
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 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: 08:40 h 
Hora final: 09:45 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE GENER DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 23 de gener de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- La Junta de Govern Local acorda atorgar les llicències següents: 
 A M.J.M., per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al carrer Sant Cristòfol, condicionat a aportar abans 
de l’inici de les obres el nomenament de constructor i 
contracte amb gestor de residus (Exp.2016/322) 

 A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per substitució d’interruptor 
de tall a l’aire al polígon 32 parcel·la 5. (Exp. 2016/324) 

 A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per substitució de 50 metres 
de línia aèria al polígon 77 parcel·la 191. (Exp. 2016/227) 

 A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura de rasa al carrer 
Sant Cristòfol. (Exp. 2016/321) 

 A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata 
sobre vorera i calçada al carrer Valladolid. (Exp. 2016/312) 

 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  
cadascun dels expedients examinats. 
 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “ 
“URBANITZACIÓ DE PART DE L’ENTORN DE L’ANTIC ESCORXADOR – OFICINA 
DE TURISME” 



- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “urbanització de part de 
l’entorn de l’antic escorxador”elaborat per Bioma Facilities SL. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
PROVEIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL DE AUXILIAR TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A DEL PROGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PIAE) COM A PERSONAL FUNCIONARI 
INTERÍ PER PROGRAMES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
PROVEIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE 
PROCEDIMENTS DEL PROGRAMA D’IMPLEMENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA (PIAE) COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER 
PROGRAMES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PERMÍS PER PATERNITAT 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia perquè ja s’ha aprovat per 
Decret d’Alcaldia. 
 
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 trobada “Somriu per la infància” 
organitzada per la FEDAI el dia 20 de maig de 2017 de 9.30 a 19.30 a 
Port Aventura (Salou), juntament amb 8 joves del Centre Obert, 
escollits entre els que hagin demostrat un esforç i millora educativa 
al llarg del curs actual i ordenar el pagament del preu inscripció, 
consistent en 6 euros per cada un dels assistents a justificar, el qual 
inclou tant l’entrada al parc com el pícnic. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Ebre Digital SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI A.V.T. del 30 de 
gener al 24 d’abril  de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 



- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art 
ESARDI A.S.L. del 30 de gener al 24 d’abril  de 2017, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 234,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Pou. (Exp. 280/2014) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 108,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Sant Tomàs. (Exp. 31/2015) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 270,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Sant Antoni. (Exp. 272/2014) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 108,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Orient. (Exp. 269/2014) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 126,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Sant Antoni. (Exp. 268/2014) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 576,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada Plaça Saint Jean de la Ruelle. (Exp. 274/2014) 

- Aprovar la devolució de la fiança de 504,00 € a Gas Natural 
Distribución SDG SA dipositada per les obres de l’obertura de rasa 
sobre vorera i calçada al carrer Mestre Casanoves. (Exp. 282/2014) 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de 
la concessió administrativa funerària que la causant J.J.B. tenia sobre 
el nínxol número 1027 - ampliació, a favor de la seva filla I.F.J. i 
vincular el present acord al pagament de la taxa del Cementiri 
Municipal pel canvi de titularitat de la concessió administrativa  que 
ascendeix a l’import de 60,00 euros. 

 
 
 
 



DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 
4.769,48 € corresponent a l’import pagat d’acord amb la següent 
relació:  

 
Ordenant Data Entitat Bancària Concepte/Liquidació Import 

Generalitat -ICS 15/12/2016 CAIXABANK IBI 2n/2016 3792,54 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 169,98 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 89,79 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 143,81 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 153,51 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 89,79 
Generalitat -Agricultura 15/12/2016 CATALUNYA BANC, S.A. IBI 2n/2016 330,06 

   TOTAL. . . 4.769,48 
 
SOL·LICITUDS D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE 
LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de la 
taxa per l’obertura d’establiments a la Sra. M.I.C.M. 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 

900952 402,12 402,12 50% 201,06 201,06 
 

- Concedir la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de la 
taxa per l’obertura d’establiments al Sr. J.M.M.F. actuant en nom i 
representació de l’entitat Optim Serveis Administratius S.L. per 
l’entitat sol·licitant 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 

901101 558,48 558,48 50% 279,24 279,24 
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de 
fet a la bonificació del 25% de la quota tributària de la Sra. M.C.B.B. 
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 

897159 168,19 05/01/2017 0,00 42,05 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer l’ingrés indegut de l’exercici 2012 en que es va aplicar una 
tarifa errònia a Orti Roig S.L. i determinar l’import ingressat 
indegudament atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Data Correcte Diferència Interessos Total 
715479 2012 141,70 31/05/2012 83,28 58,42 12,42 70,84 
Atès que l’entitat sol·licitant també és deutora de l’Ajuntament d’Amposta 
que tributa en estat executiu la gestió recaptatòria dels mateixos està 
delegada a Base – Gestió d’Ingressos, procedirà transferir aquest import de 
70,84 € per a que procedeixi a compensar part del deute pendent, ja que 
aquest és superior a la quantitat reconeguda com ingrés indegut. 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.A.E.R.  i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

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

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 
 

- Considerar que les liquidacions mensuals d’octubre, novembre i 
desembre meritades a la Sra. K.A.Z. no són correctes per no haver-se 
meritat el fet imposable i procedir a donar de baixa aquestes 
liquidacions i la unitat fiscal. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN 
PROVES SELECTIVES 
 

- Considerar que en no ser admesa la Sra. M.L.F.C. concorren els 
requisits per procedir a la devolució de la taxa pagada derivada de la 
normativa d’aquest tribut i aprovar la devolució per ingressos 
indeguts de 10,00 € que s’hauran d’ingressar al compte de la 
sol·licitant. 

 
 
 
 



SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent  amb llicència 
de gual permanent número 2246 al Sr. J.E.M.G., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Amèrica. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2245 al Sr. J.M.M.A., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Las Navas. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2237 al Sr. V.B.V., quines característiques 
seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Ronda de la Lluna. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2238 al Sr. C.G.G., quines característiques 
seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Bolívia. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2239 al Sr. J.Q.B., quines característiques 
seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer La Lluna. 



 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 

de gual permanent número 2244 a la Comunitat de Propietaris 
Aldemar, quines característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 4,10 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Freginals. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2240 al Sr. J.C.B., quines característiques 
seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Valentins. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2241 al Sr. J.C.M.M., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 5,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada a l’avinguda de Sant Jaume. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2242 al Sr. J.C.M.M., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 5,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada a l’avinguda de Sant Jaume. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
de gual permanent número 2243 a la Comunitat de propietaris 
Holanda quines característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva 
de la via pública de 2,80 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Holanda. 

 



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

- Acceptar la cessió de l’ús de la Sala Teatre del Casal Municipal el dia 
25 de març de 2017 de les 11:00 fins les 13:00 i de les 15:00 a les 
22:00 hores al Sr. J.G.B. actuant com a representant de Foto Club T.E. 
per portar a terme un curs de fotografia. 

- Acceptar la cessió d’ús de la Sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal per als dies 21 i 28 de febrer i 17 i 28 de març de les 09:00 
fins les 13:00 hores a la Sra. R.M.F.C., actuant com a representant de 
l’Hospital Comarcal d’Amposta.  

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal per al dia 24 de febrer de les 18:00 fins les 21:00 hores al 
Sr. A.S.G., actuant en nom i representació del PCPC.  

- Acceptar la cessió d’ús de la Sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal per al dia 26 de gener de 2017 de 19.30 a 22 hores al Sr. 
P.M.F., actuant en nom i representació de la Candidatura d’Unitat 
Popular. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’entitat  Club Twirling Amposta 
en la que demana autorització per poder utilitzar el gimnàs de 
l’escola de Miquel Granell els dimecres del mes de gener al juny de 
2017 de les 20.30 a les 23.00 hores per realitzar entrenament per la 
preparació del 25è aniversari de l’entitat. 

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

- Autoritzar al Sr. M.F.A. per la instal·lació d’una xurreria de 4x2 metres 
davant del pavelló de fires el dia 19 de febrer de 2017 en motiu del 
carnestoltes infantil, advertint a l’interessat que la ubicació exacta de la 
mateixa no ha d’afectar a la resta d’usuaris de la via pública. 

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

- Aprovar l’ordenació del transit segons la proposta realitzada pel 
Sergent, reduint les dimensions de l’illeta separadora de carrils 
existent a la Plaça de Castellania, a l’entrada al carrer Rei Pere II el 
Gran tallant les puntes tal com queda dibuixant al croquis adjunt. 

- Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que gestioni la 
incidència de la  sol·licitud formulada per la Sra. E.A.R. en la que 
demana que es torni a posar la senyalització vertical amb un mirall al 
carrer del Gran amb carrer Sant Francesc i tornin a col·locar el mirall 
indicat. 



- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.E. en la que 
demana autorització per instal·lar pilons al carrer Hernan Cortes ja 
que els vehicles estacionen incorrectament, per quan està prohibit 
l’estacionament a les dos parts del carrer  i degut a les mesures de 
les voreres no es permet la col·locació de pilones, ja que crearíem un 
obstacle per a les persones amb algun tipus de discapacitat física que 
hagi de passar amb una cadira de rodes. No obstant es donaran les 
ordres oportunes per tal de vigilar els estacionaments incorrectes a 
la zona. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Sport Salud en la 
que demana autorització per realitzar un “Canicross” al Poble Nou el 
dia 12 de febrer de 2017 que començarà a les 17 hores i finalitzarà a 
les 20 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica en la que 
demana autorització per la realització durant tot l’any 2017, de 
diferents actes en motiu del centenari de l’entitat i que s’adjunten al 
full annex. Així com també sol·licita que s’autoritzin talls i reserva de 
via. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Directora de l’escola Consol 
Ferré, la Sra. A.A.B., en la que demana autorització per realitzar una 
rua per la població amb motiu del carnestoltes el dia 23 de febrer de 
15 a 17 hores, d’acord amb circuit adjunt. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar, d’acord amb la sol·licitud formulada per la Directora de 
l’escola Consol Ferré, la Sra. A.A.B., en la que demana la cessió de 
tanques per tancar els carrers on tindrà lloc un cros escolar el dia 12 
de maig de 2017, la cessió de les tanques disponibles en aquell 
moment, així com el trasllat i recollida a la mateixa escola.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica 
d’Amposta, en la que demana la cessió i el muntatge d’un escenari de 
quatre mòduls (planxes i peus) per als dies 24 a 26 de març de 2017 
en motiu de les VIII Colònies Musicals 2017. 

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

- Autoritzar, l'ús del minibús al Sr. A.G.C., representant de l’Associació 
SILOÉ els dies 3 i 17 de març i 23 i 30 de juny de 2017 per recollida 



d’aliments a Reus, 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.G.C. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibús ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. Marc Fornós Monllau, regidor d’esports, l'ús del 
minibus els dies 1, 2 i 3 de setembre de 2017 per desplaçaments amb 
la comissió de bous, 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. Marc Fornós advertint que haurà de 
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la 
clau. 

- Autoritzar a la Sra. R.M.C., representant de la Fundació Pere Mata, l'ús 
del minibus el dia 1 de maig de 2017 per sortida comunitària, 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. 
M.F.  advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibús ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. N.R.O., representant del servei prelaboral Fundació 
Pere Mata, l'ús del minibus el dia 29 de setembre de 2017 per 
excursió anual, 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 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 F.E.P. del 17 al 31 de gener de 2017. 
- Aprovar l’alta del SAD de M.M.M.J. amb efectes del dia 23 de gener de 

2017. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar la baixa del TAD de S.S.S., per ingrés residencial amb efectes 
del dia 17 de gener de 2017. 

- Aprovar l’alta del TAD de V.R.P., amb efectes del dia 30 de gener de 
2017, amb un cost per a l’usuari de 52,29 €. 

 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a G.U., un ajut d’urgència social de 66,20 € per pagament de 
factura de llum. 

- Atorgar a E.M., un ajut d’urgència social de 16,5 € per podologia. 



 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció total de 5.837,40 € per la contractació laboral de 2 
persones joves desocupades en el marc del programa Fem Ocupació 
per a Joves. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Consell Comarcal del Montsià, aprovació del Conveni de Col·laboració 
per al projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc d’ajudes 
tècniques de les Terres de l’Ebre”. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
comunica les subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del PUOSC per al període 2016-2017. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Justícia, agraeix la cessió de dues places 
d’aparcament per al personal de la nova secció territorial de la 
Fiscalia a Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, sentència 5/2017, 
estima el recurs contenciós interposat per SAREB i condemna a 
l’Ajuntament d'Amposta al pagament de costes addicionals per 
import de 200,00 €. La Junta de Govern Local resta assabentada i 
mana es traslladi a Intervenció per al pagament de les mateixes. 

 
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: 
 
Propostes d’ampliació de contractes de treballadores 
 

- Aprovar l’ampliació de la jornada de la Sra. J.C.E., amb clàusula 
addicional estipulada de 32,22 % de la jornada a 40% mentre 
l’assignatura sigui curricular, és a dir, obligatòria, per a la realització 
de les tasques de monitora de plàstica de l’escola Agustí Barberà amb 
efectes del dia 1 de febrer de 2017, categoria laboral AGP11. 

- Aprovar l’ampliació de la jornada de la Sra. M.J.T.F., del 32,22 % de la 
jornada a 44,44 % mentre l’assignatura sigui curricular, és a dir, 
obligatòria, per a la realització de les tasques de monitora de plàstica 



de l’escola Miquel Granell amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, 
categoria laboral AGP11. 

- Aprovar l’ampliació de la jornada de la Sra. D.C.G., del 32,22 % de la 
jornada a 46,67% mentre l’assignatura sigui curricular, és a dir, 
obligatòria per a la realització de les tasques de monitora de plàstica 
de l’escola Soriano Montagut amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, 
categoria laboral AGP11.  

- Aprovar l’ampliació de la jornada de la Sra. D.C.G., en 5 hores 
setmanals, per a la realització de les tasques de monitora de plàstica 
a les llars d’infants la Gruneta i a la llar d’infants la Sequieta, de l’1 de 
febrer al 30 de juny de 2017. 

 
Contractació de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
mobiliari, banc de granit, campana extractora, placa d’inducció i forn 
pirolític per a la llar d’infants la Sequieta amb Llar i Complements S.L. 
segons oferta presentada per un import de 3.994,21 €. 

 
Aprovació de les bases per participar en el mercat de productes de les 
Terres de l’Ebre km0 
 

- Aprovar les bases per participar en el mercat de productes de les 
Terres de l’Ebre-Km0, obrint el termini d’inscripcions fins al dia 17 de 
febrer de 2017. 

 
Mercat exterior 
 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número 
NC025006 que va a nom del Sr. E.G.C. des de l’1 de gener de 2017 
fins a 31 de maig de 2017. 

 
Sol·licitud de col·laboració de Protecció Civil 
 

- Autoritzar la col·laboració de l’Associació de voluntaris del servei de 
Protecció Civil per a que el dia 25 de febrer de 2017, en la mesura 
dels recursos de que disposin, puguin col·laborar en el correcte 
desenvolupament dels actes de la 22a Festa de la Carxofa. 

 
Reclamació de responsabilitat patrimonial 
 



- Estimar parcialment la reclamació feta pel Sr. I.Q.B., reconeixent la 
responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament en un 50%, derivada 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, danys que 
han estat valorats en un total de 12.496,40 €, dels quals, es reconeix 
el 50%, és a dir 6.248,20 €, en el sentit de confirmar-se en les 
pròximes pluges que així es soluciona el problema, en cas contrari, 
s’adaptaran les modificacions que convinguin. Amb la quantitat 
acceptada, el reclamant es considerarà totalment indemnitzat, 
donant-se per completament saldat i liquidat  sense que tingui res 
més que demanar ni reclamar per cap concepte en relació als fets 
indicats a l’Ajuntament d'Amposta ni als seus legals representants. 

 
Contractació de serveis 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de M.F.D., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació d’esgrima, segons la normativa ARC del Consell Català de 
l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 segons oferta 
presentada per un import total de 13.200,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de P.C. i E.O., com a desenvolupadors del programa 
de tecnificació d’atletisme, segons la normativa ARC del Consell Català 
de l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 amb la Unió 
Atlètica Montsià segons oferta presentada per un import total de 
5.040,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de M.C.G., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació d’handbol, segons la normativa ARC del Consell Català de 
l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 segons oferta 
presentada per un import total de 5.670,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de M.F.A., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de natació, segons la normativa ARC del Consell Català de 
l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 segons oferta 
presentada per un import total de 10.800,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de D.M.P., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de rem, segons la normativa ARC del Consell Català de 
l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 amb  Club Nàutic 
Amposta segons oferta presentada per un import total de 
15.615,68€. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de J.V.F., com a tutor i orientador d’esportistes, 
segons la normativa ARC del Consell Català de l’esport, des de l’1 de 
gener fins al 30 de juny de 2017 segons oferta presentada per un 
import total de 2.730 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació i 
docència per part de J.V.F., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de preparació física, segons la normativa ARC del Consell 
Català de l’esport, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2017 segons 
oferta presentada per un import total de 6.840,00 €. 

 
Informes tècnics 
 

- Aprovar l’informe emès per la Policia Local de 23 de gener de 2017  
en relació a la sol·licitud d’informació sobre activitat als baixos de la 
comunitat de veïns ubicada al carrer Cànoves del que se n’ha donat 
compte. 

- Aprovar l’informe emès per la Policia Local de 23 de gener de 2017 en 
relació a la queixa presentada pel Sr. M.J.C.J. dels gossos que hi ha a 
les instal·lacions de l’escorxador municipal, ubicat al Polígon de Toses 
del que se n’ha donat compte. 

 
Embargs de crèdits i deutes 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
J.M.C. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades 
que ascendeixen a 480,00 €.  (Ref. 4431623325002L) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
J.L.G.R. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 699,90 €.  (Ref. 431623324474C) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. T.H. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 10.955,88 €.  (Ref. 431623324477T) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
J.J.F.L. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 1.017,56 €.  (Ref. 431623324534B) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
J.R.C.S. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 55.219,61 €. (Ref. 431623324463D) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. 
M.L.L.C. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 3.609,83€.  (Ref. 4431721300555B) 



- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
M.S.D. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 516,74€.  (Ref. 431621313904H) 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va 
realitzar contra M.A.R. (Ref. 431621311814K) 

 
Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per 
proveir el lloc de treball de Director/a del Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Amposta i de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d'Amposta 
 

- Aprovar les Bases Específiques reguladores del procés de selecció per 
proveir el lloc de treball de Director/a del Centre de Tecnificació 
Esportiva d’Amposta i de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta, la 
qual és una plaça de personal directiu. 

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


