
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 21 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: 08:20 h 
Hora final: 09:20 h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 14 de novembre de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Acordar atorgar les llicències següents: 
o A Telefònica d’Espanya SAU, per nou canalitzat de 73 metres de 

longitud al carrer Sant Cristòfol. 
 
REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DE 
L’OBRA “SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN MAL ESTAT EN DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT” 
 

- Han presentat oferta les empreses: 
o BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU. 
o M I J GRUAS, SA. 
o EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA. 
o BECSA. 
o TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. 
o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA. 

- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
o BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU. 
o M I J GRUAS, SA. 
o EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA. 



o BECSA. 
o TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. 
o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERES, SA. 

- Requerir l’empresa BECSA, per tal que presenti 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 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. 

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “SUBSTITUCIÓ 
DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS” 
 

- Han presentat oferta les empreses  
o GPAEC-EXCAN, SL. 
o CONTREGISA, EXXABER, SL.  
o MACERIA XXI, SL.  

- Declarar exclosa l’empresa MACERIA XXI, SL., per haver presentat la 
seva oferta després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 

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

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Substitució de la xarxa 
d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers” a l’empresa 
CONTREGISA.  

 
REQUERIMENT D’ARRANJAMENT DE DESPERFECTES EXISTENTS A L’EDIFICI 
ANTENA TECNOLÒGICA DE LES TERRES DE L’EBRE 
 

- Ordenar a l’empresa Construccions N. Solé, SL., a que procedeixi a 
l’arranjament desperfectes existents en l’edifici Antena Tecnològica de 
les Terres de l’Ebre, construït parcialment per dita empresa en virtut del 
contracte adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de 2 de març 
de 2012. Desperfectes imputables a deficiències en l’execució de l’obra i 
no a l’ús de lo construït que figuren en l’informe redactat per la Direcció 



tècnica de l’obra amb un pressupost d’execució per contracta de 
38.199,44 €. 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE 
DIVERSOS CAMINS 2015” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Arranjament de diversos 
camins 2015” elaborat pel contractista Construcciones 3G SA. 

 
APROVACIÓ DE PRÒRROGA D’ARRENDAMENT DE LES CASELLES EXTERIORS 
DEL MERCAT MUNICIPAL 
 

- Aprovar la pròrroga del lloguer de les caselles exteriors del mercat 
municipal número 4, 5 i 6 del carrer Primer de Maig al Sr. R.Q.R. fins el 
proper dia 28 de febrer de 2017. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 96 caixes 
(480 paquets) de DINA4 Discovery (ref. 3064751) amb Lyreco España SA 
segons oferta presentada per un import total de 1.167,40 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la roba 
d’hivern per als operaris de la neteja de les dependències (20 bates, 20 
pantalons i 20 sabates) amb Fabricats i Manipulats Signo SL segons 
oferta presentada per un import de 861,40 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en xapes i 
tubs per a classes teòric pràctiques del mòdul de mecànica / soldadura 
del programa jover per l’ocupació amb Eulunsa SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.573 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en tubs, 
plaquetes i material per a classes teòric pràctiques del mòdul de 
mecànica / soldadura del programa jover per l’ocupació amb Eulunsa SL 
segons oferta presentada per un import total de 1.657,70 €. 

 
ADSCRIPCIÓ DE FUNCIONARIS EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER A 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL 



- Adscriure el funcionari de l’Ajuntament de Camarles, el Sr. F.D.G., per 
ocupar, en règim de comissió de serveis, una plaça d’agent de la policia 
local al servei d’aquest Ajuntament d’Amposta, amb efectes del proper 
dia 1 de gener de 2017. 

- Adscriure el funcionari de l’Ajuntament de Roquetes, el Sr. J.H.M., per 
ocupar, en règim de comissió de serveis, una plaça d’agent de la policia 
local al servei d’aquest Ajuntament d’Amposta, amb efectes del proper 
dia 2 de gener de 2017. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de la Sra. R.G.I. com a hostessa de Fira 
Amposta, categoria laboral AGP-7, d’11 a 14 i de 16 a 21 hores del 3 al 6 
de desembre de 2016. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.G.E. com a hoste de Fira Amposta, 
categoria laboral AGP-7, d’11 a 14 i de 16 a 21 hores del 3 al 6 de 
desembre de 2016. 

- Aprovar la contractació de la Sra. B.S.T., com a mestra de la llar 
d’infants la Sequieta, categoria laboral A2-19, jornada laboral completa 
del 24 de novembre de 2016 al 31 de juliol de 2017. 

 
DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE TRIBUNAL DE SELECCIÓ 
 

- Designar al Sr. X.M.P. com a assessor suplent del tribunal qualificador 
de les proves indicades, que es realitzaran el dia 1 de desembre de 
2016. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel responsable d’informàtica i 
telecomunicacions, el Sr. N.M.B., en la que demana autorització per 
poder assistir, juntament amb el regidor de Noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, el Sr. P.C.E., a la 
reunió del grup de treball d’ajuntaments del Camp de Tarragona i 
Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes d’Smart cities, que es 
durà a terme el dia 25 de novembre de 2016 de 12.00 a 15 hores a la 



Fundació Tarragona Smart Mediterranian City a la Muntanyeta de Sant 
Per i Sant Pau. 

-  Autoritzar amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada pel 
Coordinador de l’àrea de serveis al territori, en la que proposa 
l’assistència de la Sra. M.L.B. a la sessió informativa dirigida als 
ajuntaments per part del Servei de Gestió del Litoral, per tal de 
presentar les novetats de cara a la nova distribució (2017-2021) i lliurar 
el material per poder redacta el pla de la temporada d’estiu 2017 el dia 
18 de novembre de 2016 a les 11 hores a Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.B.B. en la que sol·licita 
autorització per assistir a la visita guiada organitzada per la central de 
biblioteques de les Terres de l’Ebre el dilluns 21 de novembre de 2016 a 
Barcelona de les 11 a les 17.30 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.N.G. en la que sol·licita 
autorització per assistir a la jornada tècnica sobre metodologies 
innovadores i formació el 25 de novembre de 2016 de 10 a 13.30 hores 
al Consell Comarcal del Montsià. 

- Autoritzar amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada per la Sra. 
S.V.P. en la que, va demanar autorització per assistir com a professora 
de l’escola i com acompanyant dels alumnes de Gràfica Publicitària de 
primer i segon curs al Festival de Disseny Gràfic de València, Vlanc. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  
número 516 de data 21/11/2016 que ascendeix a un import líquid de 
7.825,90€, la qual comença amb Manain Elevació SL, per import de 
1.502,47 € i acaba amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per 
import de 1.480,05€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 515 de data 
21/11/2016 que ascendeix a un import líquid de 72.832,77 € la qual 
comença amb Cepsa Card SA per import de 2.527,96 € i finalitza amb 
Consorci Museu Terres de l’Ebre per import de 30.000,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
relació de despeses de quilometratges del programa Joves per 
l’Ocupació 2015, de les tècniques - tutores del programa: C.M.P., N.M.B., 



N.M.S., L.C.C. i I.V.F., realitzats a les empreses prospectades que es 
relacionen: 

o C.M.P.   NIF: 409xxxxxx  269,34€ 
o N.M.B. NIF: 476xxxxxx    71,25€ 
o N.M.S.   NIF: 476xxxxxx  115,71€ 
o L.C.C.  NIF: 478xxxxxx  192,60€ 
o I.V.F.   NIF: 409xxxxxx  268,50€ 

Aquestes despeses han d’imputar-se a la partida de Quilometratges del 
pressupost: 04-2411-23120 i justificar-se dins l’actuació c) de la 
Resolució:  Promoció i participació d’empreses, dotada amb un import de 
9.000,00€ de l’expedient SOC01/15/00039 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
relació de la relació de despeses de quilometratges del programa Fem 
Ocupació per a Joves  2015, de les tècniques - tutores   del programa: 
H.D.R. i I.M.P., realitzats a les empreses prospectades que es relacionen. 

o H.D.R.  NIF: 526xxxxxx 184,53€ 
o I.M.P.       NIF: 478xxxxxx   19,34€  

Aquestes despeses han d’imputar-se a la partida de Quilometratges del 
pressupost: 04-2412-23120 i justificar-se dins l’actuació  de prospecció i 
d’assessorament d’empreses  i d’orientació i acompanyament en el 
procés de contractació i formació  de l’expedient FOJ/35/2015 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor de Creu Roja Amposta relativa al segon termini de 2016, per 
import de 6.443,44 euros i ordenar el pagament a dita entitat per 
import de 6.300,00 euros. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels 
premis i participació del concurs de carrers engalanat de Festes Majors 
d’Amposta 2016 als següents: 

o 500,00 €  i 200 € a M.I.P.F., representant del carrer Sant Just, en 
concepte de primer premi i participació, amb un total de 
700,00€. 

o 200,00 € i 200,00 € a J.A.C.R., com a representant del carrer 
Major, en concepte de segon premi i participació, amb un total 
de 400,00 €. 

o 100,00 € i 200,00 € a I.N.F., com a representant del carrer Murillo, 
en concepte de tercer premi i participació amb un total de 
300,00€. 



o 200,00 € a la Lira ampostina, en concepte de participació al 
concurs. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES A CENTRES DE TREBALL 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Flexoservei SL per a 
la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art 
ESARDI, C.G.B., del 21 de novembre de 2016 al 23 de març de 2017, de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EXTERNES 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre la Universitat 
Rovira i Virgili i l’Ajuntament d'Amposta per al desenvolupament de 
programes de pràctiques externes 

 
DESIGNACIÓ DE LLETRATS PER COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 
 

- Comparèixer en el recurs contenciós – administratiu indicat, designant 
els lletrats de l’Assessoria Jurídica de l’entitat BASE-Gestió d’Ingressos 
Sr. J.C.B.B., la Sra. R.S.L. i la Sra. L.R.T.,  per tal que indistintament, 
defensin i representin aquest Ajuntament. 

 
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 

- Acceptar la subvenció per al desenvolupament del programa Fem 
Ocupació per a Joves 2016, i les actuacions que es proposen, iniciar 
abans del mes d'haver rebut la resolució d'atorgament les accions de 
Prospecció   i assessorament d'empreses i les tasques d'orientació i 
acompanyament en el procés de contractació i formació, data 
proposada com a molt tard: 1 de desembre de 2016 i assignar les 
tasques de Prospecció i assessorament d'empreses i les tasques 
d'orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació a 
les tècniques: H.D.R. i I.M.P., respectivament, tal com ha estat 
desenvolupant-les fins ara. 



 
 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar  la devolució de la fiança de 714,34 € al Sr. R.V.P. dipositada en 
concepte de gestió de residus de la construcció per les obres 
d’enderroc d’habitatges al carrer Unió, 12 i 14. (Exp. 79/2016) 

- Aprovar  la devolució de la fiança de 150 € al Sr. A.L.F. dipositada en 
concepte de gestió de residus de la construcció per les obres de 
construcció de caseta d’eines al polígon 51 parcel·la 48. (Exp. 154/2015) 

 
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 per encabir la sol·licitud de 
bonificació presentada per la Sra. T.S.V. del supòsit de fet a la 
bonificació del 25% de la quota tributària establert a l’apartat segons de 
l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al 
següent detall i practicar la devolució derivada de la normativa del 
tribut que ascendeix a 84,40 € mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona 
sol·licitant.  

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897504 325,59 29/09/2016  84,40 
 



- Considerar que concorren tots els requisits per encabir la sol·licitud de 
bonificació presentada per la Sra. E.V.T. del 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, aplicar la bonificació atenent al 
següent detall i practicar la devolució derivada de la normativa del 
tribut que ascendeix a 402,45 € mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona 
sol·licitant 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897564 1609,78 07/11/2016 0,00 402,45 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir la sol·licitud de 
bonificació presentada per la Sra. U.V.V. del 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, aplicar la bonificació atenent al 
següent detall i practicar la devolució derivada de la normativa del 
tribut que ascendeix a 201,22 € mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona 
sol·licitant. 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897566 804,89 07/11/2016 0,00 201,22 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir la sol·licitud de 
bonificació presentada per la Sra. A.V.V. del 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, aplicar la bonificació atenent al 
següent detall i practicar la devolució derivada de la normativa del 
tribut que ascendeix a 201,22 € mitjançant transferència bancària que 
s’haurà d’abonar al número de compte indicat per la persona 
sol·licitant 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897565 804,89 07/11/2016 0,00 201,22 
 



- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud d’exempció 
presentada per la Sra. M.C.G. per tal de poder declarar l’exempció de la 
transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació 
número 898219 per tractar-se un supòsit d’exempció. 

 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE 
TRIBUTARI 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent del Sr. 
J.A.M.V. segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1245,24 05/12/2016 339,06 0,00 0,00 339,06 906,18 

906,18 05/01/2017 302,06 0,00 0,94 303,00 604,12 
604,12 05/02/2017 302,06 0,00 1,92 303,98 302,06 
302,06 05/03/2017 302,06 0,00 2,80 304,86 0,00 

 Total 1245,24 0,00 5,66 1250,90  
- Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent del Sr. 

L.V.C.C. segons el següent quadre d’amortització: 
Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
506,40 20/12/2016 46,03 0,00 1,61 47,64 460,37 
460,37 20/01/2017 46,03 0,00 1,75 47,78 414,34 
414,34 20/02/2017 46,03 0,00 1,88 47,91 368,31 
368,31 20/03/2017 46,03 0,00 2,00 48,03 322,28 
322,28 20/04/2017 46,03 0,00 2,14 48,17 276,25 
276,25 20/05/2017 46,03 0,00 2,28 48,31 230,22 
230,22 20/06/2017 46,03 0,00 2,41 48,44 184,19 
184,19 20/07/2017 46,03 0,00 2,54 48,57 138,16 
138,16 20/08/2017 46,03 0,00 2,68 48,71 92,18 

92,18 20/09/2017 46,03 0,00 2,81 48,84 46,10 
46,10 20/10/2017 46,10 0,00 2,95 49,05 0,00 

 Total 506,40 0,00 25,05 531,45  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

- Reconèixer l’errada de fet per la sol·licitud presentada per D.W.J.C. per 
la que ha pagat el rebut de la taxa de recollida d’escombraries del 
domicili anterior i del domicili actual, modificar la unitat fiscal canviant-



la a nom del propietari de l’immoble, liquidar l’exercici 2015 i 2016 a 
nom del propietari de l’immoble com a substitut del contribuent, donar 
de baixa el rebut de 2016 de Base Gestió d’Ingressos i practicar la 
compensació del crèdit de 104,11 € amb el deute de 126,44 €, resultant 
un saldo a favor de l’Ajuntament de 22,33 € que l’interessat haurà 
d’ingressar a l’Oficina de Gestió Tributària 

- Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat 
de 99,97 € corresponent a l’import pagat  al número ES28 xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

- No acceptar l’aplicabilitat d’aquesta exempció per minusvalidesa al Sr. 
E.J.C.A. per quant el vehicle no està matriculat a nom de la persona 
minusvàlida, tot indicant que si es produeix el canvi de nom del vehicle 
a favor de la persona minusvàlida podrà sol·licitar-se l’exempció de 
l’impost. 

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

- Reconèixer les baixes dels vehicles del Sr. M.A.B.D. i procedir a la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent 
detall que s’haurà d’ingressar al número de compte del sol·licitant: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
863304 2016 141,70 70,85 70,85 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. B.C.T. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 i següents. 

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

- Aplicar a la unitat fiscal el percentatge de bonificació del 100% per a 
l’exercici 2017 respecte del vehicle matrícula T-3xxxx de la Sra. M.R.F., 
reconèixer l’ingrés indegut del 50% de la quota tributària pagat en 
aquest exercici 2016 i procedir a la devolució per ingressos indeguts 
que s’hauran d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 



Rebut Any Pagat Data Correcte Diferència Interessos Total 
873492 2016 70,85 29/05/2016 0,00 70,85 1,28 72,13 

- Reconèixer les baixes dels vehicles del Sr. J.J.U.V. i procedir a la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut que s’haurà 
d’ingressar al número de compte del sol·licitant atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
875801 2016 141,70 35,43 106,28 

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

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DOCUMENTS 
 

- Considerar que s’ha realitzat un ingrés indegut al Sr. F.G.P. i procedir a 
la devolució per ingressos indeguts que s’hauran d’ingressar al número 
de compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any          Pagat  Correcte        Diferència a tornar 
896873 2016 18,08 0,00 18,08 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE GRUA 
 

- Acceptar les al·legacions de la reclamant, la Sra. M.P.B., per quant no va 
poder apercebre que en l’indret on va estacionar el vehicle estava 
prohibit perquè en el moment de l’estacionament encara no s’havia 
senyalitzat la zona i procedir a practicar la devolució per ingressos 
indeguts de la quantitat de 82,70 € que deurà de ser ingressada al 
número de compte indicat per la interessada.  

- Considerar que el tribut que s’ha liquidata nom de la Sra. J.G.P. per 
aquest servei de grua és correcte.  

 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- No acceptar la reserva de la via pública per estacionament exclusiu de 
l’Institut Mèdic Pèrez Barbera, S.L.P. i procedir a la devolució per 
ingressos indeguts que s’hauran d’ingressar al compte de la sol·licitant 
atenent al següent detall: 



Rebut Any Pagat Interessos Diferència a tornar 
897434 2016 267,99 0,00 267,99 
 
RECLAMACIONS CONTRA EL PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I 
RECREATIUS 
 

- Aplicar l’exempció dels serveis contractats per l’ASSOCIACIÓ F. M. 
ALZHEIMER DEL MONTSIÀ, per entendre’s que és una entitat sense 
ànim de lucre tot i considerar que no concorren els criteris objectius 
establerts a la ordenança. 

 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Informar al sol·licitant, el Sr. X.F.P., cotitular de la Farmàcia Ferré, que 
per part de la policia local, tot i que no es pot evitar que s’hagin de 
realitzar tasques de càrrega i descàrrega, es mirarà que aquestes 
tasques molestin el mínim possible a la resta d’activitats de la ciutat. Si 
és compatible i es pot fer amb seguretat, també es mirarà de deixar un 
carril de circulació lliure a altres usuaris de la via mentre un camió 
realitza tasques de descàrrega amb una grua ploma al lloc indicat, però 
si no hi ha espai de seguretat necessari, el carrer s’haurà de tancar 
totalment al trànsit. Pel que fa a l’accés dels medicaments fins la 
farmàcia, es pot realitzar des de les zones habilitades per càrrega i 
descàrrega que hi ha a l’Av. de la Ràpita al davant del número 1-5 i 19-
21 (a pocs metres de la farmàcia) o bé triar un itinerari alternatiu pel 
Jaume I, Felip II i passatge del Canal, on poden arribar fins davant 
mateix de la farmàcia. 

- Autoritzar que es pinti un pas de vianants a l’Av. de la Ràpita al costat 
de la Pastisseria Caballe’s per part de la brigada municipal. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal a la Sra. V.J.S., actuant com a representant de CREU ROJA 
AMPOSTA, per al dia 22 de novembre de 09:00 fins les 14:00 hores. 



- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal a la Sra. N.F.N., actuant com a representant de COPATE, per 
al dia 24 de novembre de 16:00 fins les 19:00 hores. 

- Acceptar la cessió de la sala del Teatre del Casal Municipal a la Sra. 
L.T.L., actuant en nom i representació de l’INSTITUT DE TECNIFIACIÓ 
ESPORTIVA, el dia 4 d’abril de 2017 des de les 09:00 fins les 13:00 hores 
per celebrar l’ENGLISH DAY. 

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

- Acceptar la cessió de la sala del Teatre del Casal Municipal a la Sra. 
C.T.A., actuant en nom i representació d’APASA, els dies 10, 14 i 17 de 
novembre de 2017 des de les 09:30 fins les 12:00 hores per realitzar un 
curs formatiu. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.S.R., en la que demana 
autorització per poder utilitzar l’auditori del 20 de juny al 3 de juliol de 
2017 per a l’activitat “Congrés esportiu. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada amb efectes retroactius a l’Institut 
Ramon Berenguer IV en la que demana la cessió de l’equip de música i 
un projector per al dia 18 de novembre de 2016 en motiu de la 
desfilada de fi de curs. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Consol Ferré en la que 
demana la cessió i muntatge de dos escenaris per al dia 20 de 
desembre de 2016 a la tarda o el 21 de desembre de 2016 al matí a 
primera hora en motiu de la Festa de Nadal a l’escola. 

- Autoritzar la cessió del material del Casal, a la Llar residència Fundació 
Pere Mata en la que demana la cessió i d’un equip de sol, pantalla i 
projector per a la celebració del seu 10é aniversari el dia 16 de 
desembre de 2016 a les 17 hores, advertint a la interessada que hauran 
de ser els mateixos els encarregats de recollir el material el dia 15 al 
Casal i retornar-lo al mateix lloc el dia 19 de novembre de 2016. 

- Autoritzar la cessió de l’equip de megafonia al Club BTT Montbike en la 
que demana la cessió de l’equip de megafonia per al dia 12 de febrer 



de 2017 en motiu de la cursa urbana, advertint al sol·licitant que 
l’hauran de venir a buscar el dia 10 de febrer de 2017 i l’hauran de 
retornar el dia 13 de febrer de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
 

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Regidoria d’ensenyament i Cultura el dia 
2 de desembre de 2016 per anar a recollir la comitiva de Saint Jean de 
la Ruella, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle 
aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del 
vehicle la Sra. I.M. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple 
de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar l'ús del minibus a la Sra. A.B.M., de la Llar Residència Fundació 
Pere Mata, el dia 16 de desembre de 2016 per sortida comunitària, amb 
subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la 
Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la Sra. M.F. 
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar la baixa del TAD de J.M.C., amb efectes del dia 3 de novembre 
de 2016 per defunció. 

- Aprovar la baixa del TAD de J.A.R., amb efectes del dia 2 de novembre 
de 2016 per ingrés hospitalari. 

- Aprovar l’alta del TAD de R.R.M., de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores 
amb efectes del dia 16 de novembre de 2016. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a J.S.B., un ajut d’urgència social de 105,00 € per sol·licitar 
matalàs somier i potes. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- L’Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya informa 
favorablement la proposta de conveni de col·laboració entre el 



Departament de cultura, l’Oficina de suport a la iniciativa cultural i 
l’Ajuntament d'Amposta, per al programa d’exposicions i activitats del 
Centre d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” durant l’any 2016. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- La Subdirecció General de Projectes i expropiacions notifica full de 
valoració del dipòsit previ a l’ocupació i full de valoració dels perjudicis 
per la ràpida ocupació referent al Projecte constructiu d’una nova 
captació mancomunada a la zona de la Carrova i conduccions per 
l’abastament d’Amposta i Sant Jaume d’Enveja. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- L’Oficina de suport a la iniciativa cultura, comunica l’atorgament d’una 
subvenció exclosa de concurrència pública per import de 50.000 € i 
aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de cultura, 
l’Oficina de suport a la iniciativa cultural i l’Ajuntament d'Amposta, per 
al programa d’exposicions i activitats del Centre d’Art de les Terres de 
l’Ebre “Lo Pati” durant l’any 2016. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- El Servei Territorial de Transport, imposa a l’empresa la Hispano de 
Fuente En Segures SA, l’obligació de servei públic consistent en la 
creació de dos nous serveis de bus llançadora entre Amposta, Tortosa i 
l’estació de ferrocarril de l’Aldea, en el marc de la concessió de servei 
públic regular de transport de viatgers per carretera Terres de l’Ebre – 
Tortosa – Tarragona – Barcelona amb filloles, d’acord amb les 
condicions previstes als annexes de la resolució adjunt. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- El Departament de Territori i Sostenibilitat, aprova definitivament la 
modificació puntual del POUM 41 ajust de la ZMT a l’àmbit de la 
urbanització Eucaliptus d’Amposta, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament. 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: 



 
Proposta de suspensió de contracte per risc per embaràs 
 

- Declarar el pas de la Sra. G.R.L. a la situació de suspensió del contracte 
per risc per embaràs contemplat a l’article 45.1 del RDL 2/2015 pèl que 
s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors a partir del dia 24 
de novembre de 2016 així com donar-la de baixa de la nòmina a partir 
d’aquesta data i fins el dia d’inici del permís de maternitat, període en 
que percebrà la prestació econòmic per risc durant l’embaràs 
directament d’Activa Mútua. 

 
Adjudicació del contracte “Urbanització del carrer Góngora” 
 

- Vistes les ofertes presentades per les empreses: 
o GPAEC-EXCAN, SL. 
o CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
o EXXABER, SL. 
o CONTRATES EBRE, SL. 
o MACERIA XXI, SL. 
o ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, SL. 

- Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa MACERIA 
XXI, SL., segons oferta presentada per un import total de 52.451,56 € i 
determinar que l’empresa adjudicatària del contracte executarà, sense 
càrrec per a l’Ajuntament les millores establertes pels Serveis tècnics 
municipals següents: 

- Millora 1: millores àmbit projecte. 
 
Adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra “urbanització de diversos 
camins 2016” 
 

- Havent-se sol·licitat  oferta a les empreses: GPAEC-EXCAN, SL., 
CONTREGISA i EXXABER, SL., han presentat oferta les 3 empreses 
esmentades.   

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



- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra "Urbanització de diversos 
camins 2016" a l’empresa EXXABER, SL., en les condicions següents: 

o Preu: 98.195,32 € + IVA (20.621,01). 
o Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 
 

Núm. Denominació SI NO 
1 Actuació al camí Parrot X  
2 Neteja de vores dels camins X  
3 Actuació al camí Carrer Major X  
4 Actuació al camí Collades  X 
5 Actuació al camí Cabussons  X 

 
o Termini de garantia: 2 anys. 

  
Sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació 
 

- Sol·licitar la concessió d’una subvenció per als projectes següents: 
o Per a la contractació de 14 persones del col·lectiu preferent, amb 

una durada de sis o 12 mesos i una jornada laboral del 100% de 
la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb l’acord retributiu,  que 
caldrà aprovar pel Ple de l’Acord Marc del programa, un cop es 
faciliti la seva resolució pels Serveis Públics d'Ocupació. 

o Per a la convocatòria 2016 es distribueixen les accions en funció 
de dos línies i col·lectius: 

� Línia A (persones en situació d'atur no perceptores de 
prestació i/o subsidi) contractacions sol·licitades 8 de 
sis mesos i 1 de 12 mesos. 

� Línia B (persones en situació d'atur beneficiàries de la 
Renda Mínima d'Inserció) contractacions sol·licitades 4 
de sis mesos i 1 de 12 mesos. 

o Per a la realització de les accions formatives 
professionalitzadores dels participants, segons estipula 
l’esmentada ordre.  

� Línia A: Certificat de professionalitat de Nivell 1 de 
Logística. 90 hores 

� Línia B: Mòduls transversals de formació per l'ocupació. 
30 hores 



o Els projectes proposats al programa són els següents: 
� Línia A 
� Projecte de recuperació i condicionament d’espais 

naturals d’Amposta i terme municipal. Es preveu la 
contractació de dos jardiners i un xofer. 

� Projecte de suport a la millora d’equipaments i 
instal·lacions de l’Ajuntament d’Amposta. En aquest 
projecte, es contractarà un ajudant electricista, tres 
operaris d’obra pública i una persona de neteja 
d'interiors. 

� Projecte de suport a l’atenció als joves i equip docent 
de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta. Es preveu la 
contractació d'una persona en un perfil de conserge i 
atenció al públic.  

� Línia B  
� Projecte de suport a l'Àrea de Joventut i Casal de la 

Música. Es preveu la contractació d'una persona en un 
perfil de conserge i atenció al públic 

� Projecte de neteja i manteniment d'equipaments i 
espais  públics. Es contractarien quatre operaris de 
neteja viària. 

o Es sol·licita un total de 154.288,40 €, desglossada en els dos 
Blocs: 

� Bloc 1. Experiència Laboral        149.780,00€ 
� Bloc 2. Formació            4.508,40 € 

- Disposar del certificat de la secretaria o interventora on es faci 
constar la disposició pressupostària per al finançament de la part de 
l’acció finançada directament pel sol·licitant, amb indicació de les 
partides pressupostàries corresponents. 

 
Atorgament de subvencions a entitats i associacions esportives per a la 
realització de promoció i difusió de l’esport durant l’exercici 2016 
 

- Aprovar l’atorgament de les subvencions que es diran a continuació 
no obstant l’informe d’Intervenció de 18 de novembre de 2016, si bé 
el pagament al Club Twirling Amposta restarà supeditat a que dita 



entitat pagui prèviament els deutes pendents amb l’Ajuntament 
d'Amposta: 
Entitat Programa Concepte Subvenció 

Club Gimnàstica Rítmica A1 Activitat anual 1.320,00 € 
Club Patinatge A1 Activitat anual 1.550,00 € 
Club Twirling A1 Activitat anual 1.150,00 € 
Club bitlles A1 Activitat anual 1.150,00 € 

Club Taus rugby A1 Activitat anual 815,00 € 
Club twirling Bigdream A1 Activitat anual 1.020,00 € 
Club Esportiu Amposta A1 Activitat anual 800,00 € 

CB Quikdance A1 Activitat anual 1.640,00 € 
Club Tennis Taula A1 Activitat anual 505,00 € 

Club de Judo A1 Activitat anual 1.650,00 € 
Moto Club A1 Activitat anual 480,00 € 

Veterans Futbol A1 Activitat anual 285,00 € 
Club Tallahams A1 Activitat anual 365,00 € 

Club Escacs A1 Activitat anual 770,00 € 
Total Programa A1   13.500,00 € 

    
Club Esportiu Amposta A2 Organitza 2 events 1.260,00 € 

Club Twirling A2 Organitza 2 events 910,00 € 
Motoclub A2 Organitza 2 events 981,00 € 
Rítmica A2 Organitza 2 events 1.025,00 € 

Club Tennis taula A2 Organitza 2 events 681,00 € 
Club Escacs A2 Organitza 2 events 1.893,00 € 

Total Programa A2   6.750,00 € 
    

Club Twirling Bigdream A3 Participa campionats 470,00 € 
CB Quickdance A3 Participa campionats 847,00 € 
Club Twirling A3 Participa campionats 693,00 € 
Paula Carpes A3 Participa campionats 240,00 € 

Total Programa A3   2.250,00 € 
TOTAL SUBVENCIONS   22.500,00 € 

- Recordar a les interessades, que la Junta de Govern Local de 14 de 
novembre de 2016 va aprovar ampliar el termini per justificar les 
subvencions, fins al 2 de desembre de 2016. 

 



 
 
Sol·licituds d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. S.D.R. en que sol·licita 
autorització per poder ocupar i tallar el carrer Parlament el dia 11 de 
desembre de 2016 per fer una exposició i un vermut musical, 
advertint a la interessada que l’ocupació no ha d’afecta el pas de 
vehicles que tinguin entrada i sortida de guals a la zona i dels 
vianants del carrer així com deixar el carrer net un cop finalitzi 
l’activitat. 

 
Proposta de constitució de comissió d’igualtat en matèria de polítiques de 
dones 
 

- Aprovar que es constitueixi la comissió d'igualtat  amb el 
nomenament de les persones que formaran part, ja que aquesta ha 
d'avaluar, renovar i implantar  el nou pla d'igualtat de l'Ajuntament 
d'Amposta segons les directrius del Contracte Programa i de la 
normativa vigent 

 
Aprovació de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d'Amposta per al cessió de terminals 
de la xarxa rescat per les comunicacions de l’associació de voluntaris de 
protecció civil 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d'Amposta per al cessió de terminals de la xarxa rescat per les 
comunicacions de l’associació de voluntaris de protecció civil. 

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


