
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 de 
gener de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretari Acctal: Ramon Noche Arnau. 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:30 h 
Hora final: 09:35 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 DE GENER DE 2017 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 9 de gener de 2017. 
 
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2017 
 

- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Pla agrupat de formació 
contínua impulsat l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les 
Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida, dels consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i Central Sindical Independent i de 
Funcionaris per a l’any 2017. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Reconèixer l’antiguitat al Sr. F.D.G. com a agent de la policia local amb 
efectes del dia 1 de desembre de 2005. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR PER PASSAR A SEGONA ACTIVITAT 
 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 



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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora G.U.I. en la que 
sol·licita autorització per assistir a la jornada “Lletres per Tothom” que 
organitza la Secretaria General per a la Immigració, destinat  al 
personal d’acollida el dia 20 de gener de 2017 a Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania a Barcelona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora L.A.S. en la que 
sol·licita autorització per 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 el dia 19 de gener de 2017 de 14 a 15 hores a 
Tortosa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Directora de la llar d’infants la 
Gruneta, en la que sol·licita que se l’autoritzi, juntament amb 
l’educadora V.R.M. a la jornada de “Neurociència i Educació“ que es 
celebrarà a Barcelona el dia 28 de gener de 2017 de 9 a 14 hores . 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora A.N.G. en la que 
demana autorització per realitzar el seminari digital organitzant per 
l’empresa ANAC: Gestión clave permanente y nueva exportación de 
datos obligatorios al SEPE el dia 19 de gener de 2017 de 13.30 a 14.20 
via web així com per a que se li pagui la taxa per un import de 30,12 €. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (091040) 
a la Sra. M.F.C.C. com a cessionària i obligar a què la nova adjudicatària 
de la llicència desenvolupi la venda dels mateixos productes pels que 
gaudia de llicència la transmetent. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de les 
concessions administratives funeràries que els causants F.J.C.P. i C.F.P. 
tenien sobre els nínxols números 59-x, 25-x i 26-x, a favor del seu fill 
F.J.C.F., operada la renuncia del seu germà J.A.C.F. i vincular el present 
acord al pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de 



titularitat de les concessions administratives  que ascendeix a l’import 
de 180,00 € (60,00 € per cada canvi de nom). 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar i concedir la bonificació pregada per l’entitat sol·licitant, una 
escola de ball de la Sra. R.M.G., 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 

858516 3.049,41 3.049,41 68% 2.073,60 2.073,60 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per l’entitat sol·licitant, una 
botiga de roba i articles de puericultura de la Sra. L.J.G., consistent en el 
50 % 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 

899246 300,00 300,00 50% 150,00 150,00 
 
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ L’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada 
per M.A.A., actuant en representació de la seva mare M.A.A.P. per 
encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària 
establert a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar 
la bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

897864 667,38 27/10/2016 0,00 166,85 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada 
per M.I.V. per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la 
quota tributària establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 
l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall: 

 



Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

900943 1.361,64 22/12/2016 0,00 340,41 
 

- Considerar que concorren tots els requisits de la sol·licitud presentada 
per C.G.H. per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació número 895616 per 
tractar-se un supòsit d’exempció. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SERVEI DE GRUA 
 

- Indicar que el tribut que s’ha liquidat per aquest servei al Sr. F.B.A. és 
correcte.  

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’ICIO 
 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIÓ CONTA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

- Reconèixer el pagament indegut a la Sra. E.B.B. i practicar la devolució 
per ingressos indeguts de l’import de 37,77 € al compte de la persona 
interessada: 

Any/rebut Pagat Data Interessos A tornar 
2016/896940 37,68 27/12/2016 0,09 37,77 

 
- Reconèixer l’errada de fet per la qual el Sr. J.P.P. actuant en nom i 

representació de l’entitat Associació Acció Social Integral manifesta que 
van tenir llogat un local al carrer Sant Vicent fins al 2013 i que se’ls ha 
cobrat la taxa de recollida d’escombraries dels anys 2014 i 2015, 
modificar la unitat fiscal canviant-la a nom del propietari del local i 
practicar la devolució per ingressos indeguts de l’import de 194,98 € al 
compte de la persona interessada: 

Any/rebut Pagat Data Interessos A tornar 
2014/803465 90,87 22/09/2014 8,65 99,52 
2012/841744 90,87 15/09/2015 4,59 95,46 

 



 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.N.F.D. per quan, 
malgrat les seves manifestacions i el contingut de la denúncia 
formulada, no pot donar-se de baixa la unitat fiscal perquè el 
procediment per poder-ho fer és mitjançant la comunicació a la 
Prefectura de Trànsit que és l’organisme que té única competència 
sobre el cens dels vehicles, les seves modificacions, les transferències i 
les baixes temporals i definitives, les quals, són comunicades 
mensualment per aquest a cada municipi competent en funció a 
l’adreça que el subjecte passiu manifestà al permís de circulació del 
vehicle. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.C.D.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. C.C.E.  
produïda el dia 4 d’agost de 2016 i procedir a la devolució derivada de 
la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
864984 2016 141,70 70,85 70,85 

 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. D.A.P.A. que actua 

en nom i representació de l’entitat mercantil denominada 
Rehabilitacions i Estructures del Montsià, S.L a comptar de l’exercici 
2017 i següents atès que la bonificació és pregada i té efectes a 
comptar de la data de la seva sol·licitud. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 
J.G.R. produïda el dia 4 d’agost de 2016 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
868136 2016 141,70 106,28 35,42 

 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. M.L.M.R. a 

comptar de l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. S.S.A. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 



 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.R.S.V. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. M.R.P. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.E.V.M. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. M.J.A.R. a comptar 

de l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.T.O. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. A.B.M. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. B.A.M. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.M.R. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.M.R.G. amb nom i 

representació de l’entitat mercantil Orti Roig, S.L. a comptar de l’exercici 
2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. C.A.P. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. E.B.S. a comptar 
de l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.L.R.L. actuant en 
nom i representació de l’entitat mercantil Atracciones Mediterraneo, 
S.L. a comptar de l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. P.S.A. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.P.V.F. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.L.R.L. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. C.C.C. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.T.S. a comptar de 
l’exercici 2017 i següents. 



 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. F.T.C. a comptar 

de l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. H.L.I. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. B.J.G. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. M.Z.R. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. P.S.A. a comptar de 

l’exercici 2017 i següents. 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat del Sr. J.M.D.E. 

està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2017 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat de l’entitat civil 
Calvet Duran Maquinària, S.C.P. està inscrita en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper 
exercici 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. R.M.R. 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 el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. F.C.G., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 14xx-Cxx a efectes 2017 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 21xx-Dxx, a efectes 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. L.B.R., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula T-61xx-Ax a efectes 2017 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 36xx-Fxx, a efectes 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.J.S.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 al Sr. D.S.M. 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 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. R.E.L. 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.R.E.P. 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. L.B.B. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017, havent d’acreditar 
novament la minusvalidesa per a 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.S.Q. 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. J.C.M.F. 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 el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2019 i 
següents. 

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

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

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a la 
Sra. G.T.A. des de les 18 fins les 20 hores els dies: 

o 28 de gener de 2017. 
o 11 de febrer de 2017. 
o 11 de març de 2017. 
o 1 d’abril de 2017. 
o Cedir l’ús del projector i DVD. 

 
- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal  a la 

Sra. E.V.G., actuant en nom i representació de Banc de Sang i Teixits, 
des de les 9 a 14 hores i des de les 17 a 21 hores els següents dies: 



o 18 de gener de 2017. 
o 29 de març de 2017. 
o 19 de juliol de 2017. 
o 20 de setembre de 2017. 
o 15 de novembre de 2017. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal al Sr. S.M.M., actuant en nom i 
representació de l’Associación de Propietarios de Maquinaria Agrícola 
de las comarcas del Montsià y Baix Ebre els dies: 

o 18 i 19 de gener de 2017 de les 08:00 fins les 14:00 hores. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Comerç i Mercat 

Municipal en la que demana autorització per utilitzar el pavelló firal el 
dia 25 de febrer de 2016 per celebrar la 22ena Festa de la Carxofa. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal al Sr. J.E.F., actuant en nom i 
representació de l’entitat Associació Kutrefacto els dies 10, 11 i 12 de 
març de 2017 de les 17:00 fins les 19:00 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club de Gimnàstica Rítmica 
d’Amposta per poder utilitzar el gimnàs de l’escola Miquel Granell els 
divendres de 18 a 21 hores per poder entrenar fins a l’acabament del 
curs escolar 2016-2017 (30 de juny de 2017) , sent responsable de les 
instal·lacions el Sr. D.C.Q., advertint-lo que hauran de tenir cura de les 
instal·lacions i del material existent al centre, així com que hauran de 
deixar l’espai net un cop finalitzin l’activitat. 

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

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.E. en la que demana 
una instal·lació de pilones al carrer Hernán Cortés per quan no es creu 
oportú ja que està prohibit l’estacionament a les dos parts de carrer, no 
obstant, es donaran les ordres oportunes per vigilar els estacionaments 
incorrectes  a la zona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta, en la que 
demana que es tanqui la circulació al Passeig del Riu des del carrer 
Francesc Riocabo fins al carrer Numància i també sol·licita la 
col·laboració de 3 membres de Protecció Civil els dies 21 i 22 de gener de 
2017 en motiu d’una regata de promoció i un test de 6.000,00 €. 



- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.L.B., en la que demana 
que es reforci la senyalització de la zona de càrrega i descàrrega que té 
demanada davant del seu establiment M&C Systembre SL al carrer 
Toledo, ja que la gent l’utilitza per estacionar, per quan la senyalització 
vertical i horitzontal del lloc indicat es troba correctament senyalitzat. 

- Informar al sol·licitant, el Sr. R.B.P. que la Policia Local donarà les ordres 
oportunes per tal de vigilar els estacionaments incorrectes al carrer Nou. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la sessió de les tanques disponibles en aquell moment a 
l’Associació Black Diamond Tunning Cars per a la celebració del 
Motorshow que tindrà lloc els dies 4 i 5 de març de 2017, advertint a 
l’interessat que prèviament haurà d’haver obtingut l’autorització per a 
la celebració de l’esdeveniment. 

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

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. J.E.F., representant del Club Hoquei 
Amposta, els dies que ha estat sol·licitat, 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. Joan Esquerré Fatsini 
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau: 

o 28 d’abril de 2017 (Bell-lloc) 
o 13 i 14 de maig de 2017 (Sant Cugat del Vallès) 
o 28 de maig de 2017 (Sant Feliu de Llobregat) 

- Autoritzar, l'ús del minibus per a la Regidora d’Ensenyament i Cultura amb 
motiu del Festival Delta Charber el dies 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de juliol 
de 2017, 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. Inés Martí advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus 
ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Sra. N.R.O., representant del Servei 
Prelaboral Fundació Pere Mata, el dia 12 de maig de 2017, per realitzar una 
excursió anual del servei 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. N.R.O. advertint-la que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. S.A.F., representant del Club Taekwondo 
Alfaro, els dies que ha estat sol·licitat, 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. S.A.F. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau: 

o 8, 15 i 22 de febrer de 2017 
o 8, 15, 22 i 29 de març de 2017 

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Sra. A.C.M. el dia 4 de maig de 2017 en 
motiu de la recreació de la Guerra Civil, 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. A.S.G. advertint-lo que haurà de deixar 
el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Sra. R.M.C.P.,  directora de la Llar Residència 
Amposta Fundació Pere Mata els dies 4 i 5 de maig i 10, 11 i 30 d’abril de 
2017 per fer sortides comunitàries, 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. N.R. advertint-la que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del SAD de S.M.R. del 2 de gener al 31 de desembre de 
2017. 

- Aprovar la baixa del SAD de N.R.C. per defunció amb efectes del dia 24 
de desembre de 2016. 

- Aprovar l’alta del SAD de J.G.V. del 3 de gener al 31 de desembre de 
2017. 

- Aprovar la baixa del SAD de  J.A.C. amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2016 per renúncia. 

- Aprovar la baixa del servei de teleassistència de la Sra. E.F.M. amb 
efectes del dia 4 de gener de 2017. 

 
 
 
 



PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’increment del TAD de M.R.A. que finalment anirà al centre de 
dia de dilluns a diumenge, amb efectes del dia 10 de gener de 2017, 
amb un cost per a la usuària de 124,50 € mensuals. 

- Aprovar la baixa del TAD de J.F.B. amb efectes del dia 9 de gener de 
2017 per ingrés residencial. 

- Aprovar la baixa del TAD de R.R.M. amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2016, per ingrés residencial. 

- Aprovar la baixa del TAD de M.F.M. amb efectes del dia 22 de desembre 
de 2016, per ingrés residencial. 

- Aprovar l’alta del TAD de J.R.R. amb efectes del dia 11 de gener de 2017, 
mitja jornada matins amb un cost per a l’usuari de 26,15 € mensuals. 

- Aprovar l’alta del TAD de R.S.L. amb efectes del dia 21 de novembre de 
2016 amb un cost per a l’usuari de 52,29 €. 

- Aprovar l’alta del TAD d’E.P.C.A. 
- Aprovar l’alta del TAD de M.J.M.R. 

 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a V.O.C. un ajut d’urgència social de 100,00 € per poder renovar 
el passaport i empadronar als menors. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Servei Català de Trànsit, sol·licita informe per a la celebració de la III 
Mitja Marató Ciutat d’Amposta el dia 12 de febrer de 2017. La Junta de 
Govern Local resta assabentada i mana es passi còpia la Policia local 
per a la seva elaboració. 

 
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: 
 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord indicat: 
o La Junta de Govern local en la sessió duta a terme el dia 21 de 

desembre de 2016 va aprovar la contractació dels serveis de 
seguiment i assessorament certificat Norma UNE-En ISO amb 
R.G.C. segon soferta presentada per un impor total de 2.646,27€. 

o Atenent que en el primer paràgraf on consta: 
“Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels serveis consistents 
en el seguiment i assessorament certificat Norma UNE-En ISO 2008, del 
1er, 2on, 3r i 4t semestre de l’any 2015, àrea de turisme, àrea de comerç, 
àrea de polítiques actives i ocupació.” 
o Ha de constar: 
“Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels serveis consistents 
en el seguiment i assessorament certificat Norma UNE-En ISO 9001-2015, 
del 1er, 2on, 3r i 4t semestre de l’any 2017, àrea de turisme, àrea de 
comerç, àrea de polítiques actives i ocupació.” 

 
Reclamacions de responsabilitat patrimonial 
 

- Suspendre el procediment, interrompent el termini per a resoldre que 
estableix l'art. 42.2 de la Llei 30/1992 de LRJPAC i l’article 13.3 del RD. 
429/93, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial, fins que la reclamant, la Sra. E.R.A. aporti la 
quantificació econòmica definitiva de les lesions. 

 
Propostes de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de D.C.R. com a conserge del Museu de les 
Terres de l’Ebre, categoria laboral C2-13, jornada laboral completa del 
18 de gener al 17 de juliol de 2017. 



- Aprovar la contractació de J.C.S. com a tècnica d’orientació i 
acompanyament del Programa 30 Plus, categoria laboral A2-19, jornada 
laboral completa del 18 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018 

- Aprovar la contractació d’A.R.S. com a tècnica de prospecció i 
acompanyament del Programa 30 Plus, categoria laboral A2-19, jornada 
laboral completa del 18 de gener al 30 de setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de N.P.M., com a tècnica del Programa espais 
de Recerca de Feina, categoria laboral A2-19, jornada laboral completa 
del 18 de gener al 26 d’octubre de 2017. 

- Aprovar la contractació d’A.C.P. com a tècnica del Programa espais de 
Recerca de Feina, categoria laboral A2-19, jornada laboral completa del 
18 de gener al 26 d’octubre de 2017. 

 
Contractes menors de serveis 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment de la 
via verda i pàrquings entre Amposta i Balada durant l’any 2017, amb Dan 
Dor 2007 SL segons oferta presentada per un import total de 
4.936,80€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
d’espais verds a la Urbanització del Poble Nou durant l’any 2017, amb 
Dan Dor 2007 SL segons oferta presentada per un import total de 
12.883,16 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
d’espais verds a la Urbanització Eucaliptus durant l’any 2017, amb Dan 
Dor 2007 SL segons oferta presentada per un import total de 
11.942,70€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment i 
conservació d’espais enjardinats del nucli d’Amposta durant l’any 2017, 
amb Garden Arrels SL segons oferta presentada per un import total de 
12.100,00€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la poda de palmeres 
de titularitat municipal d’Amposta i Poble Nou del Delta durant l’any 
2017, amb Ecoplant segons oferta presentada per un import total de 
13.697,20 €. 



- Aprovar la contractació dels serveis dels experts del certificat de 
professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016, amb L.M.C. 
segons oferta presentada per un import total de 3.060,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis dels experts del certificat de 
professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016) amb M.C.F.M. 
segons oferta presentada per un import total de 680,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis dels experts del certificat de 
professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016), amb J.M.C.T. 
segons oferta presentada per un import total de 4.760,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el tractament 
d’antitèrmits al mercat municipal, amb J.E. (IRCO)  segons oferta 
presentada per un import total de 9.417,09 €. 

 
Contractes menors de subministraments 
 

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en pintura, 
amb Drogueria Moderna Amposta SL  segons oferta presentada per un 
import total de 4.958,56 € 

 
Contractació menor d’obres 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en adequació dels 
armaris del pavelló poliesportiu segons la normativa d’Endesa, amb 
Matelfon SL segons oferta presentada per un import total de 3.340,81 € 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la col·locació 
d’envans a l’Escola d’Art i Disseny, amb Sostre Estan SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.147,08 € 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en substitució de 
llosetes a la llar d’infants la Gruneta, amb projectes i instal·lacions 
d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 
907,50 €. 

 
Aprovació de la realització de l’activitat de la Festa de la Carxofa 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “22a Festa de la Carxofa” el dia 25 de 
febrer de 2017 amb un pressupost de despeses aproximat de 
18.000,00 €. 



Embarg de crèdits i deutes 
- Ordenar la retenció de sous i salaris que tingui dret a percebre per 

qualsevol concepte el Sr. J.F.F.C. d’aquest Ajuntament fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 161.130,87 € 
(5382/2016-1) 

 
Sol·licitud de nomenament de membre de jurat 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Ametlla de Mar 
en la que demana que s’autoritzi a la professora de l’Escola d’ARt, A.R., 
per tal que formi part del jurat del XVII Concurs de Fotografia 
Paisatgística de les Terres de l’Ebre el dia 24 de gener de 2017. 

 
Aprovació de padró fiscal 
 

- Aprovar el padró anual del preu públic per la publicitat telemàtica i 
comercial (Amposta Comercial) any 2017, per un import de 3.327,50 €  

 
Sol·licituds de devolució de fiances 
 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de gestió de 
residus de la construcció per les obres d’acondicionament del local al 
carrer Valletes (Exp. 106/2016) al Sr. F.P.C., per un import de 150,00 € 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de gestió de 
residus de la construcció per l’enderroc d’edifici entre mitgeres al carrer 
Sant Cristòfol (Exp. 78/2016)al Sr. M.J.M., per un import de 469,37 € 

 
Reclamació contra la taxa per assistència a la llar d’infants 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per F.J.B.T. en què manifesta que se 
li va realitzar un embargament de comptes pel cobrament de diversos 
rebuts per l’assistència a la Llar d’Infants quan ja els tenia pagats, pel 
que demana la devolució per ingressos indeguts i acceptar com a vàlids 
l’emissió dels rebuts i els actes de gestió tributària i recaptació aplicats 
sobre aquestes liquidacions mensuals mitjançant execució forçosa amb 
embargament de compte. 

 



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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Engalanats Amposta en la que 
demana autorització per ocupar la via pública els dies 11 i 12 de febrer 
de 2017 a la Plaça Ramon Berenguer IV per fer un taller per fer 
antifaços advertint a la interessada que haurà de respectar la 
normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via 
pública i no ha d’envair les zones adjudicades a altres establiments de 
la zona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Black Diamond 
Tuning Cars en la que demanen autorització per poder realitzar el Moto 
Show els dies 4 i 5 de març de 2017 dintre de la població i demanen la 
col·laboració de la Policia Local. 

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


