
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 17 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: 08:20h 
Hora final: 10:11h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 10 d’octubre de 2016. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES 
Declarar la nul·litat de ple dret de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 4 
de juliol de 2016, atorgant a Telefònica d’Espanya, SAU. llicència municipal per estesa de fibra òptica 
al terme municipal, per vulneració de l’article 62.1,e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per quant 
del propi informe de l’Enginyer municipal resulta que el Pla de desplegament no constitueix una 
llicència d’obres en si mateix.  
Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’article 36 de la Llei general de telecomunicacions, el 
Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació amb fibra òptica FTTH al municipi 
d’Amposta, en no constar a l’informe tècnic que el Pla de desplegament no s’ajusta al que disposi 
el Govern de l’Estat (apartat 6 de l’article 36 esmentat).  
L’execució material de les previsions del Pla de desplegament, precisarà la presentació de les 
corresponents declaracions prèvies, tal i com reconeix la pròpia sol·licitant. Declaracions prèvies 
que es deuran ajustar al que disposa l’article 36 de la Llei general de telecomunicacions. 
En aplicació dels articles 30 i següents de la Llei general de telecomunicacions les condicions en 
que ha d’ocupar-se el domini públic i en que es realitzaran  les concretes actuacions d’execució 
del Pla de desplegament es fixen en l’informe de l’Enginyer municipal i són les següents: 
1) Donat que la llei no explicita l’ordre d’execució de la instal·lació de la FO, tal com varem indicar 
al punt 5 de l’informe de data 27.06.2016, les implantacions inicials es realitzaran a la Urb. de 
Favaret i a la zona de Valletes. 
2) L’Ajuntament o una empresa contractada executarà les canalitzacions soterrades en aquelles 
zones de pas amb l’objectiu d’eliminar els creuament aeris dels carrers tal i com es refereix al 
punt 1) de l’anterior informe esmentat. 
3) Segons l’indicat al punt anterior, els treballs de desplegament s’hauran de coordinar juntament 
amb els Serveis tècnics municipals. 
4) Per altra banda i donat que hi haurà encara que sigui temporalment, una ocupació de la via 
pública d’acopi de materials, s’haurà d’informar a l’Ajuntament. 



 

En resum, i amb la voluntat de dur a terme el desplegament de la FO al municipi, el que es 
sol·licita des dels Serveis tècnics municipals es coordinar tots els treballs i estar assabentats dels 
mateixos, per la qual cosa es faria necessari tenir reunions prèvies per definir tot el seguit 
d’actuacions a executar. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER EXECUCIÓ DE L’OBRA “ELIMINACIÓ DE LES BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN ALGUNS PUNTS DE LA CIUTAT” 
Vistes les ofertes presentades per les empreses per a les obres “Eliminació de les barreres 
arquitectòniques en alguns punts de la Ciutat”.  
• GPAEC-EXCAN, SA. 
• CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
• EXXABER, SL. 
• CONTRATES EBRE, SL. 
• MACERIA XXI, SL. 
Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa MACERIA XXI, SL., segons oferta 
presentada per un import total de 59.899,00 €. 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS NETEJA DE DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de neteja de diverses dependències 
municipals, en el sentit següent: 
Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
• Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un import de 849,05 € + IVA 

mensuals. 
• Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 89,90 € + IVA mensuals. 
• Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import de 283,01 € + IVA 

mensuals. 
Requerir a l’empresa adjudicatària la constitució de la garantia complementària, per import de 
730,18 €. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE PAGAMENT DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Pixels & Impressions SL per a la 

formació pràctica en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI V.P.DJ., del 17 
d’octubre de 2016 al 17 de febrer de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Pixels & Impressions SL per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI J.B.D., del 17 
d’octubre de 2016 al 20 de gener de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Microdelta Soft SL  per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne  M.R. per tal que realitzi les pràctiques  al 
departament d’informàtica i telecomunicacions de l’Ajuntament d'Amposta, del 17 al 28 
d’octubre de 2016 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
 
 



 

APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA VENDA DE MÀQUINA TRITURADORA DE RAMES 
Aprovar el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de la màquina trituradora de 
rames, marca Greens Power Products, model Bio 650, de propietat municipal i que està en desús. 
Fixar com a preu base de licitació conjunta de les dues finques la quantitat de 3.100,00 € quantitat 
que no inclou els impostos que graven la transmissió de la propietat.  
Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives que han de regir la subhasta, disposant 
que es publiqui per un termini de vint dies al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí oficial de 
la Província, anunciant, simultàniament, la licitació. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS IMPRESES 
Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 46 del Preu Públic per la venda de 
publicacions impreses afectant exclusivament a la incorporació d’una nova tarifa ja que la resta de 
l’ordenança cobreix la finalitat que es persegueix: 

ANNEX DE TARIFES 

Només té lloc la modificació de l’annex de tarifes, per la incorporació d’una nova tarifa, quedant 
redactat com s’indica tot seguit: 
Annex de tarifes 
Nom del Llibre/CD/DVD Autor Tarifa 

El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960 Montserrat Soriano Montagut 12,00 € 

Cent anys d’Arbó Màrius López i Robert Rallo 12,00 € 

Recordances Robert Rallo 12,00 € 

Iaio, explica’m un compte Robert Rallo 12,00 € 

Somnis d’adolescent Francisco Barado 12,00 € 

Les darreres hores Francisco Barado 12,00 € 

Los niños y la vida Epifanio Ibañez 12,00 € 

Reculls. Les masies d’Amposta Joan Salvadó 12,00 € 

Perfils de la història d’Amposta. I Joan Salvadó 12,00 € 

Perfils de la història d’Amposta. II Joan Salvadó 12,00 € 

Paraules en desús de les Terres de l’Ebre Joan Salvadó 12,00 € 

DVD Amposta Capital de la Cultura Ajuntament d’Amposta 6,00 € 

Àlbum fitxes P-1 (Llar d’infants)  20,90 € 

Àlbum fitxes P-2 (Llar d’infants)  26,40 € 

Brilla un far entre les dunes Miquel Reverté Aguilar 10,00 € 

Guia turística infantil de les Terres de l’Ebre  2,00 € 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 



 

- Relació  número 447 de data 17/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.779,50 €, 
la qual inclou una única factura de centre d’ensenyaments musicals Felip Pedrell SL per 
import de 4.779,50 €. 

- Relació número 432 de data 17/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 23.625,39 €, 
la qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU, per import de 8.591,80 € i 
finalitza amb Tanatorios y Servicios SA per import de 2.641,83 €. 

- Pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 1.333,33 euros fixats al conveni i 
corresponents al segon pagament de les despeses de les activitats a l’auditori de la 
Societat. 

- Pagament de 220,50 € a S.V.P., en concepte de les despeses del congrés internacional de 
tipografia. 

- Pagament dels imports degudament justificats i que s’indiquen a continuació: 

A.P.R.  115,46 

J.A.M.  Realització pintures mur TV3 97,20 

A.P.R. jornada presentació hibridacions VIC 125,6 

A.P.R. III jornada art i disseny Barcelona 24,4 
 
- Pagament dels ajusts socials previstos als treballadors/es que es diran a continuació, amb 

l’import que s’indica. 
Treballador/a     Fons social 
M.M.G.       201,70 € 
P.P.R.        216,00 € 
MC.V.B.       250,00 € 
TOTAL       667,70 €. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Aprovar la devolució de la fiança 2.625,00 € a T Systems ITC Iberia SAU. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
- Aprovar , sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 

administrativa funerària relativa al nínxol número 1845 del Cementiri Municipal 
d’Amposta pel títol de donació a favor de la germana del cedent C.G.S. què, atenent el 
que disposa l’article 630 del Codi Civil  haurà d'acceptar els drets donats què, a tal efecte, 
servirà el requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat del títol d'ús. 
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 28 d’abril de 1976 moment en 
el qual les concessions administratives s’atorgaren per un termini màxim de 99 anys 
mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual cosa la nova titular 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 27 d’abril de 2075. 
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, la transmissió de la concessió 
administrativa funerària que la causant J.G.B. tenia sobre el nínxol número 893, a favor 
de la seva filla la requirent RM.A.G. 



 

Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 22 de febrer de 1949 moment 
en el qual les concessions administratives s’atorgaren per un termini màxim de 99 anys 
mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual cosa la nova titular 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 23 de febrer de l’any 2048. 
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 €. 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
- Concedir la bonificació pregada per Cerramientos Vent-Tec, SL consistent en el 81,75 % 

de la quota liquidada, 1778,73€. 
- Atorgar la bonificació pregada per Agost 69 S.L.U. consistent en el 50,00 % de la quota 

liquidada, 537,20€. 
- Concedir la bonificació pregada per N.K. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 

672,21€. 
- Concedir la bonificació pregada per MC.P.G. consistent en el 68 % de la quota liquidada, 

347,27 €. 
- Concedir la bonificació pregada per JR.E.B. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 

497,61 €. 
- Concedir la bonificació pregada per S.M.R.  consistent en el 50 % de la quota liquidada, 

312,48 €. 
- Concedir la bonificació pregada per JE.T.M. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 

334,26 €. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per I.M.M. per 

considerar que concorren tots els requisits i donar de baixa la liquidació.  
- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per J.S.D. per 

considerar que concorren tots els requisits i donar de baixa les liquidacions. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de S.G.B. per 

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

l’exercici 2017 i 2018, havent de tornar a acreditar la minusvalidesa per a l’exercici 2019 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a M.J.V. 
- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a B.D.R. 
- Devolució per ingressos indeguts de  33,56 € a M.P.M. 

 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 

reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa sol·licitada per N.A. Al tractar-
se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 
m3/trimestre. 

 



 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa sol·licitada per L.A. Al tractar-
se d’una família de 6 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 27 
m3/trimestre. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa sol·licitada per J.M.O. Al 
tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 
m3/trimestre. 

 
RECLAMACIONS CONTRA EL PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES 
Vista la reclamació presentada per JM.G.B., en la que manifesta que va realitzar l’ingrés de 
195,55€ en concepte preu públic per les estades d’estiu, i manifestant que el seu fill està inserit 
dintre de la llista d’exempts per part dels Serveis Socials, demana els hi sigui concedida la 
bonificació del 100% que contempla el preu públic en aquests casos. Procedir a la devolució  dels 
195,55 €. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
- Atorgar a J.S.D. la llicència de gual permanent número 2229 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 2,90 
metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Jacint Verdaguer. 

- Autoritzar a J.L.D. a pintar la vorada d’enfront de la seva porta d’accés on està ubicada la 
placa de gual, així com assenyalar la zona amb un duplicat de la placa previ permís del 
propietari de l’immoble. 

 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de 1.897,27€ sol·licitat per M.M.R., en 
catorze quotes d’igual quantia.   
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Acceptar la cessió de - de la sala del teatre de l’edifici del casal els dies 4, 11 i 18 de 

novembre de 9 a 14 hores a Creu Roja Amposta. 
- Acceptar la cessió d’ús del pavelló firal, espais interior i exterior, a Associació Black 

Diamond Tuning Cars  durant els dies 3, 4 i 5 de març de 2017. Amb el dret de cancel·lar 
la reserva en cas de necessitat per part de l’Ajuntament d’Amposta per a realitzar 
activitats municipals pròpies- 

- Desestimar la sol·licitud formulada per PAH-Terres de l’Ebre en la que demana 
autorització per poder utilitzar el pavelló poliesportiu el dissabte 26 de novembre de 
2016 per a la celebració de l’aniversari per quant la instal·lació està ocupada el dia 
sol·licitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la regidora de fires, en la que demana autorització 
per poder utilitzar l’auditori de l’1 al 7 de desembre de 2016 en motiu de Fira Amposta. 

 
 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per SOREA SA amb registre d’entrada número 17556 de 10 
d’octubre de 2016 en la que demana autorització per consultar els plànols amb la ubicació o 
traçat dels barris d’Amposta i els carrers que els formen. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 
Baixa del SAD d’A.T.F., amb efectes del dia 17 d’octubre de 2016 per compliment dels objectius 
establerts. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorga un ajut d’urgència social de 105,43 € per subministraments. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, denegant l’ampliació de 20 a 50 m2 de la 
terrassa de la guingueta GU-1 i els camps de pràctica de volei i futbol a la platja de l’Eucalptus així 
com acceptar la renúncia de l’ocupació de la Guingueta GU-4, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Copate, remet certificat d’aplicació del projecte d’especialització i competitivitat territorial, PECT-
Ebrebiosfera, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, mesures cautelars 98/2016, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenció s administratiu número  2 de Tarragona, recurs ordinari 411/20165, sol·licita 
còpia de l’expedient, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Subdelegació del govern a Tarragona autoritza la realització de la recreació història amb armes 
d’avantcàrrega el dia 15 d’octubre de 2016 a Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Direcció general d’indústria i de la PIME, resolució de concessió d’ajudes per a l’adquisició de 
vehicles d’energies alternatives i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 
atorgant 14.720,00 € a l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació 
- Autoritzar la treballadora L.A.S. a assistir a la reunió convocada pel subdirector general 

de drogodependències de l’agència de salut públic, el dia 21 d’octubre de 2016 de 9 a 15 
hores a Vilafranca del Penedès. 

- Autoritzar amb efectes retroactius la a treballadora G.U.I., a assistir a la convocatòria del 
taller de l’empadronament en les polítiques migratòries que es realitza el dia 14 d’octubre 
de 2016 al Consell Comarcal del Baix Camp. 

- Autoritzar la treballadora A.P.R., a assistir a l’assemblea d’escoles d’Art i Disseny de 
titularitat pública de Catalunya, el dimarts 18 d’octubre de 2016 a les 11 hores a l’escolar 
d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. 

- Autoritzar la treballadora E.C.G., a assistir al Workshop d’oficines de turisme de Catalunya 
que es realitzarà el 28 d’octubre de 2016 de 9.30 a 16.15 hores a Barcelona. 

 



 

Proposta de canvi de festiu autoritzat per l’obertura d’establiments comercials 
Aprovar la substitució del dia 1 de novembre de 2017 (obertura autoritzada) pel 7 de desembre 
de 2017 (festa local). 
 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lació i  material municipal i insta 
Autoritzar l’ús de la sala de la biblioteca Sebastià Juan Arbó a N.C.A. representant de la 
plataforma ciutadana en la que demana la sala de la biblioteca Sebastià Juan Arbó, així com la 
cessió d’una taula, 30 cadires, projector, altaveus i micròfons el dia 5 de novembre de 2016 a les 
17 hores. 
 
Sol·licitud d’autorització per a l´ús del minibús 
Autoritzar, l'ús del minibus al tècnic del centre obert juvenil els dies 19 i 26  d’octubre de 2016 
amb motiu d’excursió i sortida pel Delta. 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
Autoritzar la sol·licitud formulada per A.E.S., representant de l’associació engalanats Amposta, 
per fer una activitat amb motiu de la festivitat de Halloween, consistent en fer un taller per als 
nens i nenes, per tal que puguin fer una carabassa de Halloween a la plaça Ramon Berenguer IV 
el dia 30 d’octubre de 2016 de les 9 a les 24 hores. 
 
Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
- Aprovar la col·locació d’un espill de trànsit al carrer Palau i Quer cruïlla carrer Navarra. 
- Aprovar la col·locació de 8 coixins i tres senyals verticals de perill per baden a l’entrada de 

la urbanització Favaret. 
 
 
 


