
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 23 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. 
 
Secretària: 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 18 DE GENER DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 18 de gener de 2017. 
 
REQUERIMENT D’ARRANJAMENT DE DEFICIÈNCIES DE L’OBRA “REHABILITACIÓ 
DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ D’ADELL I ACTUACIÓ AL SEU ENTORN” 
 

- Requerir a l’empresa Actia iniciativas, SL., per tal que en el termini de 
quinze dies, comptats a partir de la recepció del present acord, 
procedeixi a l’arranjament de les deficiències existents en l’obra 
"Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn" 
que figuren a l’informe de la direcció tècnica de l’obra, del qual se’n 
donarà trasllat una còpia a l’empresa adjudicatària del contracte i 
advertir que l’incompliment de l’ordenat, facultarà a l’Ajuntament per 
l’execució subsidiària de l’arranjament de les deficiències indicades, 
amb càrrec a l’adjudicatària de l’obra, executant a tal efecte, si allò fora 
necessària la garantia dipositada. 

 
 
 
 



ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE LES CASELLES EXTERIORS DEL MERCAT 
MUNICIPAL NÚMEROS 4, 5 I 6 DEL CARRER PRIMER DE MAIG 
 

- Adjudicar a R.Q.R. l’arrendament de les caselles exteriors del mercat 
municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de Maig, amb un 
arrendament mensual de 905,00 mensuals, per les 3 caselles i 
determinar que l'arrendament de les caselles adjudicades s'iniciarà a 
partir del proper dia 1 de març de 2017 i per un període màxim de cinc 
anys comptats a partir de la data de formalització del contracte. 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “INSTAL·LACIÓ DE 
PLUVIALS AL CARRER BRUC – TARRAGONA” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra Instal·lació de pluvials al 
carrer Bruc-Tarragona” elaborat pel contractista Construcciones 3G SA. 

 
CONTRACTE PRIVAT 
Aquest assumpte s’acorda  deixar-se damunt de la taula. 
 
SOL·LICITUD DE FUNCIONÀRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS 
 

- Atorgar autorització a la funcionària d’aquest Ajuntament, M.P.E.G., per 
al desenvolupament del lloc d’agent de la Policia local al servei de 
l’Ajuntament de Puntagorda per un termini de 6 mesos ampliable fins a 
2 anys, a partir del proper dia 13 de febrer de 2017. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel treballador D.C.F. en la que 
sol·licita autorització per assistir a la reunió tècnica que es celebrarà el 
dia 19 de gener de 2017 a les instal·lacions del centre obert de 
Roquetes de 9.30 a 12.30 hores, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Interventora municipal, 
M.M.M.G., en la que sol·licita autorització per poder assistir a la 
“Jornada de los Observatorios de Estabilidad Presupuestaria y 
Endeudamiento: Marco normativo y criterios ministeriales para 2017 
relativos a estabilidad presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento y 



sostenibilidad financiera” que organitza el Col·legi General de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, amb la 
participació del MINHAP i la IGAE a Madrid els dies 23 i 24 de gener de 
2017 amb horari de 9 a 18 hores el dia 23 i de 9 a 14 hores el dia 24. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança en concepte de garantia definitiva a 
Construccions Lluís Peralta SL, per l’obra “Canvi de paviment de la pista 
de patinatge” per import de 2.450,41 €. 

- Desestimar la devolució de la fiança en concepte de garantia definitiva 
per l’obra “Substitució de gespa artificial al camp de futbol municipal” 
per un import de 8.659,07 €, a Limonta Sport Ibérica SL  fins la 
comprovació de que els esmentats treballs han estat realitzats 
satisfactòriament. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “SANT ANTONI 2017” 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “Sant Antoni 2017” amb un 
pressupost de despeses aproximat de 1.850,00 €. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL VI CONCURS D’APARADORS EN 
MOTIU DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA A DE L’ANY 2017 
 

- Aprovar les Bases reguladores del VI concurs d’aparadors en motiu de 
la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2017, obrint el termini 
de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al dia 1 de maig de 
2017. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER LA UBICACIÓ DE LES PARADES 
DE VENDA I TALLERS D’OFICI 
 

- Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de parades de venda 
i tallers d’oficis en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de 
l’any 2017 obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà 
obert fins al 15 de març de 2017. 

 



APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA UBICACIÓ DE LES TAVERNES 
EN MOTIU DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA D’AMPOSTA DE L’ANY 2017 
 

- Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de tavernes en motiu 
de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2017 obrint el 
termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al 15  de 
març de 2017. 

 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DENEGACIÓ DE SUBVENCIÓ PER LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
CULTURAL 2016 
 

- Desestimar el recurs del que s’ha donat compte a l’Associació Tataküa, 
ratificant l’acord impugnat de denegació de la subvenció sol·licitada ja 
que l’objectiu de les activitats per a les quals es va demanar la 
subvenció no s’ajusten a les previstes com subvencionables a les bases 
reguladores de la convocatòria, sense que sigui possible realitzar una 
interpretació extensiva d’aquestes. 

 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. M.E.P.L. contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2016 en la que es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Amposta. Desestimació que es fonamenta en les 
conclusions de l’informe jurídic que han estat transcrites en la present 
resolució. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del SAD de continuïtat de M.C.G.B. amb un cost per a la 
usuària de 40,46 € mensuals. 

 
 
 
 



PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD d’E.R.C., amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, 
mitja jornada per la tarda, amb un cost per a la usuària de 87,15 € 
mensuals. 

- Aprovar l’increment del TAD d’A.A.Z. la qual a partir del dia 16 de gener 
de 2017 passarà a utilitzar el servei 30 dies a jornada sencera, amb un 
cost per a la usuària de 74,70 € al mes. 

- Aprovar la disminució del TAD de S.G.E., la qual a partir del dia 16 de 
gener de 2017 passarà de 3 a 1 hora. 

 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a J.B.M., un ajut d’urgència social de 550,18 € per diferents 
despeses detallades a l’informe adjunt de la treballadora social. 

 
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·licitud de permís per matrimoni 
 

- Atorgar al Sr. B.A.P., un permís per matrimoni de 15 dies naturals 
consecutius a comptar a partir del dia 27 de gener de 2017. 

 
Sol·licitud de jubilació 
 

- Declarar la jubilació total del treballador A.M.B. amb efectes del dia 3 
d’abril de 2017 i aprovar el pagament de 7.360,77 € al Sr. A.M.B. com a 
gratificació extraordinària per jubilació als 63 anys. 

 
 
 



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

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a la 
Sra. P.A.G., representant d’ACAP Terres de l’Ebre per realitzar un curs 
de pilates adaptat a persones amb fibromiàlgia els dies sol·licitats: 

o 10, 17, 24 i 31 de gener de 2017. 
o 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2017. 
o 7, 14, 21 i 28 de març de 2017. 
o 4, 11, 18 i 25 d’abril de 2017. 
o 2, 9, 16, 23 i 30 de maig de 2017. 
o 6, 13, 20 i 27 de juny de 2017. 
o 4, 11, 18 i 25 de juliol de 2017. 
o 12, 19 i 26 de setembre de 2017. 
o 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2017. 
o 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017. 
o 5, 12 i 19 de desembre de 2017. 

 
- Acceptar la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal al Sr. D.F.F., 

actuant com a representant d’Unió De Pagesos De Catalunya per al dia 
17 de gener de 2016 de les 20:00 fins les 21:00 hores per fer una 
xerrada sobre “Mobilització per la dignitat de la pagesia”. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal tots els dilluns, 
dimecres i dijous de l’any 2017 de les 22:00 fins les 23:59 al Sr. 
J.C.D.L.A., actuant en nom i representació del Grup de Teatre Terra 
Baixa 

- Acceptar la cessió del  Teatre del Casal Municipal de les 10:00 h a les 
14:00 h del 28 de gener de 2017 a la Sra. N.C.C. per impartir el taller 
“Com entendre i acompanyar el joc de l’infant” 

 

Sol·licitud de bestreta 
 

- Atorgar a la Sra. J.B.M. una bestreta de nòmina reintegrable per import 
de 1.000,00 € a reintegrar en dotze mensualitats. 

 
 
 
 



Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibús 
 

- Autoritzar, l'ús del minibús a la Sra. M.L.S.L., representant del Club 
Handbol 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. J.G.S., advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibús ple de combustible abans de 
tornar la clau: 

o 28 de gener de 2017 (cambrils) 
o 15 d’abril de 2017 ( El Vendrell) 
o 22 d’abril de 2017 ( Vila-seca) 

 
 
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 Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 
 


