
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 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: 08:29 h 
Hora final: 10:13 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016 
 

- Després de fer-se constar que a l’acord d’aprovació de  l’expedient per adjudicar el 
contracte per l’execució del projecte  “Substitució d’enllumenat a Pla d’Empuries, Grau 
i Barri Quintanes”, hi ha l’errada següent: 
o “Lot 1: Subministrament de lluminàries, amb un pressupost de licitació de 

175.287,61 €.” 
o En realitat ha de dir: 
o “Lot 1: Subministrament de lluminàries, amb un pressupost de licitació de 

175.287,81 €.”, 
- La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la 

sessió anterior de data 7 de novembre de 2016. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES "IMPLANTACIÓ DE NOU 
ENLLUMENAT AMB LED I COMANDAMENT PER TELEGESTIÓ A POBLE NOU DEL DELTA" 
 

- Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per la 
realització de l’obra "Implantació de nou enllumenat amb LED i comandament per 
telegestió a Poble Nou del Delta"; aprovar el plec de condicions econòmiques - 
administratives particulars que han de regir la contractació; aprovar la despesa de 
106.159,35 €., amb càrrec a la partida 09/165/629.01  del pressupost de l’exercici de 
2016 i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim 
de 3 empreses capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 7 dies 
naturals, comptats a partir de la recepció de la invitació per a prendre part en el 
procediment licitatori, per presentar la seva oferta. 

 
MODIFICACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
 



- Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 2 
de novembre de 2016 en relació amb el procediment per l’adjudicació del contracte 
per l’execució de l’obra "Urbanització de diversos camins 2016", pel qual es va 
requerir a l’empresa CONTREGISA per tal de presentar: 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 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 TRLCSP i autorització en 
favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència 
del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

o Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva, per un 
import de 4.909,77 €, equivalent al 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs 
IVA. 

- Declarar exclosa del procediment per l’adjudicació del contracte a l’empresa 
CONTREGISA per haver presentat una oferta econòmica superior al pressupost de 
licitació del contracte. 

- Declarar la validesa de la resta del procediment, formulant requeriment a l’empresa 
EXXABER, SL., 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: 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 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 TRLCSP i autorització en 
favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència 
del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

o Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva, per un 
import de 4.909,77 €, equivalent al 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs 
IVA. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en material per pintar la 
piscina, l’escola, els corrals del pavelló firal i la pista coberta del Poble Nou del Delta amb 
Drogueria Moderna Amposta SL segons oferta presentada per un import total de 
4.817,23 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en menjar per als animals de 
Fira Amposta que estaran a l’exposició de bestiar oví, cabrum i cavalls amb Subministres 
i serveis Torta Ribas SL segons oferta presentada per un import de 528,96 € més IVA. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un mirall de trànsit més el 
pal d’alumini per instal·lar-lo al carrer Palau i Quer, cruïlla carrer Navarra amb Produr, 
projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import 
total de 207,83 €. 



 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la neteja i manteniment de 40 
quilòmetres de camins rurals del terme municipal d’Amposta amb el Sr. A.J.C.V. segons 
oferta presentada per un import total de 4.840,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la seguretat per al mercat de Santa 
Llúcia, de les 22 hores del dia 10 de desembre fins a les 8 hores del dia 11 de desembre 
de 2016 amb Guarderio Seguridad x Naturaleza segons oferta presentada per un 
import total de 154,88 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la sonorització del Mercat de Santa 
Llúcia 2016 amb Musics&Clàssics segons oferta presentada per un import total de 
1.210,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el lloguer, muntatge i desmuntatge 
de carpes i taules per al mercat de Santa Llúcia de 2016 amb Ferreres SCP segons 
oferta presentada per un import total de 3.554,01 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació  de les persones que es diran a continuació amb la modalitat 
de contracte en pràctiques del 15 de novembre de 2016 al 14 de maig de 2017, 
categoria laboral A2-19, jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 8 a 15.30 
hores): 

o A.B.G. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a l’àrea de cultura. 
o M.C.A. el qual realitzarà les tasques de tècnic en electricitat per a l’àrea de 

comerç. 
o J.B.C. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a l’àrea d’ensenyament. 
o T.R.N. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a l’àrea d’esports. 
o J.R.V. el qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a l’àrea de governació. 
o I.G.M. el qual realitzarà les tasques de tècnic informàtic de suport al 

departament d’informàtica. 
o I.J.V. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a Intervenció. 
o R.A.M.P. el qual realitzarà les tasques de tècnic de disseny gràfic de suport a 

l’àrea de mitjans de comunicació i festes. 
o J.H. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport per a l’àrea de joventut i 

participació ciutadana. 
o P.P.T. la qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a Secretaria. 
o P.M.L. el qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a Serveis Municipals. 
o M.P.F. el qual realitzarà les tasques de tècnic de suport a l’Oficina de Turisme. 

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

- Autoritzar els treballadors d'aquest Ajuntament, el Sr. N.M.B. i el Sr. R.N.A. per 
l'assistència a l'activitat de formació denominada “Jornada de contractació pública 



electrònica”, a realitzar el proper dia 17 de novembre de 2016, en horari de 9,00 a 
14,00 hores, a Terrassa 

- Autoritzar al sotsinspector, el Sr. F.X.S.S. a assistir a la jornada tècnica “Present i futur 
de la figura de l’agent cívic a l’administració pública” el proper dia 18 de novembre de 
2016. 

- Autoritzar al sotsinspector, el Sr. F.X.S.S., a assistir a la III Jornades sobre intel·ligència: 
la radicalització , repte central de les estratègies de seguretat” els dies 16 i 17 de 
novembre de 2016. Atenent que s’ha convidat a assistir a tots els caps de les policies 
locals de Catalunya. 

- Autoritzar amb efectes retroactius, a la Sra. G.M.E. a  assistir com a professora de 
l’escola i com acompanyant dels alumnes de Gràfica Publicitària de primer i segon 
curs. 

- Autoritzar amb efectes retroactius, a la Sra. G.M.E. a assistir a la reunió de 
directors/es de Centres d’Arts Plàstiques i Disseny a Barcelona. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, el desplaçament a Barcelona, a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, a les tècniques de Polítiques Actives d’Ocupació, 
a la SRa. L.C.C. i la Sra. I.V.F., per assistir a la sessió tècnica informativa del divendres 
11 de novembre de 2016 a les 12 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  número 501 de 
data 14/11/2016 que ascendeix a un import líquid de 890.991,55 €, la qual comença 
amb Consell Comarcal del Montsià, per import de 158.209,14 € i acaba amb Wolster 
Kluwe España SA per import de 2.472,08 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 503 de data 14/11/2016 que 
ascendeix a un import líquid de 182.351,50 € la qual comença amb Urbaser SA per 
import de 7.000,16 € i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials Montsià per 
import de 14.602,05 €. 

- Aprovar la despesa de 45,00 €r per l’assistència de la regidora de Comerç i Mercat 
Municipal, la Sra. S.S.M. als Premis Cambra 2016 que tindran lloc el proper 24 de 
novembre de 2016  les 19.30 al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita. 

- Aprovar les justificacions presentades pels beneficiaris de les esmentades 
subvencions i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  de les subvencions per 
programes i activitats per part de les AMPES dels centres escolars per import total de 
8.997,60 € segons el detall següent: 

o AMPA Agustí Barberà: 947,00 €. 
o AMPA Consol Ferré: 1.894,00 €. 
o AMPA IES Ramon Berenguer IV, 1.421,00 €. 
o AMPA IES Tecnificació: 1.421,00 €. 
o AMPA Miquel Granell: 947,00 €. 
o AMPA Poble Nou: 473,60 €. 
o AMPA Sagrat Cor: 947,00 €. 
o AMPA Soriano Montagut: 947,00 €. 



 
ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que tingui dret a percebre d’aquest Ajuntament 
per qualsevol concepte del Sr. P.E.T. fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 360,00€. (Ref. 431623321823Z) 

 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’INSTITUT MONTSIÀ PER AL MUNTATGE DE L’ENLLUMENAT DE 
NADAL 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Institut Montsià i l’Ajuntament 
d'Amposta per a la realització del projecte Innova FP de muntatge de la instal·lació 
elèctrica de les llums de Nadal a l’avinguda de la Ràpita i al Pont Penjant del 21 al 30 
de novembre de 2016 i aprovar el compromís d’abonar a l’Institut Montsià, la quantitat 
de 300,00 € en concepte de prestació de serveis. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE PER LA REALITZACIÓ DE 
PROJECTE DE RECERCA ETNOLÒGICA 
 

- Aprovar la proposta de conveni annex, amb les clàusules que conté. 
- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. M.F.A. mitjançant la qual sol·licita de 

l’Ajuntament d’Amposta l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 124, 
125 i 126 del grup R previ pagament de les següents taxes:  

 
Número de nínxol Ubicació Taxa concessió 

nínxol 
Taxa expedició títol 

124-R carrer Rosella 720,90 20,00 
125-R carrer Rosella 612,20 20,00 
126-R carrer Rosella 530,00 20,00 

 
- Atorgar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 

administrativa funerària que la causant, la Sra. C.M.S. tenia sobre el nínxol número 
791, a favor dels seus fills els requirents, el Sr. V. I el Sr. M.   

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 
administrativa funerària que el causant, el Sr. J.L.A. tenia sobre el nínxol número 2146, 
a favor de la seva filla la requirent, la Sra. J.L.d.P. Josefa Limbos del Pino. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Suspendre les llicències del Mercat Interior números 16 – 17 i 18 i deixar-les expedites 
en poder de l’Ajuntament per una futura adjudicació. 

- Suspendre les llicències del Mercat Interior números 7 i 8 i deixar-les expedites en 
poder de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 



- Autoritzar el canvi de productes a comercialitzar a la parada del mercat exterior amb 
llicència del Mercat Exterior (096070) ubicada al carrer General Prim d’acord amb les 
següents dades: 

o La Sra. V.P.A. veïna d’Amposta (CP 43870-Tarragona) a la carretera Simpàtica, 
amb D.N.I./N.I.E. número 204xxxxxx. 

o Parada número 096070, ubicada al carrer General Prim, de 7 metres lineals. 
o Comercialització de complements i marroquineria. 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número AL009004 que 
va a nom de la Sra. M.T.S.P. des de l’1 de novembre de 2016 fins l’1 de maig de 2017 i 
atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor dels 
sol·licitants, la Sra. G.T.A. i el Sr. K.A.Z. perquè puguin ocupar l’àrea dels 5 metres 
lineals de la parada del mercat exterior identificada com a AL009004, computant-los 3 
metres lineals a cadascú que s’afegiran a les llicències d’ocupació que posseeixen. 

- Comunicar als sol·licitants, el Sr. I.J.T.H., el Sr. M.S.M. i la Sra. M.A.B.F. que no pot ser 
admesa la seva sol·licitud de llicència per quant actualment el mercat de venda no 
sedentària d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ I BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada pel Sr. V.S.M. 
per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal, aprovar  la devolució derivada de 
la normativa del tribut que ascendeix a 241,79 € mitjançant transferència bancària 
que s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona sol·licitant i aplicar 
la bonificació atenent al següent detall: 

 
Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 
25% bonif. 

Resta béns i VC 
> 20000 

898223 967,14 27/10/2016 0,00 241,79 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada per la Sra. 
M.S.C. per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% -en quant a l’habitatge 
habitual i la plaça d’aparcament descrits en primer i segon terme- i del 25% -en quant 
a la resta de béns transmesos- de la quota tributària establert als apartats primer i 
segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal, practicar la devolució derivada de la 
normativa del tribut que ascendeix a 1.112,18 € mitjançant transferència bancària 
que s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona sol·licitant i aplicar 
les bonificacions atenent al següent detall: 

 
Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge o 
pàrking 

25% bonif. 
Resta béns i VC 

> 20000 



897099 59,26 18/10/2016 56,30 0,00 
897101 698,41 18/10/2016 663,49 0,00 
897103 701,34 18/10/2016 0,00 175,34 
897102 22,26 18/10/2016 0,00 55,65 
897098 630,83 18/10/2016 0,00 157,71 
897100 14,74 18/10/2016 0,00 3,69 
Totals. . . 2.126,84  719,79 392,39 

 
- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada pel Sr. A.S.M. 

per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal, aprovar  la devolució derivada de 
la normativa del tribut que ascendeix a 241,79 € mitjançant transferència bancària 
que s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona sol·licitant i aplicar 
la bonificació atenent al següent detall: 

 
Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 
25% bonif. 

Resta béns i VC 
> 20000 

898223 967,14 27/10/2016 0,00 241,79 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada pel Sr. J.C.B.B. 
per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal, practicar la devolució derivada de 
la normativa del tribut que ascendeix a 42,05€ mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona sol·licitant i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

 
Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 
25% bonif. 

Resta béns i VC 
> 20000 

897161 168,19 25/10/2016 0,00 42,05 
 

- Reconèixer l’ingrés indegut per quant a l’interessat, el Sr. O.S.G. se li va realitzar un 
embargament de compte parcial sobre un tribut que ha resultat exempt per derivar 
d’una transmissió de domini assimilable a la dació en pagament de deute i aprovar  la 
devolució per ingressos indeguts atenent al següent detall: 

 
Nom Pagat Interès Total                               Compte 

O.S.G. 189,54 3,68 193,22 Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament per al de pagament de les liquidacions 
números 897205 i 881443 pel concepte de compra de dos concessions 



administratives funeràries que recauen al damunt dels nínxols números 67-R del Sr. 
M.D. segons el següent quadre d’amortització: 

 
Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 

1481,80 20/11/2016 185,22 0,00 0,00 185,22 1296,58 
1296,58 20/12/2016 185,22 0,00 0,27 185,49 1111,36 
1111,36 20/01/2017 185,22 0,00 0,86 186,08 926,14 
926,14 20/02/2017 185,22 0,00 1,45 186,67 740,92 
740,92 20/03/2017 185,22 0,00 1,98 187,20 555,70 
555,70 20/04/2017 185,22 0,00 2,57 187,79 370,48 
370,48 20/05/2017 185,22 0,00 3,18 188,40 185,26 
185,26 20/06/2017 185,26 0,00 3,73 188,95 0,00 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
 

- Concedir la llicència d’ocupació de la via pública a la Sra. A.V.B. com a titular de la 
llicència de bar Lo Carrilet d’Amposta  amb les dades d’ocupació següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un 
rendiment. 

o Emplaçament: carrer Brasil. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública mitjançant una 

tarima de 2 m X 5 m., en total 10,00 m2., que anivellarà l’ocupació amb la 
vorera. 

o Període d’ocupació: Any 2016 de l’1 de novembre fins al 31 de desembre. 
o Quota tributària: (30 dies X 10 m2/dia X 0,21 €) +  (31 dies X 10 m2/dia X 0,11 

€) = 98,10 €, que ha pagat el dia 27 d’octubre de 2016. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat de la Sra. M.T.P.B. per l’exercici 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat de la Sra. F.B.P. per l’exercici 2017 i següents.  

- Acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava a la Sra. F.C.G. de la bonificació del 100% 
de l’IVTM de que gaudeix per tenir una minusvalidesa superior al 33% del seu vehicle 
matrícula T-27xx-xx i aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 
de la seva propietat matrícula 14xx-Cxx, a efectes 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat de la Sra. E.G.J. per l’exercici 2017 i següents.  

- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat del Sr. J.A.B.P. per l’exercici 2017 i següents.  

- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat del Sr. J.M.G.B. per l’exercici 2017 i següents.  



- Acceptar l'aplicabilitat de la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle de la 
propietat de la Sra. M.C.F.A. per l’exercici 2017 i següents. 

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

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN 
 

- Considerar que s’ha realitzat un ingrés indegut de la taxa pagada per poder participar 
en les proves selectives d’un metre de la llar d’infants per la Sra. A.G.P. i aprovar  la 
devolució per ingressos indeguts de 25,00 € que s’hauran d’ingressar al número de 
compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

898681 2016 25,00 0,00 25,00 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBIC PEL SERVEI DE GRUA 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. A.E.V. en la que demana l’anul·lació del 
servei de grua per la immobilització i retirada del seu vehicle matrícula 68xx-Cxx per 
no estar d’acord amb el servei de grua prestat per quan el tribut que s’ha liquidat per 
aquest servei és correcte.  

 
RECLAMACIONS CONTRA EL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS 
 

- Aplicar l’exempció del preu públic als menors que es detallen a continuació per 
donar-se els supòsits establerts al preu públic: 

 
Llar Nom nen Domicili Data 

naixement 
Gruneta A.F.C. C/ AMÈRICA 29/03/2014 

 
- Reconèixer un ingrés indegut de la diferència entre la quantitat que desprès d’aplicar 

l’Ajut del Consell quedava pendent de pagament i la quantitat que per embargament 
de comptes s’ha cobrat l’Ajuntament i aprovar la devolució per ingressos indeguts de 
215,28 € s’haurà abonar al compte de la Sra. Y.P.F.  amb el número de compte que 
hagi facilitat atenent al següent detall: 

 
Pendent Embargat Diferència Interessos Total Compte 

118,44 330,60 212,16 3,12 215,28 Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
 

- Aplicar l’exempció del preu públic als menors que es detallen a continuació per 
donar-se els supòsits establerts al preu públic: 

 



Llar Nom nen Domicili Data 
naixement 

Gruneta A.C.S. C/ SANT CRISTOFOL 17/07/2014 
Gruneta JC.F. CARRETERA FREGINALS 04/05/2016 
Sequieta R.F.F. C/ ORIENT 01/01/2015 
Gruneta R.F.J. C/ ORIENT 11/04/2016 
Sequieta D.B.M. C/ SEBASTIA JUAN ARBO 24/03/2015 
Sequieta JG.F. C/ SEBASTIA JUAN ARBO 09/09/2015 
Gruneta L.S. C/ POBLE NOU DEL DELTA 17/01/2014 
Gruneta M.S.H. C/ ORIENT 22/06/2016 
Sequieta K.C.S. C/ GARCIA MORATO 26/06/2015 
Gruneta L.S.B. C/ ATENES 18/09/2015 
Sequieta R.B.B. AV. ALCALDE PALAU 17/11/2015 
Gruneta J.V.R. C/ FOSSAT 17/12/2014 

 
RECLAMACIONS CONTRA EL PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS 
 

- Considerar que concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats per Mans Unides pel lloguer d’estands.  

- Considerar que concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats per Provocant La Pau pel lloguer d’estands.  

- Considerar un ingrés indegut per la diferència entre l’ingressat i el que correspon a la 
tarifa i procedir a la devolució per ingressos indeguts de 48,40 € al Sr. X.A.C. actuant 
en nom i representació de l’entitat mercantil Also Casals Instal·Lacions, S.L. que 
s’haurà d’ingressar al número de compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

898131 2016 605,00 556,60 48,40 
 

- Considerar que no concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats per l’Associació d’Engrescats de les Terres 
de l’Ebre, si més no en tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre se li hauria 
d’aplicar la tarifa reduïda de 150,00 € per estand.  

- Considerar que no concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats per l’Institut Ramon Berenguer IV, si més 
no en tractar-se d’un centre d’educació pública pot entendre’s que és una entitat 
sense ànim de lucre i per tant, d’acord amb el que determina l’ordenança reguladora, 
se li hauria d’aplicar la tarifa reduïda de 150,00 € per estand.  

- Considerar que no concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats per l’Institut Montsià d’Amposta, si més no 
en tractar-se d’un centre d’educació pública pot entendre’s que és una entitat sense 
ànim de lucre i per tant, d’acord amb el que determina l’ordenança reguladora, se li 
hauria d’aplicar la tarifa reduïda de 150,00 € per estand.  

 



PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA DECLARACIÓ DE L’IBI RÚSTIC I DE 
CANVI DE TITULARITAT DE L’IBI RÚSTIC 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.I.T. i ordenar que es pintin, per part 
dels serveis municipals, dues places d’estacionament per a personal judicial al carrer 
Muntells.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. S.N.C. en la que demana autorització per 
instal·lar un contragual davant del gual que té al carrer Sant Domènec.  

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Evagio SL amb efectes retroactius en la que 
sol·licita autorització per poder realitzar una classe de “Zumba” el dia 13 de novembre 
de 2016 de 16 a 17 hores, a benefici de l’Associació contra el càncer, al davant del bar 
del Parc dels Xiribecs. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Evagio SL en la que sol·licita autorització per 
poder realitzar una classe de ball davant del bar del Parc dels Xiribecs, els dimecres i 
divendres fins al 15 de desembre de 2016 de 16 a 17 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta en la que sol·licita que 
s’autoritzi de nou per al dia 20 de novembre de 2016 el Descens de l’Ebre ja que el dia 
6 de novembre de 2016 es va suspendre per motius meteorològics 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.M.B. en la que sol·licita autorització per 
poder fer una cercavila “Correbars” pels principals carrers de la ciutat el dia 19 de 
novembre de 2016 de 16 a 20 hores en motiu de la festivitat de Santa Cecília. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per al dia 16 de desembre de 2016, des de les 10:00 
fins les 20:00 hores per a la celebració de 10 anys de Llar-Residència Fundació Pere 
Mata a la Sra. N.R.O., actuant com a representant de la Fundació Pere Mata Llar 
Residència d’Amposta i acordar l’exempció del preu públic per quant el partit polític 
sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 

- Desestimar la petició de la Sra. C.C.A. actuant com a representant del Club Twirling 
Amposta en la qual demana permís per a la utilització del Pavelló Firal el dia 15 de 
novembre de 2016 de les 09:00 fins les 20:00 per quant el pavelló firal estarà ocupat 
en la data en què l’entitat representada ha sol·licitat l’ocupació. 

- Acceptar la cessió del pavelló firal els dies 7 i 8 d’octubre de 2017 a la Sra. M.C.M.A., 
en representació de l’Associació d’Engrescats i amb motiu de la caminada solidària, 
acordant l’exempció del preu públic per quant el partit polític sol·licitant no 
persegueix una finalitat lucrativa. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.S.R., representant de l’Associació Of 
Roller, en la que sol·licita autorització per poder utilitzar les pistes poliesportives de 
l’escola Agustí Barberà de dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores, així com poder 
utilitzar els lavabos i la llum de la pista, sent responsable de la cura de les 
instal·lacions la Sra. N.S.R. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical la Unió Filharmònica 
d’Amposta en la que  sol·licita autorització per poder utilitzar l’annex del camp de 
futbol, per poder disputar un partit amistós entre la Fila i la Lira, en motiu dels actes 
de Santa Cecília, el dia 19 de novembre de 2016 de 12 a 14 hores. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD del Sr. A.M.C. de dilluns a divendres de 9 a 19 hores amb 
efectes del dia 8 de novembre de 2016, amb un cost per a l’usuari de 52,29 € 
mensuals. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar al Sr. C.B. un ajut d’urgència social de 250,00 € per pagar rebuts de lloguer 
pendents d’habitatge habitual. 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Modificar l’acord de la junta de Govern Local del dia 26 de setembre de 2016 que 
quedarà redactat de la següent forma: 

 “Quart. Atorgar a M.M.F.M. un ajut d’urgència social de 120,57€. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIDA DE FRUITS EN PROPIETATS MUNICIPALS 
 

- Atorgar al Sr. J.J.C.M. l’autorització per la recollida dels fruits als terrenys municipals 
situats al Parc de Xiribecs 

 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
 

- La Junta de Govern Local en sessió del 10 d’octubre de 2016 va acordar, entre d’altres, 
reconèixer l’aplicació d’una tarifa equivocada de la taxa de recollida d’escombraries al 
senyor M.A.A. pel seu habitatge ubicat a la partida Carroba, i en conseqüència l’aprovació 
de practicar la devolució per ingressos indeguts i en part la compensació amb un rebut 
pendent de pagament corresponent a l’exercici 2016 que tenia la tarifa correcta.  Així: 

o On costa:  
“...CINQUÈ. Aprovar la devolució per ingressos indeguts per l’import de 63,18 € que es 
materialitzarà de la següent manera: 
En quant a 39,34 € es compensaran amb el rebut de 2016. 



En quant a 23,84 € es faran efectius mitjançant transferència al compte assenyalat per 
l’interessat amb número d’IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx”. 
o Ha de constar: 
“CINQUÈ. Aprovar la devolució per ingressos indeguts per l’import de 63,18 € que es 
farà efectiva mitjançant transferència al compte assenyalat per l’interessat amb 
número d’IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.” 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- La Subdelegació del govern a Tarragona, sol·licita còpia dels expedients números VII, 
VIII i IX de reconeixement extrajudical de crèdit. La Junta de Govern local resta 
assabentada. 

- La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, resol aprovar el catàleg de 
classificació de trams de platges de Catalunya. La junta de Govern Local resta 
assabentada.  

- El Consorci d’Aigües de Tarragona, comunica la tarifa d’aigua que serà aplicada a 
partir del mes de gener. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- La Fundació Bancària “la Caixa”, referent al projecte “Promoció i desenvolupament”, 
ha presentat a la convocatòria Interculturalitat i acció social 2016, no ha estat 
seleccionat pel comitè avaluador. 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 de bestreta de treballador 
 

- Atorgar al Sr. S.V.B. una bestreta reintegrable per import de 1.853,22 € a reintegrar en 
14 mensualitats  

 
Informes tècnics 
 

- Donar trasllat de l’informe del Sr. J.M.M.F. en que es presenten queixes dels nou 
inquilins de l’habitatge propietat de l’Ajuntament d'Amposta, del carrer Brasil als 
serveis socials municipals. 

 
Ampliació termini per presentar la documentació justificativa de les subvencions per a la 
realització d'activitats de promoció i difusió de l'esport durant l'exercici 2016. 
 



- Aprovar l’ampliació del termini per a presentar la documentació justificativa de les 
despeses d'acord amb la concessió de la subvenció i ajut fins el 2 de desembre de 
2016. 

 
Compareixença en recurs contenciós administratiu 
 

- Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs ordinari 411/2016 
que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 2 de 
Tarragona. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió essent les deu 
hores i tretze 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 
 
 
 


