
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 de 

novembre de 2016 

 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Marc Fornós 
Monllau, Tomàs Bertomeu Balart 
 
Absent: Joanna Isabel Estévez González 
 
Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:23 h 
Hora final: 09:50 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 21 de novembre de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Atorgar les llicències següents: 
o A G.C.Q., per canvi de coberta al magatzem, polígon 77. (Exp. 

2016/219) 
o A Estorauto SL per legalització de nau sense ús específic al carrer 

Tàmesi del polígon industrial Oriola, condicionat a l’informe tècnic 
d’activitats referent a l’acceptació, les correccions, rectificacions o 
modificacions per a la seva adaptació a la normativa o la seva 
denegació per motiu de les modificacions proposades. (Exp. 
2016/255) 

o A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre 
vorera i calçada a l’Av. Catalunya, advertint que s’haurà de complir 
en tot moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic municipal i en particular pel que fa a 
l’execució i recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al 
capítol IV de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el 
constructor haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a 
la seva inspecció si es dona el cas. 

o A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre 
vorera i calçada a l’Av. Sebastià Juan Arbó, advertint que s’haurà de 



complir en tot moment l’Ordenança municipal d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal i en particular 
pel que fa a l’execució i recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com 
s’indica al capítol IV de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el 
constructor haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a 
la seva inspecció si es dona el cas. 

o A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre 
vorera i calçada al carrer Perú, advertint que s’haurà de complir en 
tot moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV de 
dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor haurà 
d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva inspecció si 
es dona el cas. 

o A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre 
vorera i calçada al carrer Brasil, advertint que s’haurà de complir en 
tot moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV de 
dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor haurà 
d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva inspecció si 
es dona el cas. 

o A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre 
vorera i calçada al carrer Toledo, advertint que s’haurà de complir 
en tot moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic municipal i en particular pel que fa a 
l’execució i recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al 
capítol IV de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el 
constructor haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a 
la seva inspecció si es dona el cas. 

- Denegar la sol·licitud de pròrroga formulada per K.M. perquè s’han 
exhaurit els terminis establerts en l’article 56 del POUM, referents als 
màxims per a l’execució de les obres i per a la concessió de pròrroga. 
 

ADJUDICACIÓ DE LA VENDA D’UNA MÀQUINA TRITURADORA DE RAMES 
- Declarar la validesa de la forma d’adjudicació del contracte adjudicant 

definitivament la venda de la màquina trituradora de rames, marca 
Greens Power Products, model Bio 650 en favor del Sr. J.R.F. en les 
condicions següents: 

o Preu: 3.500,00 €. 
o Perfecció de la compravenda: en el termini màxim de 30 dies 

hàbils següents a la data d’adjudicació definitiva de la venda. 



o Despeses: l’adjudicatari resta obligat al pagament de tots els 
impostos i despeses que graven l’adquisició. 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE LES OBRES “ELIMINACIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ALGUNS PUNTS DE LA CIUTAT" 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 2 
bombes fecals per a la urbanització Favaret amb Melich Instal·lacions i 
Manteniments segons oferta presentada per un import total de 
9.953,16 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 2 xapes i 
material per a classes teòric pràctiques del mòdul de mecànica i 
soldadura del programa Joves per l’ocupació amb Eulunsa SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.815,00 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en ferros, 
xapes i material per a classes teòric pràctiques del mòdul de mecànica i 
soldadura del programa Joves per l’ocupació amb Eulunsa SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.839,20 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en ferros, 
xapes i material per a classes teòric pràctiques del mòdul de mecànica i 
soldadura del programa Joves per l’ocupació amb Eulunsa SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.468,94 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la decoració de les 
escales de l’entrada de la Fira Amposta, sala de conferències de 
l’auditori, el vestíbul i l’entrada a la fira amb Cinthia Jardinera i 
Manteniments SCP segons oferta presentada per un import total de 
1.150,45 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en un pica pica per als 
assistents a la inauguració de la Fira de Mostres d’Amposta on es 
preveu una assistència de 200 persones amb Restamposta SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.200,00€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment de 
la xarxa corporativa municipal de l’Ajuntament d'Amposta amb Netics 
Communications SLU segons oferta presentada per un import total 
de 14.048,10 €. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el 
desenvolupament de l’APP mòbil de la ciutat d’Amposta amb J.P.P. 
segons oferta presentada per un import total de 14.520,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el lloguer de 6 
ordinadors per al mòdul de secretari/a i atenció al públic entre els 
mesos de febre i juny de 2016 amb M&C Systembre SL segon oferta 
presentada per un import total de 2.323,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la sessió formativa 
“Com traure el màxim profit a una fira professional: eines claus” en 
motiu de la Fira amb Activa Consultors&Partners SLP segons oferta 
presentada per un import total de 490,00 €. 

 
ACABAMENTS DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació: 

o M.J.C.P., com a auxiliar de l’oficina de turisme amb efectes del 
dia 4 de desembre de 2016. 

o X.P.V., com a auxiliar administratiu del departament 
d’informàtica, amb efectes del dia 5 de desembre de 2016. 

o L.C.V., com a oficial 1a del Museu Comarcal, per jubilació, per 
haver complert els 65 anys amb efectes del dia 6 de desembre 
de 2016. 

o M.G.L. com a oficial 1a del Museu Comarcal, com a relleu del 
treballador L.C.M., amb efectes del dia 6 de desembre de 2016, 
data en que compleix els 65 anys d’edat. 

o AB.C., com a auxiliar administratiu del programa Fem Ocupació 
per a Joves, amb efectes del dia 14 de desembre de 2016. 

o I.F.B., com a Director del Centre de Tecnificació, amb efectes 
del dia 20 de desembre de 2016. 

o H.D.R., com a tècnica de polítiques d’ocupació, prospectora del 
programa Fem Ocupació per a joves, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2016. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT. 
 
- Reconèixer a la Sra. M.C.M.P. la nova antiguitat amb efectes del dia 11 
d’agost de 2012. 
 
ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DE FUNCIONS ESPECIALS ADDICIONALS I 
FUNCIONS DE SUPERIOR CATEGORIA A TREBALLADORS MUNICIPALS. 
 



- Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions de 
superior categoria descrites en el següent quadre, de forma 
temporal, amb efectes temporals que per a cadascuna d’elles es fixa: 

o Treballadora: C.F.G.  
� Funcions que se li assignen: Direcció Llar d’Infants La 

Sequieta (50%) 
� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 

del 24 de novembre de 2016 al 24 de maig de 2017, 
sempre que amb anterioritat no s’hagi incorporat la Sra. 
G.R.L. de la seva baixa. 

o Treballadora: R.D.C. 
� Funcions que se li assignen: Direcció de la Llar d’Infants 

La Gruneta ( 50% ) 
� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 

de l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2017. 
o Treballador: J.R.M. 

� Funcions que se li assignen: Cap de l’Oficina de Gestió 
Tributària 

� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 
de l’1 de desembre de 2016 al 31 de maig de 2017, 
sempre que amb anterioritat no s’hagi cobert la plaça de 
Tresoreria de l’Ajuntament. 

- Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions 
especials addicionals descrites en el següent quadre, de forma 
temporal, amb efectes des del dia 1 de juny de 2016 per a totes elles. 

o Treballadora: M.M.F. 
� Funcions especials addicionals que se li assignen: 

Direcció ESARDI 
� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 

de l’1 de desembre de 2016 al 31 de maig de 2017. 
o Treballador: J.M.B. 

� Funcions especials addicionals que se li assignen: 
desenvolupament de tasques de coordinació adjunta de 
l’Àrea dels Serveis al Territori i impulsor de projectes. 

� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 
de l’1 de desembre de 2016 al 31 de maig de 2017. 

o Treballador: X.M.P. 
� Funcions especials i addicionals que se li assignen: 

tasques de coordinació del departament de serveis 
socials. 

� Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des 
de l’1 de desembre de 2016 al 31 de maig de 2017, 



sempre que amb anterioritat no hagi pres possessió 
com a funcionària interina de la plaça, la persona que ha 
guanyat la plaça de Responsable de Serveis Socials, sent 
aquest moment la data límit. 

- Una vegada finalitzat el període d’assignació temporal, d’acord amb 
el que es disposa al cos expositiu del present acord, les persones 
esmentades retornaran de forma automàtica al lloc de treball 
d’origen, tret que per la Junta de Govern Local adopti un nou acord 
en aquest sentit mentre no sigui proveït els llocs de treball de 
superior categoria que ocupen i, s’hagin de continuar  desenvolupar 
les funcions descrites en cas de treballs de superior categoria, o 
mentre continuï la necessitat de realitzar les funcions especials o 
acumulades. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. L.A.S. en la que demana 
autorització per poder assistir al Poble Nou del Delta per realitzar 
visites a domicili per tràmits de dependència el dia 2 de desembre de 
2016 de 12 a 15 hores amb el seu vehicle. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. L.A.S en la que demana 
autorització per poder assistir a la comissió participativa del pla salut 
escola i comunitat de les Terres de l’Ebre al servei regional de salut a 
les Terres de l’Ebre que es durà a terme el dia 1 de desembre de 
2016 de 13 a 15 hores a Tortosa,  amb el seu vehicle. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.D.C. en la que demana 
autorització per poder assistir a la Jornada per reconèixer la tasca del 
treball preventiu en la infància el risc el dia 30 de novembre de 2016 
de 9 a 13.30 hores a Mollet del Vallès,  amb el seu vehicle. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Atorgar, no obstant informe desfavorable de la Interventora, a C.C.S. 
una beca a l’excel·lència per un import de 135,00 €, per haver 
obtingut 15 punts. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE L’EDITORIAL MIC I L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA RELATIU AL DISSENY I IMPRESSIÓ DEL PROGRAMA DE NADAL 
2016/2017 
 



- Vist l’esborrany del conveni entre l’editorial MIC i l’Ajuntament 
d'Amposta relatiu al disseny i elaboració del programa de Festa de 
Nadal 2015/16 d’Amposta, programa que contindrà les actuacions 
previstes per ala festivitat de Nadal dins del marc cultural i firaire 
d’Amposta, a cost zero per a l’Ajuntament d'Amposta. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

- Aprovar el conveni entre el Departament de cultura de la Generalitat 
de Catalunya, 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” per a l’any 2016.  

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Escola de l’Esplai de 
Tarragona i el centre/entitat/empresa Ajuntament Amposta  per a la 
realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil 
i juvenil. 

 
MODIFICACIÓ DE CONVENI AMB L’IES MONTSIÀ 
 

- Aprovar la modificació del conveni indicat, fent constar que l’import 
dels treballs realitzats, ha de ser per un import total de 600,00 € i no 
de 300,00 € com constava. 

 
APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA DECLARACIÓ DE L’IBI RÚSTIC I 
EL CANVI DE TITULARITAT DE L’IBI RÚSTIC 
 

- Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis de l’Oficina 
de Gestió Tributària: 

020_Declaració de l’IBI rústic. 
022_Canvi de titularitat de l’IBI rústic 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar  la devolució de la fiança de 1.484,12 € a la Parròquia de 
l’Assumpció d’Amposta, dipositada en concepte de gestió de residus 
de la construcció per les obres de construcció d’habitatge unifamiliar 



entre mitgeres al carrer Navarra d’aquest terme municipal (Exp. 
164/2014) 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 

- Denegar la sol·licitud de bonificació a la Sra. M.J.C.B. per quant no es 
compleixen els requisits objectius establerts a les respectives 
ordenances per quant l’obra executada no ha estat un habitatge sinó 
un magatzem. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Informar a la sol·licitant, la Sra. A.A.A. que es donaran les ordres 
oportunes per tal de vigilar els estacionaments incorrectes que es 
produeixen a la zona. 

- Ordenar als serveis municipals que es torni a recol·locar el cartell que 
hi havia al polígon 28 indicant Camí Collades d’acord amb la 
sol·licitud feta pel Sr. M.R.M. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la cessió de l’equip de so, de l’àrea de joventut, per dur a 
terme la “Desfilada canina d’adoptables“ dins dels actes de la Fira de 
Mostres el dia 4 de desembre de 2016, sent responsable de l’ús i el 
transport del material la Sra. M.C.M.A., representant de l’Associació 
Engrescats Terres de l’Ebre.   

- Autoritzar la cessió de l’equip de so i megafonia de la biblioteca per al 
dia 10 de novembre de 2016 en motiu del festiva benèfic per a 
l’Associació d’Engrescats, sent responsable de l’ús i el transport del 
material la Sra. T.B.L., advertint-la que el dia 9 de desembre hauran 
d’anar a buscar l’equip de so a la biblioteca i retornar-lo el dia 12 de 
desembre.  

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

- Autoritzar l'ús del minibus els dies 13 i 27 de gener i 3 i 10 de febrer de 
2017 per recollida d’aliments a Reus, al Sr. A.G.C. en representació de 
l’Associació Siloé, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del 
vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 



responsable del vehicle el Sr. À.G.C. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar l'ús del minibus els dies 20 de gener 17 de febrer, 10 i 24 de 
març i 6 d’abril de 2017 per sortides culturals de l’alumnat a la Sra. 
S.M.M., 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. S.M.M. advertint que haurà de deixar el dipòsit del 
minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar la modificació del SAD de M.E.C.E., amb efectes del dia 1 de 
desembre de 2016 per compatibilitzar PIA. 

- Aprovar l’alta del SAD de M.C.F.A. amb efectes del dia 29 de 
novembre de 2016. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a V.M.R. un ajut d’urgència social de 105,00 € per ulleres del 
fill. 

- Atorgar a E.N.G. un ajut d’urgència social de 180,00 € per 
subministrament de llum. 

- Atorgar a J.G.P. un ajut d’urgència social de 225,00 €  per lloguer. 
- Atorgar a C.F.J. un ajut d’urgència social de 24,56 €  en concepte de 

botella de gas butà. 
- Atorgar a Y.B.D., un ajut d’urgència social de 155,91 € per despeses 

de farmàcia. 
 
SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA MESA D’EMERGÈNCIES DE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA 
 

- Validar favorablement la necessitat socioeconòmica d’accés a un pis 
de la Mesa d’Emergències de l’Agència de l’habitatge de Catalunya 
per part de la Sra. M.D.F.C. i la seva família. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- El Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, ampliació 
del recurs ordinari 128/2016 interposat per la Generalitat de 
Catalunya. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- La Secretaria General de la Subdelegació del Govern a Tarragona, 
sol·licita documentació sobre la transferència de crèdit referent a 



l’expedient 16è de la modificació pressupostària per transferència de 
crèdit aprovat per Decret 878/2016 de 21 de juny de 2016. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- El Departament de Territori i Sostenibilitat, sol·licita que es trameti al 
Jutjat de Tarragona, l’expedient administratiu referent al recurs 
contenciós administratiu contra la desestimació per silenci de la 
sol·licitud del director general d’ordenació de Territori i Urbanisme de 
25/06/2015. 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: 
 
Aprovació de conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
d'Amposta per a la cessió de la gestió  del manteniment i conservació de 
l'enllumenat i l’enjardinament implantat en execució de les obres del 
Projecte modificat del condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-
3404 a la platja dels Eucaliptus, 2a fase 
 

- Acceptar la cessió de la gestió del manteniment i conservació de 
l'enllumenat i l’enjardinament implantat en execució de les obres del 
Projecte modificat del condicionament de la carretera TV-3405, des de la 

TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 2a fase i que es descriuen en la part 

expositiva d’aquesta resolució, així com el consum d’energia elèctrica 
d’aquestes instal·lacions  mitjançant la connexió a la corresponent 
xarxa pública de subministrament i aprovar el conveni tramés per la 
Diputació de Tarragona que regula la cessió de la gestió dels 
elements que consten en el punt anterior. 

 
Informes tècnics 
 

- Aprovar l’informe emès per l’arquitecte municipal número 31/16, de 
data 21 de novembre de 2016, als efectes del que estableix l’article 
85.7 del DL 1/2010, a l’aprovació inicial de la modificació puntual 
número 1 del POUM de Freginals, titulada “Modificació puntual del 
POUM de Freginals envers la rectificació d’error del sistema hídric”. 

 



Aprovació de la convocatòria dels ajuts per al pagament de l’impost sobre 
béns immobles i dels ajuts a persones perceptores de prestacions baixes i a 
famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec 
 

- Aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics destinats al pagament de 
l’impost sobre béns immobles, als 1968 beneficiaris relacionats 
adjunts, per un import total de 50.000,00 €. 

- Denegar l’atorgament dels ajuts econòmics destinats al pagament de 
l’impost sobre béns immobles, als 144 sol·licitants relacionats 
adjunts, pels motius indicats en la mateixa relació. 

 

Aprovació de tarifes del servei de taxi – any 2017 
 

- Prestar la seva aprovació a la proposta de tarifes urbanes per a l'any 
2017 del servei de taxi en aquest municipi d'Amposta següent: 

Concepte Tarifa 
Baixada de bandera 

T-2 
T-1 

 
4,83 € 
3,59 € 

Tarifa quilomètrica 
T-2 
T-1 

 
1,10 € 
0,92 € 

Tarifa horària 
T-2 
T-1 

 
18,20 € 
16,96 € 

Suplements (T-1 i T-2) 
Recollida a domicili 
Maletes i animals 

 
2,00 € 
1,60 € 

La tarifa T-1 s'aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores i la tarifa T-2 
s'aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes i dies festius. 

 
Mercat exterior 
 

- Acceptar la permuta de les respectives llicències de tal manera que la 
configuració actual serà la següent: 

o Les llicències dels llocs del mercat números NC 019052 i 
020054 de 5 metres lineals cadascuna ubicades a la plaça 
Berenguer IV passarà a nom de E.I.A. amb DNI/NIE xxxxxx2K. 

o La llicència del lloc del mercat número NC 083016 de 9 metres 
lineals ubicada al carrer Simpàtica passarà a nom de M.S.N. 
amb DNI número xxxxxxx2F. 

 
Atorgament de beneficis fiscals per la taxa d’obertura d’establiments 



 
- Concedir la bonificació pregada per F.P.C. actuant en nom i 

representació de l’entitat mercantil Institut Mèdic Perez Barbera SLP 
consistent en el 68 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la 
liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

896858 788,44 788,44 68% 536,14 536,14 
 

- Concedir la bonificació pregada per R.C.L. consistent en el 68 % de la 
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

876450 539,51 539,51 68% 366,87 366,87 
 

- Concedir la bonificació pregada per L.P.H. consistent en el 68 % de la 
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

898154 737,22 737,22 50% 368,61 368,61 
 

- Concedir la bonificació pregada per V.C.C., actuant en nom i 
representació de l’entitat mercantil Reciclajes Ecoplana, S.L. 
consistent en el 68 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la 
liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

897538 536,16 536,16 68% 364,59 364,59 
 
Reclamació contra la taxa per 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 / nena Domicili 
Gruneta L.S. C/ POBLE NOU DEL DELTA. 
Gruneta M.S.H.                C/ ORIENT. 

 
- Reconèixer una errada de fet a l’hora de seleccionar la tarifa correcta 

atés la condició de família nombrosa de la Sra. I.S.F. i rectificar la 
unitat fiscal i a practicar la devolució per ingressos indeguts atenent 
al següent detall: 



Liquidació Pagat Correcte Interessos Total Compte 
897331 65,84 32,92 0,21 33,13 ES44 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 
Sol·licitud de bonificació de liquidació d’IIVT 
 

- Atorgar la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a la Sra. B.A.P. per 
considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de 
fet i aplicar la bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897865 667,38 27/10/2016 0,00 166,85 
 

Reclamació contra l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

- Reconèixer les baixes dels vehicles de la Sra. A.C. i aprovar la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut  per un import de 
50,34 € que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant 
atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
865302 2016 67,12 16,78 50,34 

 
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 

l'IVTM al Sr. J.M.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM 
durant els anys 2017 a 2021 ambdós inclosos a la Sra. M.E.M.B., 
havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2022, ja 
que el dia 11 de novembre de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la 
bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a partir 
de la data de matriculació. 

 
Sol·licituds d’autorització per utilització d’instal·lacions municipals 
 

- Acceptar la cessió de l’auditori el dia 10 de desembre de 2016 a la 
Sra. T.B.L., actuant en nom i representació de l’Associació Bombolles 
d’Amposta per fer un festival benèfic a favor de l’Associació 
Engrescats Terres de l’Ebre. 

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal al Sr. J.J.F.F., actuant com a representant de PCPC, per al dia 
30 de novembre de 20:30 fins les 22:00 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.T.C.,  representant de 
l’Associació Joves les Marfantes en la que demana autorització per 



poder utilitzar la zona d’acampada i barraca de Poble Nou del Delta 
del 13 al 15 de gener de2017, advertint a l’interessat, que hauran de 
deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal a la Sra. R.M.F.C., actuant com a representant de 
l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, per al dia 20 de desembre de 
10:00 fins les 13:00 hores. 

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal a la Sra. S.S.J., actuant com a representant de Club 
Deportivo Ecuavoley, per al dia 25 de desembre de 15:00 fins les 
20:00 hores. 

 

Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts 
- Reconèixer l’ingrés indegut al Sr. D.S.V., actuant en nom i 

representació de l’entitat TUV SUD ATISAE SAU i aprovar  la devolució 
per ingressos indeguts atenent al següent detall: 

Liquidació Pagat Interès Total Compte 
898137 836,00 2,92 838,92 ES05 xxxx xxxx xxxx xxxx 

 
Reclamacions contra el preu públic per serveis culturals i recreatius (Fira 
Amposta edició 2016) 
 

- Considerar que no concorren els criteris objectius establerts a la 
ordenança per poder aplicar l’exempció dels serveis contractats a 
l’Associació de Restauradors d’Amposta, si més no en tractar-se d’una 
associació de restauradors locals 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.  

- Aplicar l’exempció dels serveis contractats a l’Institut Montsià 
d’Amposta, per considerar que en tractar-se d’un centre d’educació 
pública s’ha d’entendre que és una entitat sense ànim de lucre i no 
obstant l’informe del Cap de l’Oficina de Gestió Tributària, se li aplica 
l’exempció donat que col·laboren activament amb l’Ajuntament 
d'Amposta. 

 
Embargs de crèdit 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la 
mercantil Inqua SL d’aquest Ajuntament fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 6.557,88 € de 
principal més 655,79 € d’interessos provisional i 655,79 € de costes 
provisionals €. (Ref. Execució número 261/2016) 



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

- Desestimar la sol·licitud d’ocupació de la via pública per part de 
Ciutadans a l’entorn de les fires a qualsevol partit polític, advertint a 
l’interessat que si bé, pot sol·licitar expressament l’ocupació de la via 
pública a la plaça del mercat si ho considera convenient. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.S.R., com a 
Directora de l’Escola Soriano Montagut en la que demana 
autorització per poder realitzar una caminada amb els alumnes des 
de l’escola fins la plaça del mercat el dia 7 de desembre de 2016 a les 
9.15 hores i també sol·licita la col·laboració de la policia local i 
autorització per endollar la megafonia. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.M.P., en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública amb un vehicle 
publicitari amb megafonia per realitzar la campanya de Nadal del 
supermercat Eroski els dies 25, 26 de novembre, 2, 3, 9 i 10 de 
desembre de 2016 advertint a l’interessat que haurà d’abstenir-se de 
realitzar l’acte pels voltants de l’Hospital Comarcal i la Residència 
d’avis. 

 
Propostes de modificació del Tad 
 

- Aprovar l’alta del TAD de R.B.A., amb un cost per a l’usuari de 26,15 € 
mensuals amb efectes del dia 1 de desembre de 2016 

- Aprovar l’alta del TAD de M.E.G., amb un cost per a la usuària de 
26,15 € de dilluns a divendres a jornada partida als matins a partir 
del dia que es traslladi el servei a la nova ubicació. 

- Aprovar l’alta del TAD d’A.B.P., de dilluns a divendres de 9 a 19 hores, 
amb efectes del dia 1 de desembre de 2016 per canvi d’ubicació a la 
nova residència. 

- Aprovar l’alta del TAD de M.F.M., amb efectes del dia 1 de desembre 
de 2016, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. 

- Aprovar l’alta del TAD d’A.O.M., amb efectes del dia 20 de novembre, 
només recollida, a partir del dia 1 de desembre de 2016, anada i 
tornada de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, amb un cost per a 
l’usuari de 87,15 €. 

- Aprovar l’alta del TAD d’E.J.G., amb efectes del dia 1 de desembre de 
2016 de dilluns a divendres de 15 a 19 hores. 

- Aprovar l’alta del TAD d’A.V.S. 
- Aprovar l’alta del TAD de M.F.N. 



- Aprovar l’alta del TAD de R.N.E., dimarts, divendres, dissabte i 
diumenge a jornada completa a l’espera de poder optar a la resta de 
dies quan hi hagi disponibilitat de places, amb un cost per a la 
usuària de 19,92 € mensuals. 

 
Sol·licitud d’ampliació d’horari d’obertura d’establiment 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per P.A.H.V., per quan no es creu 
oportú atorgar-li l’ampliació horària demanada arran de les 
nombroses queixes per sorolls i escàndols públics, així com perquè 
l’activitat que es realitza no s’ajusta a la llicència atorgada. 

 
Aprovació de compromís entre l’Ajuntament d'Amposta i la societat CLECE 
SA 
 

- Aprovar el document a signar entre la Societat Clece SA i l’Ajuntament 
d'Amposta. 

 
Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de D.P. com a hostessa de Fira Amposta, 
categoria laboral AGP-7, d’11:15 a 14 i de 16 a 20.45 hores del 3 al 6 
de desembre de 2016. 

- Aprovar la contractació d’A.P.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 Z.V.J. 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. 

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


