
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 08 de 
febrer 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: 08:20 h 
Hora final: 10:20 h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE GENER DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 30 de gener de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels 
diferents peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense perjudici 
del dret de propietat i de tercer de millor dret, per unanimitat, acorda 
atorgar les llicències següents: 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 4 metres de línia 
subterrània al Polígon 26 parcel·la 7. (Exp. 2016/310) 

o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura de rasa al carrer 
Xile. (Exp. 2016/314) 

o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura de cata per 
substitució d’escomesa al carrer Beat Oriol. (Exp. 2016/320) 

o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata sobre 
vorera al carrer Amèrica.  (Exp. 2016/308) 

o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata sobre 
vorera al carrer Soriano Montagut.  (Exp. 2016/315) 

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



 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “REHABILITACIÓ DE COBERTA PRINCIPAL I 
LLUERNA DEL MERCAT MUNICIPAL” 
 

- Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra 
“Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal”, redactat 
pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per 
contracta de 507.767,47 €. 

 
APROVACIÓ DE  PRÒRROGA D’ARRENDAMENT D’IMMOBLE 
 

- Aprovar la pròrroga de l’arrendament a la Sra. L.B.G. de l'immoble de la 
seva propietat situat al carrer Logronyo per a destinar-lo a oficines i 
serveis municipals, amb les condicions de la pròrroga de l'arrendament 
següents: 

o Duració: 1 any, amb efectes del dia 1 de gener de 2017.  
o Renda a abonar: nou cents (900,00 €) mensuals més la quota de 

l'Impost afegit menys IRPF, pagadores per anticipat entre els dies 1 
i 7 de cada mes. 

 
APROVACIÓ D’ARRENDAMENT D’IMMOBLE 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 1.200 kg de 
pintura blanca acrílica per a senyalització de tràfic amb Produr (Projecte i 
instal·lacions d’espais urbans SL) segons oferta presentada per un 
import total de 3.586,44 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 50 tanques 
mòbils 2m de polietilè amb logotip de l’Ajuntament d'Amposta amb 
Happyludic Playground and Urban Equipment SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.963,29 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
instal·lacions de la cuina, subministra i col·locació de fregadera i griferia 
de cuina per a la llar d’infants la Sequieta amb J.S.N. segons oferta 
presentada per un import total de 2.004,79 €. 



- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en el 
subministrament i col·locació de porta a l’escola d’Art i Disseny d’Amposta 
amb Almain Montsià – Fusteria i Lacats SL segons oferta presentada 
per un import total de 722,37 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 10 
papereres semicirculars d’acer inoxidable amb Novatilu SLU segons 
oferta presentada per un import total de 1.001,88 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
maquinària de jardineria amb J.J.G.L. segons oferta presentada per un 
import total de 600,14€. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
tallagespa amb J.J.G.L. segons oferta presentada per un import total de 
1.629,87 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en reparació 
de bombes per al pou de bombeig d’Eucaliptus Electro Hidraulica Dicam 
SL segons oferta presentada per un import total de 2.148,40 €. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-
OPOSICIÓ PER A COBRIR EN PROPIETAT PER PROMOCIÓ INTERNA UNA PLAÇA 
D’ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ, GRUP C1, (ADSCRIT AL DEPARTAMENT 
D’HISENDA - INTERVENCIÓ) 
 

- Aprovar bases específiques que han de regir la convocatòria del procés 
selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició  
d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial 
d’Administratiu/va de Gestió, Grup C1,  adscrita a l’àrea d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER TAL DE COBRIR MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ D’ACCÉS RESTRINGIT (PROMOCIÓ INTERNA), 
D’UNA PLAÇA FUNCIONARIAL D’ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ, GRUP C1,  
ADSCRITA A LA SUBÀREA D’OBRES, URBANISME I ACTIVITATS DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 



- Aprovar bases específiques que han de regir la convocatòria del procés 
selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició  
d’accés  restringit  (promoció interna), d’una plaça funcionarial 
d’Administratiu/va de Gestió, Grup C1,  adscrita a la Subàrea d’Obres, 
Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la 
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER TAL DE COBRIR MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, UNA PLAÇA FUNCIONARIAL DE 
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, LLETRAT/ADA, GRUP A1, ADSCRITA AL 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA 
 

- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-
oposició lliure, una plaça funcionarial de Tècnic d’Administració Especial, 
Lletrat/ada, grup A1, adscrita al departament de Secretaria de 
l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir 
possibles vacants del lloc esmentat. 

 
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADOR 
 

- Acceptar la renúncia voluntària del Sr. M.V.P. amb efectes del dia 15 de 
febrer de 2017. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. D.C.D. en la que demana 
autorització per poder realitzar el curs online “Régimen Jurídico de las 
Subvenciones” (III edició) que organitza COSITAL Network del 14 de 
febrer al 28 d’abril de 2017 (80 hores), així com també sol·licita el 
pagament del curs per import de 240,00€. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.P.F. en la que demana 
autorització per assistir a la presentació de la nova estratègia de 
promoció del turisme cultural a Catalunya el dia 10 de febrer de 2017 a 
les 12 a la sala de Cotxeres del Palau Robert de Barcelona. 



 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.C.S., tècnica de polítiques actives 

d’ocupació, en la que demana autorització per assistir a l’acció 
formativa que organitza de forma gratuïta el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, des de l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i Innovació 
Social, per al personal tècnic, prospector i/o coordinadors/es dels 
programes Fem Ocupació per a Joves i Programa 30 Plus amb el títol: 
“Sessió formació FOJ + 30 Plus 2016”. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per B.G.B., Director de la Piscina 
Municipal, en la que demana autorització per assistir a les jornades 
sobre “Eficiència energètica a les instal·lacions esportives” que es 
realitzarà a Barcelona, el dijous 2 de febrer de 2017 de 10 a 13.45 hores 
amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.V.F.M., cap de manteniment de 
la piscina municipal, en la que demana autorització per assistir a la 
jornada sobre “Ultraviolats per aigua de piscina” que es celebrarà a 
Reus el dijous 2 de febre de les 11 a les 13 hores, amb efectes 
retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per assistir juntament amb el tècnic  del departament 
d’informàtica, N.M.B. a la reunió del grup de treball d’interoperabilitat 
de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric el dia 10 de febrer de 
2017 de 12.30 a 14 hores a les oficines de l’ICAEN a Barcelona, amb 
efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.P.C. i A.E.C. en la que demanen 
autorització per assistir a la comissió tècnica del circuit de violència 
masclista a les Terres de l’Ebre que es realitzarà el dia 1 de febrer de 
2017 a Tortosa, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per N.R.M. en la que demana 
autorització per poder assistir  a la inauguració del centre obert de Sant 
Carles de la Ràpita, el dia 31 de gener de 2017 de 17.30 a 19 hores amb 
efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per N.R.M. en la que demana 
autorització per poder assistir al curs “Eines TIC i els seus usos 
educatius i educació” que es realitzarà a Tortosa els dies, 2, 9, 16, 23 i 
30 de març de 2017 de 9.30 a 13.30 hores. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.E.C. i L.A.S. en la que demanen 
autorització per poder assistir a una jornada sobre la llei 4/2016, que té 
per objecte l’adopció de mesures en matèria de protecció del dret a 
l’habitatge i serveis socials el dia 16 de febrer de 2017 de 9 a 13 hores a 
Tarragona. 

- Autoritzar l’assistència la fira de turisme Navatur a Pamplona del 24 al 
26 de febrer de 2017 i al VIII Congrés Internacional de Turisme Rural a 
Navarra el 23 i 24  de febrer de 2017 de la regidora de turisme i de la 
responsable de turisme E.C.G. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Pixels & Impressions SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI 
A.M.A. del 6 de febrer al 26 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  l’empresa Miquel Garcia Bonet (Nus Tramat) per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art 
ESARDI P.B.A. del 13 de febrer al 5 de maig de 2017 de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA I SOREA SAU 
 

- Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament d'Amposta i SOREA SAU per tal de possibilitar l’accés de 
les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua 
potable en situació econòmica precària als ajuts del Fons de Solidaritat 
posat en marxa per SOREA SAU al municipi d’Amposta, sempre que es 
compleixin els requisits determinats per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PROJECTE “PROMOCIÓ 
DE L’AUTONOMIA PERSONAL: BANC D’AJUDES TÈCNIQUES DE LES TERRES DE 
L’EBRE” 



- Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d'Amposta, l’Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal del Montsià, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal de la Terra Alta i el 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al Banc d’Ajudes Tècniques 
per a l’anualitat 2017 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació  número 14 
de data 06/02/2017 que ascendeix a un import líquid de 28.129,28 €, la 
qual comença amb FIATC Mutua Seguros y Reaseguros a Prima Fija per 
import de 1.311,48 € i finalitza amb Generali Espada SA de Seguros y 
Reaseguros, per import de 15.600,00 €. 

 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 

- Atenent que per part de la Dependència Regional de Recaptació 
R43782.59 (Tortosa) de l’Agència Tributària s’han dictat les diligències 
d’embarg de crèdits següents: 

Número diligència Obligat al pagament (deutor) 
431523315135V A.K.L. 
431523317190W N.S. 
431623310080R M.C.R.L. 
431623311306P E.H.F. 
431623316243T M.D.F.C. 

Comunicar a la Dependència Regional de Recaptació R43782.59 
(Tortosa) de l’Agència Tributària que les diligències d’embarg 
relacionades no podran ser ateses, donat que els crèdits que ostenten 
els deutors indicants no tenen la condició d’embargables. 

- Comunicar a la Unitat de recaptació executiva 43/03 (Tortosa) de la 
Tresoreria general de la seguretat social que la diligència d’embarg del 
deutor G.P.F. identificada amb el número 43 03 15 00062986 no podrà 
ser atesa, donat que el crèdit que ostenta el deutor indicant no té la 
condició d’embargable. 

- Comunicar al Jutjat penal número 2 de Tortosa que l’ordre de retenció i 
posta a disposició del Jutjat de la part proporcional del sou o altres 
emoluments de la Sra. R.F.G. no podrà ser atesa, donat que el crèdit 
que ostenta la deutora indicada no té la condició d’embargable. 



- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.C.C. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a un total de 3.966,58 €. (Exp. 43 03 12 00376537) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. K.R.A. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 1.200,00 €.  (Ref. 251623310732C) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. S.E.L. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 1.015,95 €.  (Ref. 431623317980N) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. D.P.P. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 547,63 €.  (Ref. 431623323433Z) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. K.F. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 120,00 €.  (Ref. 431623323298V) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. G.Y.A. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 3.357,73 €.  (Ref. 431623323032G) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. S.S.F. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 2.784,18 €.  (Ref. 431623322946x) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. 
M.V.V. d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades 
que ascendeixen a 104,21 €.  (Ref. 081623466903W) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. C.D.F. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 240,00€.  (Ref. 431623318387M) 

 
REVOCACIÓ DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Revocar la llicència d’ocupació de la via pública al Bar restaurant La 
Brasa, amb la titular E.N.D. per les circumstàncies exposades tant de 
manca de pagament com per la desaparició de les circumstàncies que 
varen determinar l’atorgament –cessament d’activitat-. 

 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE FINQUES EN COMPENSACIÓ DE DEUTES 
 



- Aprovar l’adjudicació dels bens immobles que tot seguit es descriuran 
per compensació de deutes.  

o DEUTOR:   
 PROMOCIONES DELTA MAR 3000, S.L. amb DNI/CIF 

B43871300 
 Adreça: c/ Marinera - 43870 (Amposta) 
 Amb notificació per compareixença de la diligència 

d’embarg el 6/05/2013 BOPT número 104. 
o CREDITOR HIPOTECARI: 

 J.A.P. amb DNI 40xxxx72-X 
 Adreça: C/ Miquel Granell - 43870 (Amposta) 
 Amb notificació presencial de la diligència d’embarg el 

14/11/2014. 
o DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES: 

 1.- Registral 25788/D – C/Cullerot  – Ref. 2935401 CF1023F 
0001 KW 
Ús: Residencial plurifamiliar. 
Percentatge de dret adjudicat: 0,687448 %. 
CADASTRE: Forma part del cadastre d’urbana de 
l’Ajuntament d’Amposta amb referència 2935401 BF1023F 
0001 KW. 

 2.- Registral 24810 – C/Eucaliptus – Ref. 2935405 cF1023F 
0001 IW 
Ús: Residencial plurifamiliar. 
Percentatge de dret adjudicat: 0,686204 %. 
CADASTRE: Forma part del cadastre d’urbana de 
l’Ajuntament d’Amposta amb referència 2935405 CF1023F 
0001 IW.  

 
- L’adjudicació a favor de l’Ajuntament d’Amposta es realitza per igual 

valor al deute perseguit que ascendeix a les següents quantitats: 
o En quant a la registral 25788/D a la quantitat de TRENTA-QUATRE 

MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS (34.479,15 €), al no excedir dita quantitat del 75 per cent 
del valor que va servir de tipus inicial en el procés d’alienació, o 
tipus de subhasta. 



o En quant a la registral 24810 a la quantitat de TRENTA-QUATRE 
MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
(34.541,60 €), al no excedir dita quantitat del 75 per cent del valor 
que va servir de tipus inicial en el procés d’alienació, o tipus de 
subhasta. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. A.R.L. per a 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 113 del 
grup Q. 

 
SOL·LICITUDS D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE 
LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Vista la sol·licitud presentada per Enric Salvan Trigueros actuant en nom i 
representació de l’entitat LA MALLARENGA DEL MONTSIÀ, S.L., que manifesta 
que havent pagat la taxa d’obertura d’una explotació ramadera de bestiar 
brau i equí, vol acollir-se a la bonificació que contempla l’ordenança 
reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments. 
Concedir la bonificació pregada per E.S.T. actuant en nom i representació de 
l’entitat LA MALLARENGA DEL MONTSIÀ, S.L., 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 

901283 3.697,11 3.697,11 50% 1.848,56 1.848,56 
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 
Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet de la 
Sra. T.R.F. a la bonificació del 95% 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 

901061 732,23 17/01/2017 695,62 0,00 
 



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM de la Sra. M.M.C.C. 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 del Sr. A.R.M. 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 de la Sra. V.C.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 fins al 2020, 
havent de tornar a acreditar la minusvalidesa per a l’exercici 2010 i  
següents. 

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

- No concedir la bonificació del 100% de l’IVTM que té establerta 
l’ordenança fiscal de l’impost al Sr. J.F.M. per quant no es compleix amb 
el requisits d’una antiguitat mínima de 25 anys des de la data de 
fabricació. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. M.N.C.S. a 
comptar de l’exercici 2018 i següents. 

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

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites i propietat de l’entitat 
Agrícola Rosello S.L. estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària 
Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2018 i 
següents. 

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

- Reconèixer una errada de fet a l’hora de seleccionar la tarifa correcta 
atès la condició de família nombrosa de la Sra. A.M.G. i aprovar la  
devolució per ingressos indeguts de 33,12 € que s’haurà abonar al 
compte de la interessada corresponent a la liquidació número 897298 
corresponent al mes de setembre segons el següent detall: 



Rebut Generat Correcte Pagament Interessos A tornar 
897298 65,84 32,92 32,92 0,20 33,12 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

- Reconèixer la duplicitat de les unitats fiscals de la Sra. M.F.C., 
reconèixer l’ingrés indegut i aprovar la devolució per ingressos indeguts 
de l’import de 316,70 € al compte de la persona interessada. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família 
nombrosa a la Sra. M.M.S. i al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència de 
gual permanent número 2247 al Sr. F.J.F.F. amb les característiques 
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 2,90 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Torreta. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència de 
gual permanent número 2248 al Sr. D.A.S. amb les característiques 
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 Saragossa. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent llicència de gual 
permanent número 2249 a la Sra. A.V.V. amb les característiques 
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 2,90 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Tenerife. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent llicència de gual 
permanent número 2250 a la Sra. M.V.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 Verge del Carme. 

- Autoritzar a la Sra. M.T.F.G. a pintar la vorada d’enfront de la seva porta 
d’accés on està ubicada la placa de gual, així com assenyalar la zona 
amb un duplicat de la placa previ permís del propietari de l’immoble i 
modificar la unitat fiscal corresponent a l’autorització de gual número 
0164 i aplicar-li una mesura de 3,30 metres per fer-la coincidir amb la 
mesura de la porta del magatzem. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT D’UN SERVEI DE GRUA I ESTADA AL DIPÒSIT 
 

- Concedir un fraccionament en 11 quotes mensuals d’igual al Sr. S.L.C. 
atenent que de l'anàlisi de l'import total del deute així com del certificat 
del seu nivell de renda ha quedat suficientment acreditada la manca de 
capacitat econòmica per fer front al deute en els terminis que ha 
proposat, amb el següent detall:  

Total pendent Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 
307,70 20/02/2017 27,97 0,00 0,00 27,97 279,73 
279,73 20/03/2017 27,97 0,00 0,04 28,01 251,76 
251,76 20/04/2017 27,97 0,00 0,13 28,10 223,79 
223,79 20/05/2017 27,97 0,00 0,22 28,19 195,82 
195,82 20/06/2017 27,97 0,00 0,30 28,27 167,85 
167,85 20/07/2017 27,97 0,00 0,39 28,36 139,88 



139,88 20/08/2017 27,97 0,00 0,48 28,45 111,91 
111,91 20/09/2017 27,97 0,00 0,57 28,54 83,94 
83,94 20/10/2017 27,97 0,00 0,65 28,62 55,97 
55,97 20/11/2017 27,97 0,00 0,74 28,71 28,00 
28,00 20/12/2017 28,00 0,00 0,83 28,83 0,00 

Totals. . .  307,70 0,00 4,35 312,05  
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada al Club Judo Amposta en la que 
demana autorització per poder utilitzar el gimnàs de l’escola Agustí 
Barberà, els dilluns de 20.17 a 22 i els dimarts i dijous de 17 a 19.30 
hores, fins al 30 de juny de 2017, sent responsable de la instal·lació el Sr. 
J.J.P.J. 

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a la Sra. 
S.R.V., actuant en nom i representació de l’entitat El Petit Món, per portar 
a terme l’assaig de carnestoltes els dies 5 i 12 de febrer de les 11 a les 14 
hores. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori al Sr. F.T.N., actuant en nom i 
representació del Club d’Escacs Amposta els dies 1 i 2 de febrer de les 
09:00 fins les 20:00 hores, per realitzar la Copa Catalana d’Escacs. 

- Acceptar amb efectes retroactius, la cessió del Teatre del Casal Municipal 
a la Sra. M.A.M. actuant en nom i representació de la colla de Diables Lo 
Minotaure el dia 28 de gener de 2017 de les 16:00 fins les 21:00 hores 
per fer Assemblea General del Grup de Diables. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada, per l’associació Sport Salut en la que 
demanen autorització per poder utilitzar la pista poliesportiva així com 
l’enllumenat del Poble Nou per poder fer una exhibició canina i accés a 
les dutxes i serveis de la piscina per als participants del canicross el dia 
11 de febrer de 2017, sense perjudici de que l’ajuntament ho necessiti 
per a reunions o altres tipus d’activitats, advertint als interessats que 
hauran de deixar els espais nets un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Coordinador de l’àrea d’esports en 
la que demana que es reservi l’auditori per als dies 23 a 29 d’octubre de 
2017 per a l’activitat Gala de l’esport. 

- Acceptar la cessió de l Teatre del Casal Municipal a la Sra. C.G.F. actuant 
en nom i representació de la ONG SETEM Catalunya el dia 18 de febrer 



de 2017 de les 16:30 fins les 19:00 hores per fer una xerrada informativa 
sobre el programa de “Camps de Solidaritat” de l’ONG SETEM Catalunya. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió del Teatre del Casal 
Municipal al Sr. F.X.D.L. actuant en nom i representació de Esquerra 
Republicana d’Amposta el dia 3 de febrer de 2017 de les 20:00 fins les 
21:00 hores per fer una xerrada informativa sobre el Banc ADN – 
Generalitat. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal al Sr. J.G.B. 
actuant com a representant de Foto Club T.E. el dia 11 de febrer de les 
16:00 fins les 18:00 hores i 18 de març de 2017 de les 09:00 a 13:00 
hores i de les 15:00 fins les 22:00 hores per portar a terme un curs de 
fotografia. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per G.P.S. en representació de la 
comparsa de l’associació de veïns del Grau en la que demana 
autorització per poder utilitzar el pavelló firal els dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous del mes de febrer de 2017 per poder assajar per la 
carnestoltes, excepte els dimecres per quan ja està ocupat per una altra 
entitat. 

 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Sr. S.P.N. en la que demana 
autorització per poder instal·lar un cartell fix al carrer Grau en carrer 
Tarragona per potenciar el bar “La Sifoneria”, advertint a l’interessat que 
l’ocupació ha de respectar la normativa de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de via i concretament l’article 6 apartat a el qual 
estableix que “per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc 
directament a la vorera sempre que les característiques de la mateixa 
permetin deixar un pas lliure per als vianants com a mínim d’1,50 
metres.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B. en la que demana 
autorització per poder instal·lar una atracció inflable a l’exterior de la 
terrassa a la Plaça Ramon Berenguer IV el dia 10 de febrer de 2017 de 
16.30 hores a 20.30 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.M.P. en la que demana 
autorització per a la instal·lació d’una xurreria a l’exterior del pavelló firal 



el dia 19 de febrer de 2017 al lloc on l’indiquin els organitzadors del 
carnestoltes i desestimar autorització per endollar la llum. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club BTT Mountanbike en la que 
demana autorització per realitzar una cursa urbana de 10.000 metres i 
una mitja marató a Amposta el dia 12 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’informe emès per la Policia Local. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.J.S., representant del club de 
Joves Ciclistes en la que demana autorització per realitzar la novena 
edició del Trofeu ciutat d’Amposta el dia 26 de març de 2017, així com la 
cessió de 23 tanques, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.A.B., com a Directora de 
l’Escola Consol Ferré, en la que demana la col·laboració de la Policia 
Local i Protecció Civil per al dia 13 de maig de 2017 en motiu d’un cros 
escolar de les 8.30  les 14.00 hores segons croquis adjunt, d’acord amb 
l’informe emès per la Policia Local. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la cessió de les tanques disponibles en aquell moment al Club 
BTT Mountanbike per al dia 17 de març de 2017 en motiu de 
l’organització d’un canicross a Temps de Terra. 

- Autoritzar la cessió de les tanques disponibles en aquell moment a la 
Societat de Caçadors de l’Ebre el dia 19 de febrer de 2017 en motiu d’una 
tirada de fotja al camí del Trebés. 

- Autoritzar la cessió de les tanques disponibles en aquell moment al Sr. 
L.S.S., representant de l’Associació Esportiva Swim Marathon el dia 26 
d’agost de 2017 en motiu de l’organització de la sisena edició de 
l’UltraEbre Swim Marathon. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. R.A. encarregat del bar de la 
Lira en la que demana la cessió d’un escenari per al dia 18 de febrer de 
2017 i poder-lo instal·lar davant de la Lira, en motiu d’un espectacle per 
Carnestoltes, per quant l’Ajuntament d'Amposta necessita els escenaris 
per ser carnestoltes. 

 



PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar la baixa del SAD d’E.P.P., per defunció amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2017. 

- Aprovar la baixa del SAD de C.S.T., per ingrés residencial amb efectes del 
dia 1 de febrer de 2017. 

- Aprovar l’alta del SAD de M.C.C.C. amb efectes del dia 1 de febrer de 
2017. 

- Aprovar l’alta del SAD de J.M.G.A. amb efectes del dia 30 de gener de 
2017, dilluns, dimecres i divendres de 10.30 a 11.30 hores, amb un cost 
per a l’usuari de 65,75 € mensuals. 

- Aprovar l’alta del SAD d’A.Q.M., amb efectes del dia 31 de gener de 2017, 
amb un cost per a la usuària de 40,46 € mensuals. 

- Aprovar l’alta del SAD d’A.S.F. amb efectes del dia 30 de gener de 2017. 
- Aprovar l’alta del servei de teleassistència d’E.J.G. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar la baixa del TAD de M.F.M. per ingrés residencial amb efectes 
del dia 31 de gener de 2017. 

- Aprovar la baixa del TAD de T.A.M., per ingrés residencial amb efectes 
del dia 27 de gener de 2017. 

 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a N.B.S., un ajut d’urgència social de 82,50 € per pagament 
d’ulleres. 

 
CORRECCIÓ D’ACORD 
 

- Aprovar la correcció de l’acord indicat, atès que la Junta de Govern Local 
en la sessió duta a terme el dia 17 d’octubre va aprovar la modificació 
del contracte dels serveis de neteja de diferents dependències 
municipals. 

o Atès que es va produir un error i a l’acord PRIMER, on consta: 
o “Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1,5 hores setmanals, amb un import 

de 89,90 € + IVA mensuals”, ha de constar:  



o “Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1,5 hores setmanals, amb un import 
de 84,90 € + IVA mensuals” 

- Aprovar la correcció de l’acord indicat, atès que la Junta de Govern Local 
en la sessió duta a terme el dia 18 de gener de 2017 va ordenar la 
retenció de sous i salaris de J.F.F.C. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 161.130,87 € (5382/2016-1) i que es va 
produir un error per quan no es van sumar els interessos que 
ascendeixen a 48.300,00 €. 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 7 de desembre de 2017, en que es va facultar a la 
regidora de turisme, Joana Isabel Estévez i González per a la signatura 
del Córner de Fires i Promocions 2017 i on consta: 

o “TERCER. Facultar a la regidora de Turisme, Joana Isabel Estévez i 
González per a la signatura del Córner de Fires i Promocions 2017.” 

o Ha de constar: 
o “TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget” per a la 

signatura del Córner de Fires i Promocions 2017.” 
 

COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Institut Català de les dones, atorga per dur a terme el projecte de 
commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre, la 
quantitat de 1.275,00 € amb un pressupost de 4.000,00 €. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 
 

- Autoritzar a la Sra. M.P.G., tècnica de serveis socials, l'ús del minibus el dia 
2 de febrer de 2017, per acompanyament tasca i realització de compra 



del servei del SAD 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.P.G. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va 
realitzar contra J.L.G.R. (Ref. 431623324474C) 

 
Sol·licitud de complement de productivitat 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la treballadora E.E.M. d’acord 
amb els informes emesos pel responsable del departament de RRHH i 
l’Arquitecte municipal. 

 
Contractació menor de serveis 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en reparacions a la 
màquina de clima zona piscina gran: reparar fuites i circuits hidràulics, 
muntar antivibradors i vàlvules de servei, modificar línies frigorífiques i 
realitzar prova de pressió amb Juan Sistemes de fred industrial i clima SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.012,53 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents reparacions a la màquina 
de clima zona piscina gran, càrregues de gas amb Sistemes de fred 
industrial i clima SL segons oferta presentada per un import total de 
1.846,41 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en 4 tractaments de la 
plaga del morrut a les palmeres de titularitat municipal amb Garden Arrels 
SL segons oferta presentada per un import total de 18.184,85 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’execució del pla de 
dinamització comercial d’Amposta 2017 amb M.S.C. (MSC – Comunicació) 
segons oferta presentada per un import total de 21.719,50 € 

 
 
 
 



Proposta de modificació d’acord 
 

- Comunicar a l’empresa adjudicatària del contracte per la prestació del 
servei de neteja de diverses dependències municipals, ISS FACILITY 
SERVICES, SA., l’existència d’una errada de fet en l’acord adoptat de la JGL 
de 17 d’octubre de 2016, i conseqüentment, modificar l’acord de la JGL 
adoptat en sessió de 17 d’octubre de 2016, en el sentit següent: 

- Mantenir l’Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el 
contracte inicial, segons l’acord de la JGL: 

- Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 
84,90 € + IVA mensuals. 

- Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import 
de 283,01 € + IVA mensuals. 

- Deixar sense efecte l’acord de la JGL pel qual es va incrementar l’horari en 
l’edifici de la Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores 
setmanals, amb un import de 849,05 € + IVA mensuals; en tant, la neteja 
d’aquest edifici s’ha de realitzar per l’empresa adjudicatària amb 
independència del temps en que es necessita per a netejar el mateix. 

 
Designació de lletrat 
 

- Designar per la representació i defensa dels interessos de l’Ajuntament 
en el procediment de declaració de lesivitat als interessos municipals la 
llicència municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i 
ampliació d’habitatge al carrer Itàlia corresponent, el Lletrat, J.I.M.N. 

 
Suspensió de la retirada dels suports de caràcter urbà i publicitari 
 

- Aprovar la sol·licitud de suspensió de la retirada dels suports de 
caràcter urbà i publicitari (Mupis) de la població d’Amposta fins que no 
s’adjudiqui la concessió de béns de domini públic a través de la licitació 
corresponent. 

 
Aprovació de padró fiscal 
 

- Aprovar el padró anual dels guals permanents i zones de càrrega i 
descàrrega any 2017 per un import de 130.933,19 €. 



Sol·licitud de revisió d’un treballador municipal de la valoració econòmica d’un 
complement de productivitat atorgat 
 

- Acordar no tornar a estudiar i valorar les tasques realitzades pel Sr. R.F. 
en el període comprès entre el dia 1 de gener de 2016 i el 30 d’abril del 
mateix any, per quant ja s’ha fet i ja s’ha atorgat un complement de 
productivitat específic.  

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

- Autoritzar la creació d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids al 
carrer Jaume I,  sol·licitada pel Sr. A.H.H., advertint a l’interessat, que la 
mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la 
tarja de minusvalidesa. 

 
Sol·licitud de funcionari de comissió de serveis 
 

- Atorgar autorització al funcionari d’aquest Ajuntament, J.T.C., per al 
desenvolupament del lloc d’agent de la Policia local al servei de 
l’Ajuntament de Tarragona per un termini de 12 mesos ampliable fins a 
2 anys, a partir del proper dia 1 d’agost de 2017. 

 
Queixa empadronament 
 

- Informar a la Sra. M.R.C.P. que totes les actuacions que ha realitzat la 
funcionària, s’ajusten a la normativa, per la qual cosa adjunt li enviem el 
full padronal firmat en data 11-10-2016 on podrà observar que ningú 
ha realitzat cap suplantació de personalitat. 

 
Resposta a l’oferiment del dret de tanteig 
 

- No exercir el dret de tanteig ofert per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

 
 
 
 



Requeriment d’informació 
 

- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió Tributària que emeti un informe que 
respongui al sol·licitat per l’Agència Tributària. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les deu hores i vint 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, 
 
 
 


