
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 6 de 
març 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: 09:20 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 27 de febrer de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

- A continuació, 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 J.M.R., per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Professor Esteve Galvez. 

o A P.S.P., per la construcció d’una caseta d’eines al polígon 24.   
o A Roma Infraestructures i Serveis SAU, per instal·lació de grua a 

l’Av. Sebastià Juan Arbó. 
o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura de rasa sobre 

vorera i calçada al carrer Orient, 35.   
o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura de cata sobre 

vorera al carrer Saragossa, 184.   
o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata sobre 

vorera al carrer Burgos, 15.   
o A Gas natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata sobre 

vorera al carrer Amèrica, 44.   



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

 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’ESPAI MUNICIPAL 
COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS MIQUEL GRANELL, PASSEIG CANAL, JOSEP 
TARRADELLAS I SORIANO MONTAGUT 
 

- Aprovar l'expedient de contractació dels servei de neteja dels espais 
municipals situats en la zona compresa entre els carrers Miquel 
Granell, Passeig Canal, Josep Tarradellas i Soriano Montagut entre el dia 
1 de maig i 30 de novembre de 2017, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb un únic criteri 
d’adjudicació amb tramitació urgent i aprovar el plec de condicions 
econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que han de regir el procediment. 

 
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
“ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS” 
 

- Atorgar una pròrroga de fins el dia 31 de març de 2017 per l’execució 
del contracte "Arranjament de diversos camins". 

 
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
“URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
 

- Atorgar una pròrroga de fins el dia 21 d’abril de 2017 per l’execució del 
contracte "Urbanització de diversos camins 2016". 

 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres menors consistents en extensió de 
la xarxa d’aigua potable a l’avinguda Santa Bàrbara, 186 amb Gpaec 
Excan SL segons oferta presentada per un import total de 3.219,29 €. 

 
 
 
 



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la recollida i 
eliminació de la branca de poda de l’arbrat de titularitat municipal amb 
Jardineria Sostenible (J.R.F.) segons oferta presentada per un import 
total de 4.646,40 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la millora en el 
disseny i gestió de la organització funcionament de l’ajuntament i suport 
tècnics en matèria de negociació sindical per un termini d’1 any amb 
Genera Innova SCCL segons oferta presentada per un import total de 
13.189,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis per a l’ampliació del contracte de 
prestació de serveis, per augmentar de 12 a 24 les substitucions de les 
unitats higièniques de la piscina amb Rontokil Innitial España SA segons 
oferta presentada per un import total de 3.132,76 €. 

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

 
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de S.L.R. com a tècnica d’orientació i 
acompanyament en el procés de contractació dels participants del 
programa 30 PLUS, categoria laboral A2-19, jornada laboral completa 
del 7 de març de 2017 al 30 de juny de 2018. 

- Aprovar la contractació de P.E.S. com a monitor de plàstica a l’escola 
Soriano Montagut i a les Llars d’infants, 26 hores setmanals, categoria 
laboral AGP-11, del 7 de març al 6 d’abril de 2017. 

- Aprovar la contractació de C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa, del 5 d’abril al 4 de 
maig de 2017. 

 
 
 
 
 



SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER 
JUBILACIÓ 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
5.397,90€ al Sr. Josep Lluís Pérez Ruiz, en concepte de gratificació per 
jubilació forçosa per edat als 65 anys. 

 
SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE QUANTITAT MINORADA PER BAIXA MÈDICA 
D’IT 
 

- Reintegrar al Sr. M.M.A., la quantitat minorada en les nòmines de gener 
i febrer de 2017 per baixa mèdica d’IT, ja que ha estat motivada per una 
intervenció quirúrgica. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les treballadores L.A.S. i M.P.G. en 
la que sol·liciten autorització per poder assistir a una trobada amb els 
professionals del centre penitenciari de Tarragona Mas d’Enric el dia 13 
de març de 2017 a Tarragona i també sol·liciten que se les autoritzi 
anar amb el vehicle propi per dificultats d’accés al centre penitenciari 
amb transport públic. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora L.A.S. en la que 
sol·licita autorització per poder assistir a una formació d’ofideute per 
adaptació dels procediments als canvis normatius recents, el dia 9 de 
març de 2017 de 10.30 a 13.30 hores a la Direcció General de Joventut a 
Barcelona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora B.F.A. en la que 
sol·licita autorització per poder assistir a la reunió de treball de 
coordinació d’una usuària el dia 28 de febrer de 2017 de 9 a 12 hores a 
Tortosa, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la treballadora S.S.M en la que 
sol·licita autorització per poder realitzar els cursos de formació 
organitzats per la Unitat de Formació del Servei d’Assistència Municipal 
de la Diputació de Tarragona que es diran a continuació:  

o C17-009 Curs: Arxivística i gestió documental de l’expedient 
electrònic. 



o C17-015 Curs: Elaboració de convocatòries i actes de reunió. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. V.A.G. en la que sol·licita 

autorització per poder realitzar el curs de formació organitzat per la 
Unitat de Formació del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona que es dirà a continuació: 

o C17-015 Curs: Elaboració de convocatòries i actes de reunió. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.E.M. en la que sol·licita 

autorització per poder realitzar el curs de formació organitzat per la 
Unitat de Formació del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de 
Tarragona que es dirà a continuació: 

o C17-015 Curs: Elaboració de convocatòries i actes de reunió. 
 
APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L’ANY 2016 DEL CONVENI 
MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONSTIÀ I L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL 
 

- Aprovar el protocol addicional per a l’any 2016 al conveni marc entre el 
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, la qual cosa 
significa que l’Ajuntament d'Amposta ha d’abonar al Consell Comarcal 
del Montsià en concepte de prestacions de les prestacions de la xarxa 
de serveis socials d’atenció pública, la quantitat total de 4.862,69 €. 

 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA CONTRACTACIÓ DE 
TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
 

- Aprovar la convocatòria d’ajudes a la contractació de treballadors/es de 
l’Ajuntament d'Amposta. El termini de presentació de la sol·licitud 
entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins el 31 
de desembre de 2017. L’import dels ajuts per al 2017 és de 40.000,00 € 
amb càrrec a la partida 04-2419-48900 del pressupost del 2017. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 92 
de data 06/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 5.965,93 €, la 



qual comença amb Onada Edicions, per import de 1.250,00 € i finalitza 
amb Gas Natural Servicios SDG SA, per import de 2.619,40 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 91 de data 
06/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 38.455,85 €, la qual 
comença amb La Hispano de Fuente en Segures SA per import de 
10.179,62 € i finalitza amb Urbaser SA per import de 12.875,85 €. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 2012 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
part proporcional equivalent al 49,73 € de la paga extraordinària i 
pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de l’any 2012 
que van ser suprimides  d’acord amb el detall següent: 

o J.L.P.S., 1.360,90 €. 
o L.C.M., 807,16 €. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS DEL FONS SOCIAL 2017 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
270,00 € a la Sra. C.C.F. en concepte d’ajut social per l’adquisició de 
muntura i vidres per ulleres. 

 
SOL·LICITUDS DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
 

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura indicada en favor de Banco de Sabadell SA, 
per un import de 3.241,99 € al número de compte proporcionat.  

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura indicada en favor de Banco de Sabadell SA, 
per un import de 1.727,88 € al número de compte proporcionat. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
l’empresa So i Art Prat SL, danys que han estat valorats en un total de 
10.346,69 € (8.550,99 € +1.795,70 € d’IVA) d’acord amb la valoració real 



realitzada, dels quals, 600,00 € els pagarà l’Ajuntament i la resta, és a 
dir 9.746,69 € la companyia d’assegurances. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Federació de Comerç, en la que 
demanen autorització per poder exposar dos vehicles del soci 
Automòbils Cajigos el divendres 3 de març de 2017 a la cruïlla entre 
l’Av. de la Ràpita i el passeig Canal en motiu de la Fira Fora Estocs, amb 
efectes retroactius. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B. de posar un inflable al 
lloc habilitat per a terrassa, per quan només es poden ubicar taules i 
cadires. No obstant, atenent que aquest acord s’adopta amb efectes 
retroactius i s’ha comprovat que ja s’ha instal·lat sense disposar 
d’autorització, s’ordena que s’emeti el rebut corresponent de les taxes 
per ocupació de via pública.  

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B. de posar un inflable al 
lloc habilitat per a terrassa, per quan només es poden ubicar taules i 
cadires. No obstant, si ho desitja, el podrà col·locar al costat de 
l’ocupació de les taules i cadires, sempre que abans ha pagat les taxes 
corresponents al dia sol·licitat i al de les taxes que té pendent de 
pagament per l’ocupació del dia 4 de març de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
en la que demanen autorització per poder ocupar la via pública el dia 
22 d’abril de 2017, de les 11 a les 13 hores, concretament la Plaça 
Ramon Berenguer IV d’Amposta, per dur a terme el dia mundial del 
Circ, sempre i quan no s’interrompi el lliure accés dels vianants per la 
plaça i no ocupi l’espai que estigui concedit a algun establiment per 
terrassa. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.P.P. representant de 
l’Esplai Piquerol, en la que demana autorització per poder realitzar una 
activitat de carnaval a l’exterior del seu local, al costat de les pistes 
d’atletisme de les 10 a les 13 hores el dia 25 de febrer de 2017, amb 
efectes retroactius. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.F.D., representant del Delta 
Blues Festival, en la que sol·licita autorització per poder fer una rua des 
de l’Ajuntament d'Amposta fins a la Lira Ampostina el dia 16 de juny de 
2017 a les 23 hores amb una banda de música fins a les 23.30 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B. en la que demana 
autorització per poder realitzar una activitat a la Plaça del Mercat el dia 
4 de la març  de 2017 de 18.00 a 22.00 hores per ajudar a Melani Martin 
la qual està al càsting de la Voz, amb efectes retroactius. 

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

- Informar al sol·licitant, el Sr. A.M.A., que es col·locarà el radar 
pedagògic per extreure el màxim d’informació sobre la quantitat de 
vehicles que circulen per l’Av. Catalunya i la velocitat que circulen i que 
es sol·licitarà a la brigada municipal de serveis que arrangi les peces 
que manquen dels limitadors de velocitat. 

- Informar a la sol·licitant, la Sra. M.C.F., que es donaran les ordres 
oportunes per tal d’incrementar la vigilància viària de la zona de 
vianants del carrer Calderon de la Barca per minimitzar les infraccions 
però pel que fa  a la senyalització de la zona no s’ha detectat cap 
mancança. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.M.P. en la que demana 
autorització per poder repartir publicitat els dies 3 i 4 de març de 2017, 
exposant que no repartiran publicitat al voltant de l’hospital i de la 
residència d’avis, amb efectes retroactius. 

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

- Autoritzar l’ús de la sala polivalent de l’Arxiu Comarcal del Montsià el 
dia 7 d’abril de 2017 de 9 a 16 hores a la Sra. N.C.C. per tal de celebrar 
un curs sobre interpretació del dibuix, sent responsable de la mateixa 
la Sra. N.C.C. 

 



 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del servei de teleassistència de F.R.G., amb un cost per a 
l’usuari de 25 € al mes. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de J.F.C., mitja jornada de dilluns a divendres de 
15 a 20 hores amb efectes del dia 28 de febrer de 2017, amb un cost 
per a l’usuari de 87,15 € mensuals. 

- Aprovar l’alta del TAD de M.S.H.M., de dilluns a dissabtes als matins, 
amb efectes del dia 27 de febrer de 2017 amb un cost per a la usuària 
de 107,90 € mensuals. 

- Aprovar la modificació del TAD de R.R.N. el qual només realitzarà 
desplaçament amb el TAD els dimarts i divendres al migdia, amb un 
cost per a l’usuari de 16,60 €. 

 
SOL·LICITUDS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a A.J.L., un ajut d’urgència social de 177,10 € per 
subministrament d’electricitat. 

- Atorgar a F.P.M., un ajut d’urgència social de 162,50 € per lloguer 
habitual. 

 
PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de 
febrer de 2017 en el qual es declara l’embarg dels crèdits que tingui 
dret a percebre per qualsevol concepte el Sr. J.C.C. d’aquest Ajuntament 
fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a un total 
de 3.966,58€ 

- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 13 de 
febrer de 2017 en el qual es declara l’embarg dels crèdits que tingui 
dret a percebre per qualsevol concepte el Sr. J.F.B.P. d’aquest 



Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a un total de 18.372,28 €. 

 
DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 
de gener de 2017. Així mateix, s’informa que pel mateix període, no 
s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de 
Verificació d’Activitats: 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/002 J.E.B. 
CL STA BARBARA 

27 
JOKAR 

Venda de productes 
esotèrics, articles de 

fumar i complements 

Obertura activitat - 
Annex I 16/2015 FUE 

2017/003 
Òptim Serveis 

Administratius, SL 

CL VG 
MONTSERRAT 1 1 

D 
OPTIM 

Administració de finques i 
serveis administratius 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

FUE 

2017/004 S.L. AV RAPITA 35 B  Basar 
Obertura activitat - 

Annex I Llei 16/2015 
FUE 

2017/007 C.C.P. CL TARRAGONA 32 
AGRAPATS 

PRODUCTES DE 
QUALITAT 

Comerç al detall de 
comestibles amb zona de 

bar-degustació 
Obertura activitat FUE 

2017/008 Fruites Montllu, SL CL VG PILAR 26 LA BOTIGUETA 
Comerç al detall de fruites 

i verdures 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 FUE 

2017/009 
La Mallarenga del 

Montsià, SL 

PD AMETLLER 
POLÍGON 27 

PARCEL.LA 48, 49, 
58 I 66 

LA MALLARENGA 
DEL MONTSIÀ 

Explotació ramadera semi 
intensiva de bestiar brau i 

equí 

Obertura activitat - 
Annex III 20/2009 FUE 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Tresoreria General de la Seguretat Social, comunica l’embarg de béns 
immobles del Sr. J.C.C. La Junta de Govern Local resta assabentada i 
mana es traslladi a l’Oficina de Gestió Tributària i a Base Gestió 
d’Ingressos. 

- Tresoreria General de la Seguretat Social, comunica l’embarg de béns 
immobles del Sr. J.F.B.P. La Junta de Govern Local resta assentada i 
mana es traslladi a l’Oficina de Gestió Tributària i a Base Gestió 
d’Ingressos. 



- Tresoreria General de la Seguretat Social, sol·licita informació sobre els 
béns embargats al Sr. J.D.G.M. La Junta de Govern Local resta 
assabentada i mana es traslladi a l’Oficina de Gestió Tributària i a Base 
Gestió d’Ingressos. 

 
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 de material municipal 
 

- Autoritzar la cessió i muntatge de l’escenari petit a l’auditori – teatre de 
la Lira Ampostina a la Banda de l’Escola de la Lira Ampostina el dia 29 
d’abril de 2017 en motiu del concert monogràfic musical de John 
Williams.  

 
Contractació menor de subministrament 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 96 caixes 
(480 paquets) de DINA4 DISCOVERY amb Lyreco España SA segons 
oferta presentada per un import total de 1.167,40 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en paviment 
de gimnàstica rítmica per a entrenaments i competicions esportives amb 
Febega Sports SL  segons oferta presentada per un import total de 
4.053,50 €. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el la Sra. M.C.F.T. amb 
efectes del dia 21 de febrer de 2017. (Exp. 43 03 13 00270369). 

 
Sol·licitud de col·laboració de protecció civil 
 



- Autoritzar la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil en la prova esportiva XIII Ironcat Campionat de Catalunya de 
Triatló en la qual hi participaran uns 250 esportistes d’arreu del món 
amb els mitjans humans i materials disponibles. 

 
Aprovació de conveni de col·laboració educativa 
 
Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i  
l’empresa Flexoserveis SL per a la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumne de l’escola d’art ESARDI M.P.B., del 6 de març al 26 de maig de 2017 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou 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, 


