
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 7 de 

desembre de 2016 

 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:28 h 
Hora final: 09:59 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 30 de novembre de 2016. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT 
ASFÀLTIC EN MAL ESTAT EN DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT” 
 

- Atenent que 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. 

- Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el 
Plec de clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:  

o BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU.: 15,00 punts. 
o M I J GRUAS, SA.: 8,39 punts. 
o EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA.: 13,38 punts. 
o BECSA.: 100,00 punts. 
o TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.: 12,67 punts. 



o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA.: 5,89 punts. 
- Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de 

novembre de 2016, va 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 CARRETERAS, SA. 

- Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de novembre 
de 2016, va requerir l’empresa BECSA, per tal de presentar 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 d’haver 
constituït la garantia definitiva per import de 8.246,24 €., equivalent al 5 
per 100 del preu màxim d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i que en 
data 30 de novembre de 2016 l’empresa BECSA ha presentat al 
documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva, mitjançant 
aval lliurat pel Banc Popular Espanyol, SA. 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Substitució del 
paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers de la ciutat" a 
l’empresa BECSA, en les següents condicions i requerir a l’empresa 
adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a comptar des 
de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del 
corresponent contracte: 

a) Preu màxim: 199.559,02 € (IVA inclòs). 
b) Preus unitaris d’aplicació:  

Codi Capítol/partida Preu ofert 

M219UF41A01 Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm) 0,18 

F2R54267 

Transport residus,instal. gestió 
residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-

10km 
4,45 

F2RA62F0 Deposició controlada centre 
reciclatge,residus ceràmics 

6,50 



inerts,1,15t/m3,LER 170103 

G22B1101A01 Escarif.+compac.+ niv. 
terr.nat.h<10cm,mec. 

0,70 

F2R45067 Càrrega mec.+transp.terres,instal. gestió 
residus,camió 12t,rec.5-10km 

4,90 

F9J12X40 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 
1kg/m2 

0,35 

F9J13S40 Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 
1kg/m2 

0,30 

F9H11131 Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D 
(D-8),granul.granític est-compact. 

46,25 

FDDZ5DD4c Col·locació de bastiment 
circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 

D=600mm,D400,col.mort. 
14,50 

FDDZ5DD4b Subministrament de bastiment 
circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 

D=600mm,D400,col.mort. 
50,00 

FBA15110 
Pintat faixa discontínua 10cm 

2/1,reflectora,màquina 
0,60 

FBA22311 
Pintat faixa transv.contínua 

50cm,reflectora,màquina 
1,30 

FBA31110 

Pintat faixes 
superficials,reflectora,màq.accionament 

manual 
5,45 

400001 Mesures de seguretat i salut per a 
l'execució de l'obra, aquestes tindran un 

valor del 2% del PEM executat. 

Aquesta 
partida no es 
pot modificar 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “XARXA DE PLUVIALS AL CARRER TARRAGONA” 
 

- Han presentat oferta les empreses: 
o EXXABER, SL.  
o CONTREGISA 
o ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, SL 
o CONTRATES EBRE, SL. 



- Les ofertes econòmiques incloses en els sobres número 2 presentades 
pels licitadors van ser:  

o CONTRATES EBRE, SL.: 165.121,44 € + IVA (34.675,50 €). 
o EXXABER, SL.: 165.121,44 € + IVA (34.675,50 €). 
o ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, SL.: 165.121,44 € + IVA 

(34.675,50 €). 
o CONTREGISA.: 160.547,57 € + IVA (33.714,99 €). 

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

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 8.027,38 €, equivalent al 5 per 100 de 
l’import d’adjudicació, exclòs IVA. 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT A PLA D’EMPÚRIES, GRAU I BARRI 
QUINTANES” 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “URBANITZACIÓ DE PART DE L’ENTORN DE L’ANTIC ESCORXADOR - 
OFICINA DE TURISME” 
 

- Atenent que dintre del termini per presentar ofertes n’han presentat 
les empreses següents: 

o Also Casals instal·lacions, SL. 
o Bioma facilities, SL. 
o Top proyectos y contratas, SL. 



o Adolfo constructors del Montsià, SL. 
o Servidel, SLU. 
o Contregisa 

- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
o Also Casals instal·lacions, SL. 
o Bioma facilities, SL. 
o Top proyectos y contratas, SL. 
o Adolfo constructors del Montsià, SL. 
o Servidel, SLU. 
o Contregisa 

- Requerir a l’empresa Bioma facilities, SL., per tal que en el termini de 
cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, 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 conforme a 
l’article 64.2 del TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per 
import de 2.755,85 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte (exclòs IVA) 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. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA 
PÚBLICA DE L’ARRENDAMENT DE LES CASELLES EXTERIORS DEL MERCAT 
MUNICIPAL NÚMERO 4, 5 I 6 DEL CARRER PRIMER DE MAIG 
 

- Aprovar la convocatòria de licitació pública per l’adjudicació mitjançant 
subhasta pública de l'arrendament de les caselles exteriors del mercat 
municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de maig, per l'establiment en 
les mateixes d'una activitat comercial. 

- Aprovar el Plec de condicions econòmiques - administratives que han de 
regir la subhasta. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment de les llicències Oracles per al període comprés de 



l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb Oracle Iberica SRL segons oferta 
presentada per un import total de 1.071,01 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual maquinari i programari emissió Amposta Ràdio al 
període comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017  amb Agrupación de 
Servicios y Productos de Audio SLU segons oferta presentada per un 
import total de 1.246,37 € més IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
anual del programari gestió Policia Local /Eurocop per al període 
comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb Eurocop Technologies SL 
segons oferta presentada per un import total de 3.811,50 € 

 
PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN COMISSIONS 
D’ESCOLARITZACIÓ 
 

- Designar la Regidora Sra. Ines Martí i Herrero com a representant 
d’aquest Ajuntament en les Comissions d’escolarització següents: 

Codi Comissió Nom Comissió Etapa 
0243102 CGA Amposta EINF 2C i EPRI 
0243202 CGA Amposta ESO 
0243302 CGA Amposta BATX, CFGM 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  
número 565 de data 07/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 
10.732,79 €, la qual comença amb Inst. I man. Terres de l’Ebre, per 
import de 5.888,01 € i acaba amb Institut Obert de Catalunya per 
import de 1.377,50 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 566 de data 
07/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 58.921,68 € la qual 
comença amb Agrogalgo SL per import de 24.928,00 € i finalitza amb 
Machaconses Tarin Fernando per import de 3.913,14 €. 

 
APROVACIÓ DE DESPESA PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT MUNICIPAL 

- Aprovar la despesa per participar de forma conjunta i coordinada al 
programa de fires i promocions promogudes pel Patronat de Turisme 



de la Diputació de Tarragona i per l’Agència Catalana de Turisme, 
d’acord amb el conveni de col·laboració signat per un cost total de 
3.900,00 € (IVA inclòs) distribuït de la forma següent: 

o FIRES: 
� Fires Córner Nacional i Estatal: Fitur, Madrid, Navatr, 

Pamplona, B-Travel i Barcelona 
� Cost del córner: 1.900,00 € (Iva inclòs) 

o COMUNICACIÓ: 
� Córner comunicació i màrqueting Mercat Nacional, a una 

de les principals emissores de ràdio al mercat català. 
� Cost del córner: 400,00 € (Iva inclòs) 
� Córner comunicació i màrqueting mercat nacional, estatal 

i internacional (promoció on line). 
� Campanya a Rumbo 
� Aportació PTDT: 8.000 € 
� Preu per participant: 800,00 € (Iva inclòs) 
� Acció on line Mi Nube 
� Aportació PTDT: 8.000,00 € 
� Preu per participant: 800,00 € (Iva inclòs) 

- Adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient al 
Pressupost 2017 per fer front a aquesta despesa, la qual quedarà 
supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost 217. 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A ENTITAT CULTURAL 
 

- Atorgar a l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca, una subvenció de 450,00 
€ per la realització del festival de dansa de fi de curs, per l’interès 
cultural de la programació presentada, 3,8 punts. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € a la Sra. F.B.L. corresponent 
a la reposició dels serveis afectats per l’escomesa d’aigua al Passeig 
Canal. (Exp. 229/2015) 

- Aprovar la devolució de la garantia sol·licitada per l’empresa 2003, SA 
per import de 1.508,26 €. 



- Requerir a Joaquin Monllau Barberà SL que executi, en el termini 
establert i al seu càrrec, les obres de reparació especificades en 
l’informe de la direcció facultativa i desestimar la devolució de la fiança 
per un import de 87.600,00 € fins que no s’executin d’una manera 
satisfactòria els treballs per la reparació de la patologia detectada. 

 
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DE LES CLÀUSULES QUE REGEIXEN L’ÚS DE LES 
CARPES DE PROPIETAT MUNICIPAL 
 

- Deixar sense efectes les clàusules que regulen l’ús de les carpes amb 
efectes del dia 1 de gener de 2017. 

 
MERCAT EXTERIOR 
 

- Rectificar l’acord de la passada sessió del dia 14 de novembre de 2016 
de la Junta de Govern Local en el següent sentit: 

o 1er.- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat 
exterior número AL009004 que va a nom de M.T.S.P. des de l’1 
de novembre de 2016 fins l’1 de maig de 2017. 

o 2n.- Aplicar la baixa temporal a la unitat fiscal de manera que 
durant aquest període de temps no se li liquidi la taxa per 
l’ocupació de la via pública, que tornarà a ser activada a comptar 
del mes de juny de 2017. 

o 3er.- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de 
permanència a favor de la sol·licitant G.T.A. perquè pugui ocupar 
l’àrea dels 5 metres lineals de la parada del mercat exterior 
identificada com a AL009004 només els dissabtes en què se 
celebri mercat. 

o 4t.- Limitar temporalment la llicència d’ocupació a precari fins la 
reincorporació del titular de la llicència. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació pregada per M.D.P. consistent en el 50 % de la 
quota liquidada, aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent 



al següent detall i aplicar-se per transferència al número de compte 
indicat per l’interessada: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% bonificat Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

894932 517,28 258,64 50% 258,64 258,64 
 

- Concedir la bonificació pregada per A.M.V. consistent en el 50 % de la 
quota liquidada, aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent 
al següent detall i aplicar-se per transferència al número de compte 
indicat per l’interessada: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% bonificat Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

899352 321,70 321,70 50% 160,85 160,85 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE L’IIVTNU 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament per al Sr. D.J.M. segons el 
següent quadre d’amortització, aplicant-se per transferència al número 
de compte indicat per l’interessat: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1201,87 20/12/2016 100,15 0,00 0,14 100,29 1101,72 
1101,72 20/01/2017 100,15 0,00 0,46 100,61 1001.57 
1001.57 20/02/2017 100,15 0,00 0,78 100,93 901,42 
901,42 20/03/2017 100,15 0,00 1,07 101,22 801,27 
801,27 20/04/2017 100,15 0,00 1,39 101,54 701,12 
701,12 20/05/2017 100,15 0,00 1,72 101,87 600,97 
600,97 20/06/2017 100,15 0,00 2,02 102,17 500,82 
500,82 20/07/2017 100,15 0,00 2,33 102,48 400,67 
400,67 20/08/2017 100,15 0,00 2,65 102,80 300,52 
300,52 20/09/2017 100,15 0,00 2,96 103,11 200,37 
200,37 20/10/2017 100,15 0,00 3,27 103,42 100,22 
100,22 20/11/2017 100,22 0,00 3,59 103,81 0,00 

 Total 506,40 0,00 25,05 531,45  
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IIVT 
 



- Atorgar  la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal al Sr. J.L.A.P. per 
considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet, 
aplicar la bonificació atenent al següent detall i abonar el tribut 
mitjançant transferència bancària al número de compte indicat per 
l’interessat: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897863 667,38 27/10/2016 0,00 166,85 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IIVT 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. P.R.S. per quan la liquidació 
tributària  s’ajusta a dret. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. C.R.E. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 a 2019, havent 
d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’any 2020 i 
següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per CALVET DURAN 
MAQUINARIA, S.C.P. està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària 
Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Reconèixer les baixes dels vehicles de la Sra. M.I.A.P. i aprovar la 
devolució de 33,56 € que s’haurà d’ingressar al número de compte de la 
sol·licitant, derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
862615 2016 67,12 33,56 33,56 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.E.P.P., condicionada a 
que es col·loqui el carruatge amb motiu de la campanya de Nadal de 



manera que ocasioni les menys molèsties possibles al col·lectiu de 
taxis, d’acord amb fotografia adjunt i que FECOAM es faci càrrec de les 
deposicions dels cavalls, garantint que la via pública estigui neta. 

- Informar a l’interessat, el Sr. J.I.F.G., que per part de la Policia Local es 
comprovarà que a la sortida d’urgències de l’hospital amb cotxe no hi 
ha cap indicació que no es pugui girar a l’esquerra i això fa que els 
vehicles vagin en contra direcció la qual cosa comporta un risc i es 
realitzarà una proposta de senyalització al departament corresponent 
si s’escau. 

- Informar a l’interessat, el Sr. J.I.F.G. que per part de la Policia Local es 
comprovaran que al parc municipal manquen senyals de prohibit 
l’accés a gossos, a algunes entrades i a més a més està brut i la gent 
deixa els gossos solts i es realitzarà una proposta de senyalització al 
departament corresponent si s’escau. També es donaran les 
instruccions per incrementar el patrullatge per la zona sol·licitada. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. S.P.N. en la que sol·licita 
autorització per posar un cartell publicitari, amb forma de triangle, del 
local “la Sifoneria” a la cantonada del carrer Tarragona amb carrer Sant 
Josep, de les 10 a les 15.30 hores, per donar a conèixer l’oferta 
gastronòmica de la carta i els menús advertint a l’interessat que haurà 
de respectar la normativa de l’ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de via i concretament l’article 6.a el qual estableix que per 
regla general, les ocupacions hauran de tenir lloc directament a la 
vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin deixar 
un pas lliure als vianants com a mínim d’1,50 metres.  

- Autoritzar l’ocupació de la via pública a la Sra. A.C.M. d’acord amb la 
sol·licitud formulada en la que sol·licita autorització per poder fer la V 
Recreació Històrica sobre la Guerra Civil el dia 11 d’abril de 2017a la 
zona del castell, condicionada a l’obtenció de les autoritzacions de les 
altres administracions i àrees competents, advertint a la interessada, 
que un cop finalitzada l’activitat hauran de deixar l’espai net. 

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



- Desestimar la sol·licitud formulada per AHIDE TTE d’Amposta en la que 
demana autorització per poder utilitzar l’auditori els dies 30 i 31 de 
desembre de 2016 i 1 de gener de 2017 per a l’activitat “Ball discoteca 
de Cap d’Any” perquè l’auditori no és el lloc més adequat per a la 
realització de festes amb consumició de begudes alcohòliques. 

- Acceptar la cessió d’ús del camp de futbol municipal els dies 1 i 19 de 
desembre de 13:30 a 15:00 i 09:00 a 13:00, respectivament, per 
realitzar classe pràctica de teoria de l’entrenament al Sr. J.L.P., actuant 
en nom i representació de EUSES TERRES DE L’EBRE. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió d’ús de l’Auditori per als 
dies 16 i 17 de juny de 2017 per al Sr. S.L.C. actuant com a representant 
de LOS PENTECOSTALES DE AMPOSTA per realitzar un congrés regional 
de joves. 

- Acceptar la cessió d’ús de l’Auditori per als dies 17 i 18 de desembre de 
2016 a la Sra. A.V.S. actuant com a representant de LOS 
PENTECOSTALES DE AMPOSTA, per realitzar una campanya evangèlica. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per als dies 14 i 15 de desembre de 
2016, des de les 10:00 fins les 11:00 hores a la Sra. A.B.M. actuant com 
a representant de la Fundació Pere Mata Llar Residència d’Amposta, 
per a la celebració de 10 anys de Llar-Residència Fundació Pere Mata. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de la pista coberta exterior 
número 2 el dia 4 de desembre de 2016 de les 11 a les 14 hores a la 
Sra. M.C.M.A. actuant com a representant de l’Associació d’Engrescats 
per fer una desfilada canina. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2016-2017. 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·licituds d’autorització per assistència a activitat de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.N.A. per assistir a una sessió 
informativa sobre la justificació de les subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per al període 
2016-2017, el dimecres 14 de desembre de 12 a 14 hores a la seu de la 
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.E.P. per poder assistir a la 
Jornada “Capacita-te con Mario Alonso Puig. Dos horas con Mario. 
Recetas para liderarse y liderar” que tindrà lloc el dia 14 de desembre a 
Vigo, organitzat per la Asociación para el progreso de la dirección (apd), 
associació d’empresaris sense ànims de lucre 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.S.F. per assistir a la sessió 
de formació “Llegir el Teatre” que tindrà lloc a Barcelona, al Teatre 
Nacional de Catalunya el dissabte 17 de desembre de 2016 d’11 a 15 
hores. 

 
Expedients de Llicències d’obres i Liquidació de Taxes 
 

- Atorgar les llicències següents: 
o A Unnim Sociedad Gestora de Activos SA per estesa de 170 metres 

de cable subterrani al carrer Jacint Verdaguer 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 Abans d’executar les obres s’ha de contactar amb el cap dels 
Serveis Municipals el Sr. Jordi Caballé al telèfon 61xxxxx78 per 
portar conjuntament la coordinació de les mateixes. Es garantirà 
en tot moment l’accés als habitatges i locals afectats. La reposició 
dels paviments i voreres afectades es farà per altres d’idèntiques 



característiques i els rebliments de rases es compactaran amb tot-
u artificial compactat al 97 % del PM. La coronació de rases a 
calçada previ a les capes de l’aglomerat asfàltic es realitzarà amb 
20 cm de tot u-artificial compactat al 98 % del PM i 20 cm de 
formigó HM-20. Es deuran respectar les distàncies reglamentàries 
respecte altres serveis i instal·lacions i es balissaran les obres 
durant l’horari nocturn. Un cop executades les obres es farà 
entrega als Serveis Tècnics de l’Ajuntament un plànol “as built” 
amb extensió DWG juntament amb el certificat final visat i signat 
pel tècnic competent. La llicència s’atorga sense perjudicis de 
tercers. (Exp. 2016/252) 

- Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 
unida a  cadascun dels expedients examinats. 

 
Aprovació dels procediments per a la llicència d’ús puntual dels equipaments 
esportius municipals i els pagaments a justificar 
 

- Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis de l’àrea 
d’Esports, Intervenció i Secretaria i publicar la fitxa resum de cadascun 
dels procediments aprovats a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal 
que les ciutadanes i ciutadans la puguin consultar: 

o 035_Llicència d’ús puntual d’equipaments esportius municipals 
o 013_Pagaments a justificar 
o 038_Enviament a Correus 

 
Recuperació de béns de domini públic  
 

- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar a partir del moment en 
que es rebi el present acord a l’Empresa Doble Columna, SL per tal que 
pugui presentar les al·legacions i la informació pertinents, acordar i 
demanar a l’Empresa Doble Columna, SL que, com a molt tard a finals 
del mes de gener de 2017, concretament el dia 31, es faci la retirada 
dels suports de caràcter urbà (MUPIS) dels diferents llocs de la 
població, fent una reposició del paviment i deixant-lo amb les 
condicions prèvies a la seva col·locació. 

Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 



- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.M.G., en la que sol·licita la 
creació d’una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlid, davant 
del seu domicili al carrer Migdia, atenent que l’interessat disposa d’un 
gual permanent i per les motivacions que exposa el sol·licitant, es 
desestima pintar un nou lloc de reservat d’estacionament, donat també 
que al carrer Migdia, ja n’hi ha un. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. F.B.R.  en la que sol·licita 
la creació d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer 
Miquel Granell atenent que al carrer indicat només es pot estacionar a 
la part esquerra i ja hi ha suficients estacionaments reservats per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.L.C.D. en la que demana 
que els contenidors d’escombraries del carrer Valletes, cruïlla amb 
carrer Xile, es faci la recollida de dia o els canviïn d’ubicació per quan la 
gestió i l’horari de la recollida de residus urbans de la ciutat la gestiona 
el Consell Comarcal del Montsià. 

 
Acceptació de subvenció 

- Acceptar la subvenció del programa “Joves per l’Ocupació” d’acord amb 
la següent resolució i determinar com a inici del programa JPO 2016 la 
data de 12/12/2016 i enviar  el certificat d'inici, per tal de que es disposi 
del 80% de la bestreta del programa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Modificar el 
contracte de 
les tècniques 



– tutores del programa: N.M.S. i L.C.C.,  indicant que el 25% del temps 
de treball correspondrà a la convocatòria JPO 2015/2017 i el 75%  del 
temps de treball correspondrà a la convocatòria JPO 2016/2018. Si en 
alguna de les clàusules del contracte s’especifica que aquest es realitza 
en el marc de la convocatòria 2016, també caldrà esmenar-ho. També a 
E.G.R., com a personal de suport, al 100% del temps de treball, a la 
convocatòria 2016 – 2018, des de l'inici del nou programa (12/12/2016) 

- Indicar que les tècniques – tutores N.M.B. i C.M.P., disposin de la 
mateixa proporció, el repartiment de les seves respectives jornades en 
la justificació econòmica del programa, com a personal propi de 
l’entitat. I finalment, el cas d’I.V.F., com a tècnica –tutora / coordinadora 
del programa, com a personal propi de l’entitat, s’indicarà la  proporció  
corresponent  per a les tasques indicades, per a un rati de 10 joves i la 
coordinació del programa i dels altres programes que l’Àrea de 
Polítiques Actives d’Ocupació  desenvoluparà en l’exercici 
2016/2017/2018 

- Aquesta modificació no ha d’alterar la data de finalització del contracte. 
Una cop acabat el contracte de la tutora L.C.C., realitzat per la 
convocatòria 2015, caldrà subscriure un nou contracte per a l’execució 
de la nova convocatòria 2016/2018, amb el 100% de la dedicació. Tal 
com indica a la Guia de prescripcions tècniques de les entitats locals, 
Versió 1.0 24/08/2016, i les disposicions de l’Ordre EMO/215/2014. 
L’inici efectiu del nou programa serà el 12/12/2016, s’adjunta a la 
proposta el certificat d’inici, degudament enviat a la direcció tècnica del 
programa JPO, així com la resolució.   

 
Sol·licituds d’autorització per participar a la Fira d’entitats de caire social 
 

- Autoritzar a les entitats que es diran a continuació a participar a la Fira 
d’entitats de caire social dins el marc de la Fira de Santa Llúcia del dia 
11 de desembre de 2016: 

o Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer AFAM 
o Associació d’Afectats de Fibromiàlgia ACAF 
o Associació Engrescats 
o Creu Roja 
o Mans Unides 
o AHIDA – Associació TDAH TTEE. 



 
Aprovació del Pla de seguretat de l’obra “Urbanització de diversos camins 
2016” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Urbanització de diversos 
camins 2016” elaborat pel contractista Exxaber SL. 

 
Propostes de modificació del TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de d’E.A.A., 5 hores setmanals amb efectes del 
dia 1 de gener de 2017. 

 
Atorgament d’ajuts d’urgència social 
 

- Atorgar a I.B.M., un ajut d’urgència social de 148,86 € per instal·lació 
comptador d’aigua. 

 
Proposta d’aprovació d’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència 
 

- Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a V.O.C. qui 
podrà fer ús, de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Lleó que 
tindrà una durada d’aproximadament 4 mesos a partir del dia 12 de 
desembre de 2016. 

 
Sol·licitud d’ajornament de deutes 
 

- Acceptar l’ajornament al Sr. P.S.H. de les quotes d’urbantizació 
d’Eucaliptus i a més diverses plusvàlues amb venciment el dia 1 de 
novembre de 2017 amb la suma de les quantitats que figuren a la 
següent taula integrants del principal més els conceptes tributaris 
accessoris calculats els interessos fins al dia 1 de novembre de 2017, 
recalculant-se aquest import si la liquidació fora anterior. 

Concepte Liquidació Any Principal Recàrrec Interessos Total 
Taxa 

escombraries 
615868 2009 40,00 8,00 15,14 63,14 

Urbanització 
Eucaliptus 

683274-3 2011 1089,09 217,82 289,52 1.596,43 



Urbanització 
Eucaliptus 

683274-7 2011 1089,18 217,84 234,79 1.541,81 

Plus vàlua – 
Tenerife 1 04 02 

700594 2011 1413,56 272,49 357,16 2.043,21 

Plus vàlua – 
Brasil 6 S2 01 

721431 2012 1012,94 195,27 231,59 1.439,80 

Plus vàlua -  
Tenerife 1 Bx 02 

779962 2013 3689,71 737,94 582,08 5.009,73 

Plus vàlua -  
Eucaliptus 32 Bx 

04 

779969 2013 710,29 142,06 112,05 964,40 

Plus vàlua – 
Tenerife 1 Bx 02 

781839 2013 243,52 48,70 37,92 330,14 

Plus vàlua – 
Agustina d’Aragó 

78 

784338 2014 3015,96 603,19 450,59 4.069,74 

Guals 784048 2014 206,90 41,38 30,60 278,88 
Plus vàlua – Las 

Palmas 7 
815699 2014 4313,09 862,62 545,12 5.720,83 

Plus vàlua – 
Tenerife 6 Bx 01 

855437 2015 3201,12 640,22 229,89 4.071,23 

Plus vàlua – Av. 
Ràpita 142-144 

855438 2015 27672,73 5534,55 1987,32 35.194,60 

TOTAL . . .   47698,09 9522,08 5103,77 62.323,94 
 
Sol·licitud de suport econòmic 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. S.S.J. representant del 
Club Deportivo de Ecuavolley d'Amposta, en la que exposa que són un 
club sense ànim de lucre i que cada any es realitza un regal nadalenc 
als nens,  i que demanen  que se'ls donen joguines i caramels para 51 
nens entre 1 i 12 anys, perquè la sol·licitud d'ajuda i de suport en 
aquest àmbit que exposen els interessants no encaixen en el marc de 
treball dels serveis socials, ja que es fa sota criteris de necessitats i 
valoracions socials.  

- Autoritzar a la Sra. G.O.V. a que es reuneixi i sigui atesa pels tècnics de 
serveis socials de l’Ajuntament. 



 
Embargament de sous i salaris 
 

- Ordenar la retenció de sous i salaris que tingui dret a percebre per 
qualsevol concepte el Sr. J.A.E.C. d’aquest Ajuntament fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 405,37 € (Exp. 
2015/0090696) 

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


