
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 28 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: 08:30 h 
Hora final: 09:15 h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 21 de desembre de 2016. 
 
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE DIFERENTS 
RISCOS PER A L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
 

- Aprovar l’adhesió a la licitació realitzada pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local per la contractació per a l’any 2016 de 
l’Ajuntament d’Amposta a la contractació de les assegurances dels 
riscos següents: 

o Responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament. 
o Defensa i reclamació de danys per als càrrec electes i personal. 
o Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de 

l’Ajuntament d’Amposta. 
- Adjudicar la contractació de l’assegurança de danys dels immobles de 

l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2017 a Giné assessors, SL. (Generali 
España), per un import de 15.600,00 €. 

- Adjudicar la contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents per a 
l’any 2017 a Giné assessors, SL. (FIATC), per un import de 9.686,36 €. 



- Adjudicar la contractació de l’assegurança de la flota de vehicles de 
l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2017 a M.C.M.B. (Plus Ultra), per un 
import de 15.732,59 €. 

- Adjudicar la contractació de l’assegurança de la protecció jurídica de la 
flota de vehicles de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2017 a M.C.M.B. 
(Arag), per un import de 1.615,82 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis d’impressió de la revista Amposta 
per als mesos de gener, febrer i març de 2017 amb Sistemes de 
comunicació gràfica, SL., segons oferta presentada per un import total 
de 4.648,18 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la realització del 
servei de prevenció aliè (especialitats tècniques) i medicina del treball 
durant el mes de gener de 2017 amb Prevenactiva, SLU., segons oferta 
presentada per un import total de 1.487,67 € 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT 
 

- Aprovar la contractació del subministrament de lluminàries per a la 
millora de la il·luminació del Pavelló i la Torre de la Carroba amb Luxled 
tècnica, SL., segons oferta presentada per un import total de 
17.855,61€. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
 

- Aprovar la contractació de l’arrendament a JUPER DESARROLLOS S.L. d’un 
espai de 400 metres quadrats aproximadament de superfície, situat al C/ 
Berlín s/n del Polígon Industrial Tosses d’Amposta, on les condicions de 
l'arrendament seran les següents: 

o Duració: 1 any comptat a partir del dia 1 de gener de 2017, sense 
que hi hagi possibilitat d’una prorroga de manera tàcita. 

o Renda a abonar: 6.000 euros anuals més els corresponent tipus 
d’IVA. 

 
 



CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL 
 

- Cedir l’ús en concepte de precari del local amb una superfície de 721,37 
m2. ubicat a l’Av. Catalunya a l’entitat Associació de familiars de malalts 
mentals de les Terres de l’Ebre. 

 
APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA LLICÈNCIA D’ÚS PERIÒDIC DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS, LA COMUNICACIÓ PRÈVIA 
AMBIENTAL MUNICIPAL, LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA I LA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

- Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis de l’àrea 
d’Esports i de l’àrea d’Obres, Urbanisme i Activitats: 

o 041_Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 
o 042_Comunicació prèvia d'obertura 
o 044_Declaració responsable d'obertura 
o 036_Llicència d'ús periòdic d'equipaments esportius 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “SUBSTITUCIÓ DE 
LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Substitució de la xarxa 
d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers” elaborat pel 
contractista Construcciones 3G SA. 

 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. 
 

- Nomenar per ocupar interinament un lloc de treball de responsable de 
serveis socials adscrit al Departament de serveis socials com a personal 
funcionari interí en pràctiques a l’Ajuntament d’Amposta, a la Sra. 
M.A.E.C. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. 
 

- Aprovar la contractació de M.J.C.P. com a auxiliar administrativa 
adscrita a l’oficina de turisme, amb una jornada laboral de 30 hores 
setmanals del 2 de gener al 31 de març de 2017. 



- Aprovar la contractació de S.N.F. com a enginyera tècnica d’obres 
públiques adscrita al departament d’obres i urbanisme, amb la 
categoria laboral A2-19 (A2.4.0) del 4 de gener al 3 d’abril de 2017. 

- Aprovar la contractació de X.P.V. com a auxiliar administratiu adscrit al 
departament d’informàtica, amb la categoria laboral C2-14 (C2.3.1) del 
2 de gener al 30 de juny de 2017. 

- Realitzar la contractació d'H.D.R. com a tècnica de prospecció i 
assessorament d'empreses a partir de l'1 de gener de 2017 i fins al 31 
d'agost de 2017, vinculada al programa Fem Ocupació per a Joves – 
expedient FOJ/3/2016, al 100% i com a tècnica en categoria A2-19 i la 
contractació d'I.M.P. com a tècnica d'orientació i acompanyament en el 
procés de contractació, destinant el 80% de la dedicació al programa 
FOJ/35/2015 i el 20% al programa FOJ/3/2016, fins al 1 de març de 2017. 
A partir del 2 de març de 2017 i fins al 28 de febrer de 2018, contractar 
a 100% al nou programa amb expedient FOJ/3/2016, com a tècnica en 
categoria A2-19. 

- Aprovar la contractació del personal següent per la realització de les 
tasques i el període de tems que també es diran: 

o M.L.L.C.  com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
juny de 2017. 

o M.J.R.H. com a conserge, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
juny de 2017. 

o A.E.A. com a conductor de camió/xofer, del 29 de desembre de 
2016 al 28 de juny de 2017. 

o A.F.R. com a jardiner, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
desembre de 2017. 

o C.B.J. com a jardiner, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 
de 2017. 

o J.J.U.A. com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 
28 de juny de 2017. 

o F.G.G. com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 
28 de juny de 2017. 

o R.M.R. com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 
28 de juny de 2017. 

o C.J.S.L. com a electricista, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
juny de 2017. 



- Aprovar la contractació del personal següent per la realització de les 
tasques i el període de tems que també es diran: 

o A.C.D. com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
juny de 2017. 

o J.B.S. com a netejador, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 
de 2017. 

o Y.B.D. com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
juny de 2017. 

o N.C. com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 
desembre de 2017. 

o R.C.D. com a conserge, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 
de 2017. 

 
PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALLADORS. 
 

- Aprovar l’ampliació del contracte de  J.C.E. a 21 hores setmanals del 2 
de gener al 31 de juliol de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ. 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Turisme, en que 
sol·licita que s’autoritzi l’assistència de J.E.G. i E.C.G. del 17 al 19 de 
gener de 2017 a la Fira Internacional Fitur a Madrid. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Reconèixer les obligacions derivades del conveni de cooperació amb el 
CODE per al desenvolupament de l’agència d’energia Terres de l’Ebre 
en favor del CODE, per import total de 36.000,00 € 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  
número 601 de data 28/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 
119.870,17 €, la qual comença amb Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per import de 2.010,10 € i finalitza amb Consell Comarcal 
del Montsià per import de 74.418,77 € 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 596 de data 
28/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 187.900,18 € la qual 



comença amb Fundació Pere Tarrés per import de 1.595,74 € i finalitza 
amb Contregisa per import de 6.558,81 €. 

- Aprovar la justificació presentada per les següents entitats per la 
concessió de subvencions a particulars, associacions i similars per a la 
realització de programes i activitats d’atenció social, sanitària i 
semblants: 

Beneficiari Import Atorgat Import justificat Pagament 
Espai La Caixa 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 

Associació Interacciona 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
Associació voluntaris 1.000,00 € 775,66 € 775,66 € 

AFMMTE 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
- Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents: 

Beneficiari Pagament 
Espai La Caixa 1.300,00 € 

Associació Interacciona 3.000,00 € 
Associació voluntaris 775,66 € 

AFMMTE 1.000,00 € 
- Aprovar la justificació presentada per les següents entitats per la 

concessió de subvencions a particulars i entitats culturals, per a la 
realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural 
relatives a l’exercici 2016: 

Beneficiari Import Atorgat Import justificat Pagament 
Àngel Miñana Prieto 1.200,00 € 1.323,93 € 1.200,00 € 

Associació amics camí Sant Jaume 1.500,00 € 5.150,02 € 1.500,00 € 
Agrupació Aragonesa 1.050,00 € 3.614,78 € 1.050,00 € 

Assoc. Xiqüelos i xiqüeles del Delta 2.500,00 € 2.752,62 € 2.500,00 € 
Assoc. Poetes de l’Ebre 500,00 € 1.011,87 € 500,00 € 

Assoc. Jubiliats i Pensionistes 500,00 € 4.757,86 € 500,00 € 
Escola Dansa Jacqueline Biosca 450,00 € 1.618,69 € 450,00 € 

- Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents: 
Beneficiari Import Atorgat Pagament 

Àngel Miñana Prieto 1.200,00 € 1.200,00 € 
Associació amics camí Sant Jaume 1.500,00 € 1.500,00 € 

Agrupació Aragonesa 1.050,00 € 1.050,00 € 
Assoc. Xiqüelos i xiqüeles del Delta 2.500,00 € 2.500,00 € 

Assoc. Poetes de l’Ebre 500,00 € 500,00 € 
Assoc. Jubiliats i Pensionistes 500,00 € 500,00 € 



Escola Dansa Jacqueline Biosca 450,00 € 450,00 € 
- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 

a favor de Càritas Amposta relativa al quart termini de 2016, per import 
de 4.507,61 euros. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor d’ACAF osta relativa al primer i únic termini de 2016, per import 
de 1.609,55 euros. 

- Aprovar la justificació presentada per Samfaina, per import total de 
2.592,23euros, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Samfaina 
per import de 2.592,23 €, inferior als 3.000,00 €, atès que l’import 
justificat és inferior. 

- Aprovar la justificació presentada en relació de la subvenció nominativa 
al Club Futbol Amposta, en virtut del Conveni de Col·laboració signat, 
per import de 13.026,67 €, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
al Club Futbol Amposta de la quantia de 13.000 euros fixats al conveni i 
corresponents al quart pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor de SILOÉ relativa al quart  termini de 2016, per import de 
1.868,16 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a justificació de la 
subvenció nominativa al Club de Tir Montsià, en virtut de conveni de 
col·laboració signat per import de 2.050,03 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament al Club de Tir Montsià de la quantitat de 2.000 € 
fixats al conveni i corresponents al segon i últim pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació de la subvenció nominativa 
a l’Associació Sociocultural Tarambana, en virtut del Conveni de 
Col·laboració signat, per import de 1.473,78€, reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament a l’Associació Sociocultural Tarambana de la 
quantia de 600,00 euros fixats al conveni i corresponents al segon i 
últim pagament del mateix. 

- Aprovar, la justificació presentada en relació a les despeses d’activitats 
a l’auditori de la Societat Unió Filharmònica relativa al tercer 
quatrimestre de 2016 i reconèixer, no obstant informe desfavorable de 
la Interventora,  l’obligació i ordenar el pagament a la Unió 
Filharmònica de la quantia de 6.000,00 euros fixats al conveni i 
corresponents al tercer quatrimestre de 2016 per les actuacions de la 
banda. 



- Aprovar, no obstant informe desfavorable de la Interventora, la 
justificació dels 7.200 euros corresponents al cicle de música 2016 de la 
Unió Filharmònica i reconèixer, no obstant informe desfavorable de la 
Interventora,  l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Filharmònica 
de la quantia de 7.200 euros corresponents al cicle de música 2016. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor de Creu Roja Amposta relativa al quart termini de 2016, per 
import de 6.798,27 euros i ordenar el pagament a dita entitat per 
import de 6.300 euros. 

- Aprovar, no obstant informe desfavorable de la Interventora, la 
justificació presentada en relació a justificació de la subvenció 
nominativa al Club Natació Amposta, en virtut de conveni de 
col·laboració signat per import de 4.000,00€ i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament, no obstant informe desfavorable de la 
Interventora, al Club Natació Amposta de la quantitat de 4.000 € fixats 
al conveni i corresponents al total del conveni. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor de FECOAM relativa al segon semestre de 2016, per import de 
6.843,34 € i ordenar el pagament a FECOAM de la quantia de 2.500,00 
euros. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de l’escola 
de música de la Lira Ampostina, relativa al segon quatrimestre de 2016, 
per import de 14.912,49 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
a la Societat musical La Lira Ampostina de la quantia de 14.844,00 
euros fixats al conveni i corresponents al segon pagament pel 
funcionament de l’escola de música. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de la 
banda de música de la Lira Ampostina, relativa al segon quatrimestre 
de 2016, per import de 6.359,26 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a la Societat musical La Lira Ampostina de la quantia de 
6.000,00 euros fixats al conveni i corresponents al segon pagament pel 
funcionament de la banda de música. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament del teatre 
relativa al segon quatrimestre de 2016 de la Lira Ampostina, per import 
de 4.371,98 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la Societat 
musical La Lira Ampostina de la quantia de 4.083,33 euros fixats al 



conveni i corresponents al segon pagament pel funcionament del 
teatre auditori. 

- Aprovar la justificació presentada per les següents entitats del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb SOREA per la distribució del 
patrocini cultural 2016 
Entitat Import atorgat Import justificat Pagament 
AFAM 1.500,00 € 1.713,00 € 1.500,00 € 

Trofeu Joan Gil 1.500,00 € 1.973,27 € 1.500,00 € 
Club Futbol Amposta 6.000,00 € 6.004,06 € 6.000,00 € 

ACAF 1.000,00 € 1.000,45 € 1.000,00 € 
Lira 6.000,00 € 6.600,00 € 6.000,00 € 
Fila 1.500,00 € 6.015,12 € 1.500,00 € 

Museu 9.000,00 € 9.630,44 € 9.000,00 € 
Club Handbol Amposta 6.000,00 € 6.410,60 € 6.000,00 € 

Club Hoquei Patí 1.500,00 € 1.548,53 € 1.500,00 € 
Club Nàutic Amposta 1.500,00 € 1.553,75 € 1.500,00 € 

- Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents: 
Entitat Import atorgat Pagament 
AFAM 1.500,00 € 1.500,00 € 

Trofeu Joan Gil 1.500,00 € 1.500,00 € 
Club Futbol Amposta 6.000,00 € 6.000,00 € 

ACAF 1.000,00 € 1.000,00 € 
Lira 6.000,00 € 6.000,00 € 
Fila 1.500,00 € 1.500,00 € 

Museu 9.000,00 € 9.000,00 € 
Club Handbol Amposta 6.000,00 € 6.000,00 € 

Club Hoquei Patí 1.500,00 € 1.500,00 € 
Club Nàutic Amposta 1.500,00 € 1.500,00 € 

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
 

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

o Relació número 19, taxa per recollida d’escombraries, per import 
de 1.004,96€. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. Z.P.L i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 i 2018, havent de 
sol·licitar-ho per a l’exercici 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. R.S.A. 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 a la Sra. M.M.A.S. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 i 2018 havent 
d’acreditar novament la minusvalidesa per a l’any 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. D.J.R.C. 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 a la Sra. M.B.R. 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. A.V.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 fins al 2019 havent 
d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2020 i 
següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.N.G.F. 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 a la Sra. M.T.R.B. 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 a la Sra. D.C.B. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 a 2020, havent se 
sol·licitar-ho novament per a l’any 2021 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. R.B.I. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017, havent se sol·licitar-ho 
novament per a l’any 2018 i següents. 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. F.M.S. 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. L.P.C. 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. F.L.N.,anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 64xx-xxN a efectes 2017 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 59xx-xxK, a 
efectes 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
R.S.P. durant els anys 2017 a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2022, ja que el dia 28 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. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
J.E.M.G. durant els anys 2017 a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar 
la quota tributaria general a comptar del 2022, ja que el dia 11 
d’octubre 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. 

- Reconèixer les baixes definitives dels vehicles propietat del Sr. L.A.S., 
amb matrícula R-xxxx-xxS produïda el dia 14 de gener de 2016 i 
matrícula T-xxxx-R produïda el dia 28 d’abril de 2016 i aprovar  la 
devolució de 205,09 €,  que s’haurà d’ingressar al compte del 
sol·licitant: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
865780 2016 164,07 41,02 123,05 
865769 2016 164,07 82,03 82,04 

- Reconèixer les baixes dels vehicles del Sr. L.S.B. i aprovar la devolució 
de 33,43 €,  que s’haurà d’ingressar al compte del sol·licitant derivada 
de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
874158 2016 141,70 106,27 33,43 

 



SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ  L’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. C.A.P. 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 aprovar la devolució derivada de 
la normativa del tribut que ascendeix a 166,85 € mitjançant 
transferència bancària que s’haurà d’abonar al compte indicat per la 
persona sol·licitant: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897862 667,38 27/10/2016 0,00 166,85 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

de la Sra. I.F.J. 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 aprovar la devolució derivada de la 
normativa del tribut que ascendeix a 684,00 € mitjançant transferència 
bancària que s’haurà d’abonar al compte indicat per la persona 
sol·licitant: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

899882 2.735,99 29/11/2016 0,00 684,00 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

del Sr. F.J.C.F. 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 aprovar  la devolució derivada de la 
normativa del tribut que ascendeix a 185,33 € mitjançant transferència 
bancària que s’haurà d’abonar al compte indicat per la persona 
sol·licitant: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

899753 741,31 24/11/2016 0,00 185,33 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

del Sr. J.A.C.F. 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 aprovar  la devolució derivada de la 
normativa del tribut que ascendeix a 185,33 € mitjançant transferència 



bancària que s’haurà d’abonar al compte indicat per la persona 
sol·licitant: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

899754 741,31 24/11/2016 0,00 185,33 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ  L’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual als Sr. F.M.D.E. i a la 
Sra. B.I.P. i donar de baixa les liquidacions números 899854 i 899855 
per tractar-se un supòsit d’exempció. 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual per a la Sra. R.E.C.R. 
i donar de baixa la liquidació número 898219 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual per a la Sra. A.C.K. i 
per al Sr. D.M. i donar de baixa les liquidacions números 900686 i 
900687 per tractar-se un supòsit d’exempció. 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Vista la sol·licitud presentada per Arcadio MASDEU VALLCLARA en la 
que Acceptar el fraccionament i ajornament per al Sr. A.M.V. segons el 
següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1300.70 20/01/2017 325,17 0,00 0,00 325,17 975,53 
975,53 20/02/2017 325,17 0,00 1,00 326,17 650,36 
650,36 20/03/2017 325,17 0,00 1,94 327,11 325,19 
325,19 20/04/2017 325,19 0,00 2,97 328,16 0,00 

 Total 1300,70 0,00 5,91 1306,61  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 
 

- Reconèixer una errada de fet a l’hora de seleccionar la tarifa correcta 
atés la condició de família nombrosa de la Sra. G.P.C. i rectificar la 



unitat fiscal i aprovar la devolució per ingressos indeguts de 198,29 € 
s’haurà abonar al compte de la interessada atenent al següent detall: 

Liquidació Mensualitat Pagat Correcte Interessos Total 
898340 Octubre 131,68 65,84 0,39 66,18 
899699 Novembre 131,68 65,84 0,26 66,00 
900437 Desembre 131,68 65,84 0,12 65,96 

 Total 395,04 197,52 0,77 198,29 
 

RENÚNCIA A PETICIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL 
 

- Acceptar la renúncia d’ús de l’auditori municipal per part de l’associació 
Ahida TTE el dia 31 de desembre de 2016. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Atracciones Mediterraneo SL en 
la que demana autorització per instal·lar un grup d’atraccions al parc de 
Xiribecs del 23/12/2016 al 9/01/2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per APASA en la que demanen 
autorització per fer passejos terapèutics amb cavalls per la zona del 
parc de Xiribecs, advertint a la interessada, que s’haurà de fer càrrec de 
la neteja dels excrements dels animals i hauran de vetllar per la 
seguretat dels altres usuaris del parc que poden passejar al mateix 
temps. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar la baixa del SAD de G.M.F. amb efectes del dia 19 de desembre 
de 2016 per ingrés residencial. 

- Aprovar l’alta del SAD de M.D.T.I. amb efectes del dia 19 de desembre 
de 2016. 

- Aprovar l’alta del SAD de M.T.R. del 13 de desembre de 2016 al 13 de 
desembre de 2017. 

- Aprovar la baixa del SAD de R.N.E. amb efectes del dia 22 de desembre 
de 2016.  

 
 



PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de X.F.M. amb un cost per a l’usuari de 37,35 € 
mensuals. 

- Aprovar l’alta del TAD de J.F.B. mitja jornada matins, amb un cost per a 
l’usuari de 87,15 € mensuals, amb efectes del dia 19 de desembre de 
2016. 

- Aprovar la modificació del TAD de J.F.B. amb increment de viatges a 30, 
amb un cost per a l’usuari de 124,50 € mensuals amb efectes del dia 27 
de desembre de 2016. 

- Aprovar l’alta del TAD d’A.V.H. 
- Aprovar l’alta del TAD d’A.T.F. de dilluns a divendres de 15 a 19 hores. 
- Aprovar l’alta del TAD de J.L.M.H. amb un cost per a l’usuari de 26,15 € 

mensuals. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Diputació de Tarragona, concedeix a l’Ajuntament d’Amposta, un ajut 
de 52.150,00 € per al funcionament de la llar d’infants la Gruneta, i un 
ajut de 61.250,00 € pel funcionament de la llar d’infants la Sequieta. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Treball, afers socials i famílies, comunica l’ordre 
TS/341/2016, de 30 de novembre per la qual s’estableix el calendari de 
festes locals a Catalunya per a l’any 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: 
 
 
 



Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 
 

- La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda atorgar les llicències 
següents, així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que 
figura unida a  cadascun dels expedients examinats: 

o A Unión de Créditos inmobiliarios SA per reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Grau advertint que no s’ha 
efectuat la liquidació de l’ICIO (Exp. 2016/300) 

o A T.C.S. per construcció de piscina al polígon 65. (Exp. 2016/297) 
o A Gas natural Distribución SDG SA per repujar tapa d’escomeses 

al carrer Xile,  
o A Gas natural Distribución SDG SA per obertura de cata per 

anul·lar escomesa al carrer Sagunto.  
 
Contractació d’assegurances 

- Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances 
d’Amposta per a la subvenció del programa Fem Ocupació per a Joves i 
d’aquestes, han  presentat pressupost les següents i amb les següents 
propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 
Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances 408,50€ 

Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 163,53€ 
Giné Assessors SL / FIATC 120,55€ 

- Aprovar la Contractació la l’assegurança per al programa Fem Ocupació 
per a Joves  2016, Expedient FOJ/3/2016, per als 24 joves participants, 
per a la realització de les accions formatives, tal com indica el 
programa, a càrrec de la partida de l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent Giné Assessors SL / FIATC  la subscripció de la 
pòlissa del programa per ser la més competitiva, per un import de  
120,55€. 

- Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances 
d’Amposta per a la subvenció del programa Joves per l’Ocupació i 
d’aquestes, han  presentat pressupost les següents i amb les següents 
propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 
Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances 1.765,41€ 

Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 752,88€ 



Giné Assessors SL / FIATC 902,04€ 
Morales/ Generali España SA 1.726,88€ 

- Aprovar la contractació la l’assegurança per al programa Joves per 
l’Ocupació 2016, per als 90 joves participants, per a la realització de les 
accions formatives i pràctiques, tal com indica el programa, a càrrec de 
la partida de l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent Almudeve i la Mútua General de Seguros y 
Reaseguros SA la subscripció de la pòlissa del programa per ser la més 
competitiva, per un import de  752,88€. 

- Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances 
d’Amposta per a la subvenció del programa Treball i Formació – Línia A: 
Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones 
en situació d'atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per 
desocupació (PANP) i d’aquestes, han  presentat pressupost les 
següents i amb les següents propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 
Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances No presenta 

Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 156,65€ 
Giné Assessors SL / FIATC 60,00€ 

Morales / Generali España SA de Seguros y Reaseguros 77,94€ 
- Aprovar la Contractació la l’assegurança per al programa Treball i 

Formació – Línia A: Subvencions destinades per a la contractació i la 
formació de persones en situació d'atur no perceptores de prestacions 
i/o subsidi per desocupació (PANP): Expedient 2016/PANP/SPOO/001, 
per als 9 treballadors participants, per a la realització de les accions 
formatives, tal com indica el programa, a càrrec de la partida de 
l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent Giné Assessors SL / FIATC  la subscripció de la 
pòlissa del programa per ser la més competitiva, per un import de  
60,00€. 

- Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances 
d’Amposta per a la subvenció del programa Treball i Formació – PRMI 
Línia B: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de 
persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció 
(PRMI) i d’aquestes, han  presentat pressupost les següents i amb les 
següents propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 



Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances No presenta 
Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 55,79€ 

Giné Assessors SL / FIATC 60,00€ 
Morales / Generali España SA de Seguros y Reaseguros 34,62€ 

- Aprovar  la Contractació la l’assegurança per al programa programa 
Treball i Formació – PRMI Línia B: Subvencions destinades per a la 
contractació i la formació de persones en situació d'atur beneficiàries 
de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI)2016, Expedient 
2016/PRMI/SPOO/001, per als 5 treballadors participants, per a la 
realització de les accions formatives, tal com indica el programa, a 
càrrec de la partida de l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent  Morales / Generali España SA de Seguros y 
Reaseguros la subscripció de la pòlissa del programa per ser la més 
competitiva, per un import de  34,62€. 

Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances d’Amposta 
per a la subvenció del programa 30 PLUS i d’aquestes, han  presentat 
pressupost les següents i amb les següents propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 
Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances 304,59€ 

Morales/ Generali Espaaña SA 110,82€ 
Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 401,63€ 

Giné Assessors SL / FIACT 100,47€ 
- Aprovar la Contractació de l’assegurança per al programa 30 PLUS  

2016, Expedient 30P/1/2016, per als 20 participants, per a la realització 
de les accions formatives, tal com indica el programa, a càrrec de la 
partida de l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent Giné Assessors SL / FIATC  la subscripció de la 
pòlissa del programa per ser la més competitiva, per un import de  
100,47€. 

- Atès que s’han sol·licitat pressupost a les agències d’assegurances 
d’Amposta per a la subvenció del programa  Espais de Recerca de Feina 
i d’aquestes, han  presentat pressupost les següents i amb les següents 
propostes: 

AGENT / AGÈNCIA ASSEGURADORA PROPOSTA 
Carlos Batalla / Catalana Occident Assegurances 273,35€ 

Morales/ Generali España SA 1.379,33€ 
Almudeve / Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 2.308,37€ 



Giné Assessors SL / FIACT Pendent 
- Aprovar la contractació de l’assegurança per al programa Espais de 

Recerca Feina  2016, Expedient 16-ERF-0001, per als 150 participants, 
per a la realització de les accions formatives, tal com indica el 
programa, a càrrec de la partida de l’Assegurança del mateix programa. 
Encarregar a l’Agent  Morales/ Generali España SA  la subscripció de la 
pòlissa del programa tot i no ser la més competitiva, està més ben 
valorada que la més econòmica, per un import de  1.379,33€. 

 
Aprovació de les bases de participació del Carnestoltes 2017 
 

- Aprovar les Bases de Participació del Carnestoltes 2017. 
 
Embarg de crèdits 
 

- Ordenar l’embarg de crèdits i drets que tingui pendent de cobrament la 
Sra. M.C.F.T.per un import total de 2.905,26 €. 

- Ordenar l’embarg de crèdits i drets que tingui pendent de cobrament el 
Sr. I.Q.B. per un import total de 3.392,26 €. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i quinze minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula 
la present acta de la que, com a Secretari acctal dono fe. 
 
            L'ALCALDE       EL SECRETARI ACCTAL. 
 
 
 
 
 


