 

Import 

ajut 

Import 

pagat 

Import 

pendent 

A 

compensar 

A tornar  Deute 

La Gruneta D.B.P. 
M.P.C. 

100,00 25,10 332,33 100,00 0,00 232,33 

La Gruneta S.B.B.           
E.B.V. 

150,00 75,30 880,98 150,00 0,00 730,98 



 

La Gruneta D.E.F. 
C.F.DS. 

750,00 117,91 1294,30 750,00 0,00 544,30 

La Gruneta A.F.C.     
J.C.F. 

750,00 50,20 1106,08 750,00 0,00 356,08 

La Gruneta J.H.P. 
 Y.P.F. 

500,00 1210,22 618,44 500,00 0,00 118,44 

La Gruneta MG.M.T.  
G.M.D. 

600,00 0,00 1300,15 600,00 0,00 700,15 

La Gruneta J.N.C.             
J.C.G. 

750,00 0,00 774,51 750,00 0,00 24,51 

La Gruneta O.P.R.                  
G.P.A. 

750,00 0,00 1272,50 750,00 0,00 522,50 

La Gruneta N.R.R. 
MC.R.L.  

750,00 25,10 1438,41 750,00 0,00 688,41 

La Gruneta AS.T.P.  
MT.P.B. 

750,00 25,00 1280,39 750,00 0,00 530,39 

La Gruneta A.V.B.                   
E.B.V. 

150,00 75,30 880,98 150,00 0,00 730,98 

La Sequieta A.B.E. 
A.B.C. 

750,00 25,10 1252,74 750,00 0,00 502,74 

La Sequieta B.R.L. 
EJ.R.G.   

150,00 25,10 691,30 150,00 0,00 541,30 

La Sequieta D.R.L. 
EJ.R.G.  

150,00 25,10 553,04 150,00 0,00 403,04 

 
Cementiri municipal 
- Aprovar sense perjudici de tercer amb millor dret, transferir pel títol de donació la meitat 

indivisa de la concessió administrativa funerària del nínxol número 1579 a favor de 
M.B.B.  
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 17 de juny de 1969 moment en 
el qual era vigent el Reglament de béns de les corporacions locals del 27 de maig de 
1952, mitjançant el qual les concessions administratives s’atorgaven per un termini 
màxim de 99 anys mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual 
cosa la nova titular en ple domini 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 16 de juny de l’any 2068. 
Vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 
titularitat de la concessió administrativa  que ascendeix a l’import de 60,00 €. 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, transferir pel títol de donació la meitat 
indivisa de la concessió administrativa funerària del nínxol número 1580 a favor de L.B.B.  
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 17 de juny de 1969 moment en 
el qual era vigent el Reglament de béns de les corporacions locals del 27 de maig de 
1952, mitjançant el qual les concessions administratives s’atorgaven per un termini 
màxim de 99 anys mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual 
cosa el nou titular en ple domini 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 16 de juny de l’any 2068. 
Vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 
titularitat de la concessió administrativa  que ascendeix a l’import de 60,00 €. 

 

Embarg de crèdits 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre MJ.E.H. d’aquest Ajuntament fins 
cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 302,14 €. 
 
Aprovació de l’expedient de contractació de les obres “Substitució del paviment asfàltic en mal 
estat en diversos carrers de la ciutat” 
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a l’obra "Substitució del 
paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers de la ciutat ", tot convocant-ne la licitació. 
Autoritzar, en quantia de 199.559,02 € IVA inclòs, la despesa que per aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 61901.09.155 de l’estat de 
despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament.  
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte mitjançant 
procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri 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.  
Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, amb  una antelació 
mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de la documentació 
referida en l’article 146 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Contractació de personal 
Aprovar la contractació d’A.A.S. com a monitora de plàstica a l’escola de Poble Nou del Delta, 3 
hores setmanals, categoria laboral Agp-7, del 17 d’octubre al 30 de juny de 2017. 
 
 
 
 


