
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 2 de novembre de 2016 

 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Marc Fornós Monllau, Tomàs 
Bertomeu Balart, Joanna Isabel Estévez González 
 
Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 10:10 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2016 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 24 d’octubre de 2016. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
“SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS”. 
 

- Declarar admeses les ofertes de les empreses següents:  
o GPAEC-EXCAN, SL. 
o CONTREGISA, EXXABER, SL.  
o MACERIA XXI, SL.  

- Declarar exclosa per haver estat presentada fora del termini l’oferta de l’empresa 
MACERIA XXI, SL. 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa GPAEC-EXCAN, SL., per no haver 
presentat la documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica. 

- Requerir a l’empresa CONTREGISA  per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment presenti 
davant aquest Ajuntament la documentació requerida. 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
“URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
 

- Declarar admeses les ofertes de les empreses següents: 
o GPAEC-EXCAN, SL 
o CONTREGISA  
o EXXABER, SL 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa GPAEC-EXCAN, SL., per no haver 
presentat la documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica. 



 

- Requerir a l’empresa CONTREGISA,  per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment presenti 
davant aquest Ajuntament la documentació demanda.  

 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DEL CARRER TEROL – APARCAMENT CARRER FRANÇA. FASE II” 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula per manca d’informes tècnics. 
 
DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DELS SERVEIS SOCIALS 
 

- Aprovar el desistiment del procediment per l’adjudicació del contracte per la 
realització del servei de transport adaptat dels serveis socials de l’Ajuntament 
d’Amposta aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 11 de juliol de 2016, 
per haver-se modificat l’objecte i el preu del mateix. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’edició de vídeo i lloguer d’equips 
visuals per a la Gala de l’esport 2016 amb Elca Audio SL segons oferta presentada per 
un import total de 726,00 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en lloguer d’equips de so per a la Gala 
de l’esport 2016 amb Elca Audio SL segons oferta presentada per un import total de 
1.270,50 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació de la subscripció del 
manteniment anual Autodesk Map 3D del 6 de desembre de 2016 al 5 de desembre de 
2017 amb Nike Cad systems SL segons oferta presentada per un import total de 
871,20 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la poda de 600 arbres del terme 
municipal d’Amposta amb C.J.M.C. segons oferta presentada per un import total de 
10.890,00 € 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en obsequis, 250 paraigües,  
per als expositors de Fira Amposta amb Publicenter Serigraf SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.100,00 e més IVA. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 200 ampolles de cava, 
per a la 7a trobada de plaques de cava 2016 amb F.X.F.L. segons oferta presentada per 
un import total de 1.000,00 € més IVA. €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en els trofeus per a la Gala 
de l’esport 2016 amb Metacrilatos Burgos SL segons oferta presentada per un import 
total de 1.772,26 €. 



 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en el càtering per a la Gala 
de l’esport 2016 amb Restamposta SL (Ullals) segons oferta presentada per un import 
total de 2.000,00 € 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE JUBILACIÓ TOTAL 
 

- Declarar la jubilació total del treballador L.C.M. amb efectes del dia 6 de desembre de 
2016. 

- Aprovar el pagament de 5.397,90 € al Sr. L.C.M. com a gratificació extraordinària per 
jubilació. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Aprovar el reconeixement de l’antiguitat de la treballadora C.T.R., amb efectes del dia 
1 de gener de 1995. 

 
SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS DE CANVI DE MODALITAT CONTRACTUAL 
 

- Transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert 
al Sr. E.G.R. que realitza les funcions de personal de suport del programa Joves per 
l’ocupació JPO 2015. 

- Transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert 
a la Sra. N.M.S. que realitza les funcions de tutora del programa Joves per l’ocupació 
JPO 2015. 

 
SOL·LICITUD DE BESTRETA REINTEGRABLE 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. B.D.F. en que demana una bestreta de 800 
euros reintegrable en vuit mesos. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar a la Sra. J.S.F., a la Sra. M.B.B. i al Sr. C.S.V., treballadors de l’Ajuntament 
d'Amposta a l’assistència del curs “Prescripció literària del cinema” que es realitzarà 
els dies 2 i 9 de novembre de 2016 de 10 a 14 hores als serveis territorials de cultura 
de la Generalitat de Catalunya a Tortosa. 

- Autoritzar a la Sra. J.S.F., treballadora de l’Ajuntament d'Amposta, a assistir a la 
trobada de responsables de les biblioteques públiques de Catalunya, el dia 3 de 
novembre de 2016 a Barcelona la sol·licitud formulada.  

- Autoritzar a la Sra. M.B.B., a  treballadora de l’Ajuntament d'Amposta, assistir a la 
Jornada de literatura infantil i juvenil “Mil i una maneres de viure els llibres els dies 12 
i 13 de novembre de 2016 a Sant Cugat. 



 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, al sergent E.T.A. i al sotsinspector F.X.S.S. a assistir 
a la III Jornada temàtica sobre el top manta el dia 28 d’octubre de 2016, organitzada 
per l’Associació Catalana de Municipis i l’Ajuntament d’El Vendrell. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA. 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Tu&Jo Disseny CB per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI E.V.B. del 2 de 
novembre de 2016 al 7 de març de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Miquel García Bonet per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI AB.F., del 
24 d’octubre de 2016 al 27 de gener de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Globals Desing&Developnent SC 
per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI 
M.M.R., del 2 de novembre de 2016 al 7 de març de 2017, de dilluns a divendres de 9 
a 13 hores. 

 
DESIGNACIÓ DE PERSONAL IMPUTAT AL PROJECTE FOAP 2015 
 

- Designar a A.N.G. tècnica de polítiques actives d’ocupació, com a personal imputat al 
projecte FOAP 2015. 

 
SUBSCRIPCIÓ DE DOCUMENT AMB EL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE 
I MONTSIÀ 
 

- Facultar al Sr. Alcalde – President Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura del consorci 
per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE AMPOSTA I 
HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO, PER AL FOMENT DEL RECICLATGE I EL 
COMPORTAMENT SOSTENIBLE. 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i  HUMANA – 
Fundación Pueblo para Pueblo per posar en funcionament la recollida selectiva de 
roba usada que realitzarà l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, i el 
producte es destinarà als fins descrits en el document, fixant igualment les modalitats 
d'aquesta recollida i les obligacions d'ambdues parts per assolir els objectius fixats en 
aquest.  

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer les obligacions relatives a la relació número 464 de 
data 31/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.697,84 €, la qual comença 



 

amb Graus Terratzos i Paviments SL, per import de 2.197,84 € i acaba amb Equip 
Barcelona 92 SL per import de 2.500 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 463 de data 31/10/2016 que 
ascendeix a un import líquid de 33.979,24 € la qual comença amb ISS Solu de 
Limpieza Direc, SA per import de 2.147,24 € i finalitza amb Fatsini Eventos & Carpas SL 
per import de 5.566 €. 

 
SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
 

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament representats per la 
factura indicada en favor de Banc Popular  per un import de 4.779,50 € al número de 
compte indicat per l’interessat. 

 
ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la part proporcional del 
sou i altres que tingui pendent de cobrament la Sra. R.F.G. per import de 180,00 € 
corresponent a l’executòria número 208/2015C, mitjançant transferència al compte 
número indicat per l’interessada. 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. M.A.R. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 211,89 €. (Ref. 4316213111814K) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.F.F.C. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 4.661,70 €. (Ref. 431621311534V) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la mercantil Simó 
Materials SA per import de 2.000,00 € corresponent a l’execució número 62/2016 
secció I, mitjançant transferència al número de compte indicat per l’interessada.  

- Ordenar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres prestacions econòmiques que 
tingui pendent de cobrament el Sr. J.V.V.B, per import de 1.809,79 € al número de 
compte indicat per l’interessat. 

- Ordenar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres prestacions econòmiques que 
tingui pendent de cobrament el Sr. M.B.O.G. al número de compte indicat per 
l’interessat. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA REGULACIÓ DELS PUNTS DE VENDA DINTRE DEL RECINTE 
DE L’EXPLOCLICK. UN RIU DE CLICKS 
 

- Aprovar l’esborrany de les bases per a la regulació dels punts de venda dintre del 
recinte de la X edició de l’Exploclick. Un riu de clicks. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € al Sr. D.M.P., representant del Club 
Nàutic Amposta per la cessió de 15 carpes en motiu de la Festa del rem el dia 15 
d’octubre de 2016. 



 

 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE CÀNON PER L’ADJUDICACIÓ DE LA BARRA DE 
FIRES 
 

- Acceptar l’ingrés del cànon de l’adjudicació de la barra de fires al Sr. A.E.M. en el 
període del 7 al 16 de desembre de 2016, amb l’advertiment de la Interventora. 

 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 
 

- Aprovar l’ampliació del termini per justificar les subvencions i que consta a la base 
onzena. Termini de justificació, ampliant-lo del 15 de novembre fins al 30 de 
novembre de 2016. 

CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària, en concepte de sol·licitud del nínxol del 
cementiri municipal número 061-R al Sr. O.M.A i a la Sra. R.A.A., previ pagament de les 
taxes acordades.  

 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Pavidols 
elaboración y distribución de carnes SLU, per quan els danys reclamats, van ser 
produïts per un tercer i aquest fet trenca la relació de causalitat entre el dany i el 
funcionament normal o anormal del servei públic. 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. R.F.M. pels 
danys soferts a béns personal com a conseqüència de l’estat de les canonades 
generals d’evacuació d’aigües residuals dels carrers Goya i Jacint Verdaguer el dia 26 
de novembre de 2014 i 22 de març de 2015, ja que d’acord amb l’informe emès per 
l’enginyer municipal, l’arqueta sifònica (sifó) és propietat del titular de l’edifici i per 
tant, el seu manteniment és responsabilitat seva i no de l’Ajuntament d'Amposta, fet 
que trenca el nexe causal entre els danys soferts i el funcionament normal o anormal 
dels serveis públics. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM  al Sr. D.M.G. a comptar de l’exercici 2017 
i següents. 

- Reconèixer les baixes dels vehicles del Sr. M.M.A. i aprovar la devolució de 16,78 €  
que s’haurà d’ingressar al compte del sol·licitant que hagi indicat.  

- Admetre que la maquinària agrícola propietat del Sr. L.C.S. descrita està inscrita en el 
Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar l’exempció de l’impost a comptar del 
proper exercici 2017 i següents. 



 

- Acceptar l'aplicabilitat de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM per al Sr. A.B.M. i 
acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la seva propietat per 
l’exercici 2017 i següents. 

- Acceptar de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM per a la Sra. M.I.V. i acordar la 
bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 
2017 i següents. 

- Acceptar de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM per a la Sra. L.F.D. i acordar la 
bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 
2017 i següents. 

- Acceptar de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM per al Sr. A.P.S. i acordar la 
bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 
2017 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola propietat del Sr. A.A.B. descrita està inscrita en el 
Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar l’exempció de l’impost a comptar del 
proper exercici 2017 i següents. 

- Modificar la unitat fiscal per a l’exercici 2017 respecte del vehicle propietat d’Orti Roig 
SL amb matrícula 76xx-DJx i reconèixer i determinar l’ingrés de l’import indegut dels 
exercicis en els que es va aplicar una tarifa errònia. 

- Acceptar l'aplicabilitat de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM del Sr. J.L.C.A. i 
acordar anul·lar l’exempció de l’impost que se li aplicava al vehicle matrícula 75xx-BTx 
a efectes del 2017. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar 
la reducció de la tarifa a la Sra. R.V.G. per tractar-se d’una família nombrosa i, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 45 m3/trimestre, al tractar-se d’una família 
de 8 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 45 m3/trimestre. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES.  
 

- Aprovar la devolució de 30,00 € que s’haurà d’ingressar al número de compte facilitat 
per la Sra. I.C.M. al considerar que en no ser admès l’import de la taxa per drets 
d’examen concorren els requisits per procedir a la devolució de la taxa pagada 
derivada de la normativa d’aquest tribut. 

- Aprovar la devolució de 30,00 € que s’haurà d’ingressar al número de compte facilitat 
per la Sra. A.A.P. al considerar que en no ser admès l’import de la taxa per drets 
d’examen concorren els requisits per procedir a la devolució de la taxa pagada 
derivada de la normativa d’aquest tribut. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA.  
 



 

- Considerar que el tribut que s’ha liquidat a nom del Sr. R.P.L. per la titularitat del seu 
vehicle matrícula 10xx-FGx per aquest servei és correcte. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 

- Procedir a reconèixer un ingrés indegut per quant l’interessat, el Sr. M.L.M. va pagar la 
quantitat perseguida per l’Ajuntament i a més l’entitat bancària que havia rebut 
l’ordre d’embarg també li va fer la retenció i la transferència al compte de 
l’Ajuntament i procedir a la devolució per ingressos indeguts que ascendeix a una 
quantitat de 234,01 € que s’haurà abonar al compte de l’interessat obert a BBVA. 

 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ D’ACORD DE COMPENSACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar la modificació de l’acord de compensació de pagament a nom de la Sra. 
M.C.F. 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES. 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del pagament de deutes per al Sr. J.C.A., que 
té pendent de pagament la liquidació número 895403 pel concepte de plus vàlua per 
un import de 602,06 €, en un fraccionament de 15 quotes. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D’IIVT. 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la 
bonificació del 95% de la quota tributària establert a l’apartat primer de l’article 9è. de 
l’ordenança fiscal a nom de la Sra. A.I.G.C. i practicar la devolució derivada de la 
normativa del tribut que ascendeix a 569,25 € mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al compte indicat per la persona sol·licitant. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent al Sr. J.N.T., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una 
intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública 
de 3,10 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer 
Holanda. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent a la Sra. A.M.O. quines 
característiques seran les següents: 



 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una 
intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública 
de 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer 
Governador Sol. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent al Sr. M.A.L.T., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una 
intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública 
de 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer 
Menendez Pelayo. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la realització de l’activitat a càrrec del Club Nàutic Amposta del descens de 
l’Ebre per al dia 6 de novembre de 2016 per la qual cosa demanen que es tanqui la 
circulació i es prohibeixi estacionar al Passeig del Riu des del carrer Francesc Riocabo 
fins al carrer Numància i també demanen la col·laboració de protecció civil, així com 
autoritzar la cessió de les tanques que en aquell moment estiguin disponibles. 

- Autoritzar amb efectes retroactius la realització a càrrec del Club Nàutic Amposta de 
la regata “Promoció” per al dia 29 d’octubre de 2016 per la qual cosa demanen que de 
8 a 15 hores es tanqui la circulació i es prohibeixi estacionar al Passeig del Riu des del 
carrer Francesc Riocabo fins al carrer Numància, així com  autoritzar la cessió de les 
tanques que en aquell moment estiguin disponibles. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.M.G. en la que demana motiu del 
marató de donants de sant els dies 14 i 15 de novembre de 2016 que s’autoritzi el 
repartiment de propaganda pels vehicles estacionats per part dels alumnes de l’IES 
Montsià durant el dia 16 de novembre de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Institut Montsià per a poder organitzar un curs 
pràctic de seguretat amb moto el dia 4 de novembre de 2016 a la meitat de 
l’aparcament d’enfront de l’escola Agustí Barberà, de 8 a 14 hores, així com autoritzar 
la cessió de 10 tanques. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.B.E. amb efectes retroactius, per poder 
ocupar la via pública amb una taula en motiu de la inauguració del nou saló Cotton 
Candy a les 19 hores del dia 22 d’octubre de 2016 al carrer Barcelona. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per al dia 11 de desembre de 2016 de les 17:00 fins les 
21:00 hores a nom del Sr. A.S., actuant com a representant de l’Església Cristiano 
Ortodoxa d’Amposta per portar a terme una Festa de l’esglèsia. 



 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per als dies 17, 18 i 19 de novembre de 2016 a la Sra. 
Amparo Pallas Alcalá, actuant com a representant de l’Institut Ramon Berenguer IV 
per portar a terme una desfilada pro viatge fi de curs 4t ESO. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per al dia 25 d’abril de 2017 a la Sra. M.J.R.M. actuant 
com a representant de l’AMPA – ITEC per portar a terme les II Jornades Educació I 
Família. 

- Acceptar la cessió de la sala de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó per als dies 12 i 13 de 
novembre de 2016 al Sr. J.M.S.H., actuant com a representant de l’Associació de Jocs 
d’Estratègia i d’Interpretació d’Amposta per portar a terme activitats juvenils.  

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 17 de 
novembre de 2016 de les 19:45 a les 21:30 hores al Sr. P.F.P., actuant en nom i 
representació d’Esquerra Republicana d’Amposta per realitzar una xerrada sobre la 
identificació dels desapareguts a la guerra civil. 

- Acceptar la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives sol·licitades des del mes 
d’octubre de 2016 fins al mes de juny de 2017 de les 10:00 fins les 11:30 hores al Sr. 
J.L.M., actuant en nom i representació d’Euses Terres de l’Ebre per realitzar 
entrenaments l’equip de RUGBY de l’URV. 

- Acceptar la cessió de l’ús del gimnàs municipal els dies 4 i 18 de novembre i 2, 9 i 16 
de desembre de 2016 –sales 2 i 3- de 10:10 a 12:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores al 
Sr. J.L.M., actuant en nom i representació d’Euses Terres de l’Ebre per realitzar classe 
de readaptació  

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 
 
Aquest assumpte s’incorpora amb acords anteriors. 
 
SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 

- Anul·lar la cessió del teatre del Casal per al divendres 28 d’octubre de 2016, que 
estava reservat a nom del Sr. D.J.R.F., en representació de l’Assemblea Nacional 
Catalana, deixant l’espai lliure. 

- Anul·lar la cessió de del teatre del Casal per al dissabte 10 de desembre de 2016, que 
estava reservat a nom de la Sra. A.B., en representació de la Llar Residència Amposta 
Fundació Pere Mata , deixant l’espai lliure. 

 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL 
 

- Autoritzar la col·laboració dels membres de protecció civil, amb els mitjans humans 
disponibles en la celebració del mercat de Santa Llúcia per al dia 11 de desembre de 
2016.  

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del servei de teleassistència de la Sra. M.C.C.T.  



 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de la Sra. J.E.V., de dilluns a divendres, mitja jornada per la tarda 
amb un cost per a la usuària de 87,15 € mensuals. 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
 

- Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a la Sra. J.L.M. qui podrà fer 
ús, junt amb la seva família, de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Brasil. 

 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
 

- La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 3 d’octubre de 2016, va 
aprovar l’ampliació de contracte de la Sra. D.C.G. com a monitora d’arts plàstiques de 
les llars d’infants municipals i es va produir un error: 

  On consta: 
“PRIMER. Aprovar l’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.” 

Ha de constar 
“PRIMER. Aprovar l’ampliació del contracte de D.C.G., 3 hores setmanals, categoria 

laboral AGP11, del 4 d’octubre de 2016 al 31 de desembre de 2016.” 

- La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 3 d’octubre de 2016, va 
aprovar l’ampliació de contracte de la Sra. J.C.E. com a monitora d’arts plàstiques de 
les llars d’infants municipals i es va produir un error: 

On consta: 
“PRIMER. Aprovar l’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.” 

Ha de constar 
“PRIMER. Aprovar l’ampliació del contracte de J.C.E., 2 hores setmanals, categoria 

laboral AGP11, del 4 d’octubre de 2016 al 31 de desembre de 2016.” 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- El President de la Diputació de Tarragona, comunica que proposarà l’aprovació d’un  
PAM per al període 2017-2020 de 80.000,00 €, un 60% més que l’anterior de 50.000,00 
€. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El Jutjat de lo social únic de Tortosa, comunica la sentència 247/2016, en la que es 
desestima la demana presentada contra Clece i l’Ajuntament d’Amposta. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- El Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, recurs ordinari número 128/2016, 
diligència d’ordenació. La junta de Govern Local resta assabentada. 



 

- La Generalitat de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de 
132.000 € per a la realització de 12 contractes de treball en pràctiques. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les 
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els 
següents acords: 
 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 
 

- Autoritzar, l'ús del minibus els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de desembre 
de 2016, 4, 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2017, figurant com a responsable del 
vehicle el Sr. S.A. en representació del Club Taekwondo Alfaro advertint que haurà de 
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús de fanals d’enllumenat públic 
 

- Atorgar l'autorització sol·licitada per la Televisió de Catalunya, per a la instal·lació de 
100 banderoles a 50 fanals de l'enllumenat públic dels carrers de la Ciutat per tal de 
publicitar La Marató de TV3, dedicada a l’Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques, durant el període comprés entre els dies 30 de novembre al 19 de 
desembre de 2016, advertint-la que haurà d’instal·lar les banderoles respectant la 
distància reglamentària. 

 
Baixes de tributs i preus públics 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el 
següent resum: 

o Relació número 17, taxa per recollida d’escombraries, per import de 21.804,64 €. 
o Relació número 18, impost sobre vehicles de tracció mecànica, per import de 

2.213,77 €. 
o Relació número 11, impost béns immobles, rústica, per import de 19,38 €. 

 
- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el 

següent resum: 
• Any 2016: 

o Relació número 133, impost sobre vehicles (liquidacions) per import de 
168,42 €. 

o Relació número 134, impost sobre l’increment valor dels terrenys per import 
de 20.127,38 €. 



 

o Relació número 135, llicències d’obres, per import de 448,30 €. 
o Relació número 136, taxa recollida escombraries, liquidacions, per import de 

1.167,39 € 
o Relació número 137, taxa cementiri municipal, per import de 1.481,80 €. 
o Relació número 138, taxa llar d’infants, per import de 314,42 €. 
o Relació número 139, preu públic escola d’art municipal, per import de 338,66 

€. 
o Relació número 140, servei públic centre de tecnificació, per import de 

4.642,50 €. 
o Relació número 141, anuncis publicitaris, per import de 48,16 €. 
o Relació número 142, obertura d’establiments, per import de 150,00 €. 
o Relació número 143, entrada de vehicles, per import de 591,31 €. 
o Relació número 144, ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, per import 

de 2.712,48 €. 
o Relació número 145, ocupació via pública, per import de 842,83 €. 
o Relació número 146, preu públic pel mercat exterior, per un import de 

2.044,58 €. 
o Relació número 147, ocupació via pública espectacles, parades, per un 

import de 300,00 €. 
o Relació número 148, prestació de serveis culturals i recreatius, per un import 

de 101,15 €. 
o Relació número 149, exp. sancionador orden. Policia i bon govern, per un 

import de 150,00 €. 
 
Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 

- Aprovar l’ordenació dels estacionaments del tram del carrer Mestre Casanovas entre 
el carrer Campoamor i Av. de la Ràpita amb senyalització horitzontal, d’acord amb el 
croquis adjunts.  

 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 
 
A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels diferents 
peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense perjudici del dret de propietat i de tercer 
de millor dret, per unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 

- Al Sr. J.E.V.M. per a legalització de piscina al carrer Mikonos. (Exp. 2016/249) 
- A Neumáticos Amposta SL, per la construcció de nau industrial al carrer Holanda, 

condicionat  al compliment de l’establert en els següents articles del POUM 
d’Amposta: Art. 349. Situacions relatives dels locals destinats a l’ús industrial. Art. 
316.1 Regles sobre mitgeres. Art. 60.h. Parets mitjaneres. (Exp. 2016/208) 

- A l’Hospital Comarcal d’Amposta, per reforma interior per a la creació del servei de 
farmàcia al carrer Jacint Verdaguer. (Exp. 2016/239) 



 

- A Unnim Sociedad para la gestión de activos inmobiliarios SA, modificació de llicència 
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges 
aparcament i dos locals a l’Av. Catalunya. (Exp. 110/2007)  

 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió essent les deu 
hores i deu minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la present acta de la que, com a 
Secretaria dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETARIA 
 
 
 


