
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 10 
d’abril 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: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 3 d’abril de 2017. 
 
CONTRACTE DE SERVEIS “REVISIÓ BIANUAL OBLIGATÒRIA D’APARELLS 
ELEVADORS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS” 
 

- Adjudicar el contracte per la realització durant l’any 2017 del servei 
de revisió bianual obligatòria dels aparells elevadors de les 
dependències municipals que han estat relacionades a ECA, entitat 
col·laboradora de l’administració, SAU., per un import de 1.068,33 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el 
desenvolupament del Servei Intervenció Socioeducativa durant els 
mesos de gener, febrer i març de 2017 amb Fundació Privada Gentis 
segons oferta presentada per un import total d’11.662,13 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la reparació de la 
plataforma Movex del camió grua 0306FTS del departament 
d’electricitat amb Talleres Velilla SA segons oferta presentada per un 
import total de 1.128,54€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en una festa infantil 
per a la urbanització Eucaliptus amb Espectaculos Levantes segons 
oferta presentada per un import total de 650,00 € més IVA. 

 
 



CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en una activitat de 
multiaventura per al Saló de Pasqua 2017, que tindrà lloc al pavelló firal 
del 8 al 13 d’abril de 2017 amb Associació Excursionista d’Amposta 
segons oferta presentada per un import total de 2.159,20 €. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació núm. 1 de l’obra 6005 “Urbanització de 
part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de turisme”, per un 
import de 42.364,99€, així com la factura número 201702. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra 6005 
“Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de 
turisme”, per un import de 17.641,67 € sense càrrec per l’Ajuntament 
d'Amposta. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 195 de data 10/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 
6.643,14 €, la qual comença amb Mantenimientos y Servicios 
Integrales Nafer SL per import de 1.982,40 € i finalitza amb Telefónica 
de España SA per import de 1.770,84 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 194 de data 
10/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 8.336,90 € la qual 
comença amb Ebredigital SL per import de 2.178,00 € i finalitza amb 
Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.512,50 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en 
concepte d’ajut per la participació en la rua de Carnestoltes 2017 de 
150,00€ a cadascuna de les 8 comparses participants, que es diran a 
continuació: 

o Circus 
o El Fons del Mar 
o Muchos Mochos 
o La volta al món en 80 dies 
o Let’s go party 
o Bombolles 
o Carnaval Show – El llac dels cignes 
o Missió Cleopatra 



- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels 
premis a les comparses guanyadores de la rua de Carnestoltes 2017 
segons el següent detall: 
Concepte Comparsa Premi 

Millor carrossa La volta al món en 80 dies 200,00 € 
Comparsa més animada Missió cleopatra 200,00 € 

Millor vestuari La volta al món en 80 dies 200,00 € 
Millor coreografia/ball Missió cleopatra 200,00 € 

 TOTAL 800,00  € 
 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Nàutic Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 5.303,00 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament al Club Nàutic Amposta de la 
quantia de 4.425,00 € fixats al conveni i corresponents al primer 
pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Bàsquet Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 5.037,76 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament al Club Bàsquet Amposta de la 
quantia de 5.000,00 € fixats al conveni i corresponents al primer 
pagament del mateix. 

- Aprovar el pagament de 150 euros als 90 joves relacionats, 
participants del programa Joves per l'Ocupació, mes de març de 
2017, essent la despesa total de 13.500,00€. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS CULTURALS 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb la 
Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta 
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat 
esmentada per a l’any 2017 per tal de determinar les aportacions 
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’aula 2000 Formació SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna del curs Anglès Gestió Comercial 



(ADGX01), Y.S.T. del 4 al 18 d’abril de 2017 de dilluns a divendres de 
9.30 a 13.30 hores. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL X PREMI DE RECERCA DE 
BATXILLERAT “CIUTAT AMPOSTA 2017” 
 

- Aprovar les bases reguladores del IX Premi de Recerca a Batxillerat 
“Ciutat d’Amposta” corresponents a l’any 2017, aprovant el termini de 
presentació de sol·licituds, que restarà obert fins el dia 12 de maig de 
2017. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. L.C.A., per a 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 122 del 
grup R.  

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de 
fet del Sr. J.A.S.C. a la bonificació del 25% de la quota tributària 
establert a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar 
la bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import 
pagat 

Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

904923 539,89 21/03/2017  134,97 
 

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

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

919988 199,33 29/03/2017 0,00 49,83 
 
Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet del 
Sr. J.C.B.B. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a l’apartat 
segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al 
següent detall: 
Liquidació Import 

pagat 
Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 
25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

919988 199,33 29/03/2017 0,00 49,83 



 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES 
 

- Atorgar una bonificació d’un 90% al Sr. A.G.M. actuant en nom i 
representació en qualitat de president de la Comunitat de Propietaris 
del carrer Toledo sobre de l’import pagat pels conceptes de l’ICIO i 
Llicència d’obres per haver realitzar una obra d’eliminació de 
barreres arquitectòniques consistent en l’adequació de la portalada i 
replà per accessibilitat i la col·locació d’un aparell elevador, atenent al 
següent detall: 

Liquidació Tribut Import pagat Data pagament Bonificació 
898014 ICIO 442,05 11/10/2016 397,85 
898014 Llicència obres 31,58 11/10/2016 28,42 

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.T.S. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. S.G.E., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 25xx-GVx a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 72xx-JXx, 
a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. F.M.F. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018, havent de tornar a 
acreditar aquesta minusvalidesa a comptar de l’any 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. E.F.V.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018, havent de 
tornar a acreditar aquesta minusvalidesa a comptar de l’any 2019 i 
següents. 

- Concedir a la Sra. M.M.B. una bonificació del 50% de la quota 
tributària de l’IVTM durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, 
havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2023, ja 
que el dia 24 de febrer de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la 
bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a partir 
de la data de matriculació. 

 
 
 



RECLAMACIÓ CONTA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

- Considerar que concorren en el Sr. R.E.B. les circumstancies 
indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per 
tractar-se d’una família nombrosa, i al tractar-se d’una família de 6 
components, incrementar el llindar de la segona tarifa 27 
m3/trimestre. 

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

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

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

- Considerar que en no ser admesa la Sra. E.M.R. concorren els 
requisits per procedir a la devolució de la taxa pagada derivada de la 
normativa d’aquest tribut i procedir a la devolució per ingressos 
indeguts atenent al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

919773 2017 25,00 0,00 25,00 
 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Acceptar la baixa de càrrega i descàrrega per a la Sra. M.P.B., actuant 
en nom i representació de l’entitat mercantil Ekobo Alimentació, S.L, 
que tindrà efectivitat a comptar del segon semestre de 2017 donant-
se de baixa la unitat fiscal.  

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE 
 

- Acceptar per a la Sra. J.R.P. el fraccionament i ajornament de les 
liquidacions números 904734 i 904738 pel concepte de plusvàlua per 
un import de 506,76 €, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
506,76 20/04/2017 41,66 0,00 0,00 41,66 465,10 
465,10 20/05/2017 41,66 0,00 0,07 41,73 423,44 



423,44 20/06/2017 41,66 0,00 0,19 41,85 381,78 
381,78 20/07/2017 41,66 0,00 0,32 41,98 340,12 
340,12 20/08/2017 41,66 0,00 0,46 42,12 298,46 
298,46 20/09/2017 41,66 0,00 0,59 42,25 256,80 
256,80 20/10/2017 41,66 0,00 0,71 42,37 215,14 
215,14 20/11/2017 41,66 0,00 0,85 42,51 173,48 
173,48 20/12/2017 41,68 0,00 0,98 42,66 131,80 
131,80 20/01/2018 43,93 0,00 1,18 45,11 87,87 
87,87 20/02/2018 43,93 0,00 1,32 45,25 43,94 
43,94 20/03/2018 43,94 0,00 1,44 45,38 0,00 
Total  506,76  8,11 514,87  

 
- Acceptar per a la Sra. P.R.P. el fraccionament i ajornament de les 

liquidacions números 904732 i 904736 pel concepte de plus vàlua per 
un import de 506,76 €, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
506,76 20/04/2017 41,66 0,00 0,00 41,66 465,10 
465,10 20/05/2017 41,66 0,00 0,07 41,73 423,44 
423,44 20/06/2017 41,66 0,00 0,19 41,85 381,78 
381,78 20/07/2017 41,66 0,00 0,32 41,98 340,12 
340,12 20/08/2017 41,66 0,00 0,46 42,12 298,46 
298,46 20/09/2017 41,66 0,00 0,59 42,25 256,80 
256,80 20/10/2017 41,66 0,00 0,71 42,37 215,14 
215,14 20/11/2017 41,66 0,00 0,85 42,51 173,48 
173,48 20/12/2017 41,68 0,00 0,98 42,66 131,80 
131,80 20/01/2018 43,93 0,00 1,18 45,11 87,87 
87,87 20/02/2018 43,93 0,00 1,32 45,25 43,94 
43,94 20/03/2018 43,94 0,00 1,44 45,38 0,00 
Total  506,76  8,11 514,87  

 
- Acceptar per a la Sra. M.T.R.P. el fraccionament i ajornament de les 

liquidacions números 904733 i 904737 pel concepte de plus vàlua per 
un import de 506,76 €, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
506,76 20/04/2017 41,66 0,00 0,00 41,66 465,10 
465,10 20/05/2017 41,66 0,00 0,07 41,73 423,44 
423,44 20/06/2017 41,66 0,00 0,19 41,85 381,78 
381,78 20/07/2017 41,66 0,00 0,32 41,98 340,12 
340,12 20/08/2017 41,66 0,00 0,46 42,12 298,46 
298,46 20/09/2017 41,66 0,00 0,59 42,25 256,80 
256,80 20/10/2017 41,66 0,00 0,71 42,37 215,14 
215,14 20/11/2017 41,66 0,00 0,85 42,51 173,48 



173,48 20/12/2017 41,68 0,00 0,98 42,66 131,80 
131,80 20/01/2018 43,93 0,00 1,18 45,11 87,87 
87,87 20/02/2018 43,93 0,00 1,32 45,25 43,94 
43,94 20/03/2018 43,94 0,00 1,44 45,38 0,00 
Total  506,76  8,11 514,87  

 
- Acceptar per al Sr. J.E.R.P. el fraccionament i ajornament de les 

liquidacions números 904735 i 904739 pel concepte de plus vàlua per 
un import de 506,76 €, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
506,76 20/04/2017 124,98 0,00 0,00 124,98 381,78 
381,78 20/05/2017 124,98 0,00 0,40 125,38 256,80 
256,80 20/06/2017 125,00 0,00 0,77 125,77 131,80 
131,80 20/07/2017 131,80 0,00 1,22 133,02 0,00 
Total  506,76  2,39 509,15  

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de l’Auditori per al Sr. C.R.A., actuant en nom i 
representació de Proagrise, S.L, el dia 26 d’abril de 2017 des de les 
20:00 fins les 24:00 hores per celebrar una xerrada als agricultors de 
la zona. 

- Acceptar la cessió del Pavelló de Fires per al Sr. D.T.T. el dia 24 d’abril 
de 2017, per la realització d’una festa senegalesa.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.M.R., en la que demana 
autorització per  poder utilitzar l’espai de cuina de l’Oficina de 
turisme d’Amposta per realitzar classes de cuina amb thermomix el 
dia 1 d’abril de 2017, amb efectes retroactius, advertint a la 
interessada que haurà de deixar les instal·lacions netes i endreçades 
un cop finalitzi l’activitat, així com tenir cura dels electrodomèstics i 
llençar les escombraries. 

- Desestimar l’ús del pavelló firal a la Sra. M.J.B.J., representant de la 
Comunitat Islàmica per als dies 27 de maig i 3 de juny de 2017, per 
quan aquests dies el pavelló està reservat per a altres activitats. 

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

- Autoritzar la instal·lació de les parades per a l'activitat «Sant Jordi al 
Castell» el diumenge 23 d’abril de 2017 de les entitats i empreses que 
es diran a continuació: 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5644, del 4/4/2017, de 
M.C.E.D., en representació de Lammar de, amb . 



o Instància amb registre d'entrada núm. 5614, del 4/4/2017, de 
M.B., en representació de Llibreria Pont del Grau, . 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5286, del 30/03/2017, 
de C.C.A., en representació de Grup Majorettes Amposta. 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5430, del 31/03/2017, 
de E.F., en representació de Associació d’Engrescats de les 
Terres de l’Ebre, . 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5253, del 29/0372017 
de M.P.R. 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5243, del 29/03/2017 de 
M.L.L.M. en representació de la Llibreria Papereria Alba, . 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5242, del 29/03/2017 de 
M.F.A., en representació de  Llibreria Merce. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5241, del 29/03/2017 de 
G.O., en representació de Shamrock School, . 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5240, del 29/03/2017 de 
R.D.P. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5238, del 29/03/2017 de 
À.L.L. en representació de Joguines Llansamà. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5239, del 29/03/2017 de 
J.M., en representació de Capitan Comics. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5246, del 29/03/2017 de 
N.P.C., en representació de Grup la Deriva. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5774, del 5/04/2017 de 
I.N., en representació de Associació Tataküa. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 5714, del 5/0472017 de 
Onada Edicions S.L. 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5889, del 6/04/2017 de 
La Unió Filharmònica per parada d'exposició . 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5889, del 6/04/2017 de 
la Unió Filharmònica per parada de venda. 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5941, del 6/04/2017 de 
M.S., en representació de la Flora Montsià . 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5937, del 6/04/2017 de 
A.B. en representació  de la Llar-Residència Amposta Fundació 
Pere Mata. 

o Instància amb registre d'entrada núm. 5927, del 6/04/2017 de 
R.R.V. en representació de Guaix-Llibreria Viladrich SL . 

o Instància amb registre d’entrada núm. 6022, del 7/04/2017 de 
X.D.L. en representació de l’Assemblea Nacional Catalana. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 6004, del 6/04/2017 de 
D.E.G. en representació de l’entitat Collsverds. 



o Instància amb registre d’entrada núm. 5956, del 6/04/2017 de 
R.G.C. en representació de l’Associació de Mares i Pares CEE 
l’Àngel. 

- Autoritzar per a l'activitat «Sant Jordi al Castell» el diumenge 23 d’abril 
de 2017, la instal·lació d’una parada a l’Institut Ramon Berenguer IV 
per tal de promocionar els treballs del projecte de miniempreses dels 
alumnes de primer de batxillerat d’economia de l’Institut Ramon 
Berenguer IV, quedant exempt del pagament de la taxa per ocupació 
de via pública per quan es tracte d’una activitat sense ànim de lucre 
ni de venda de productes. 

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

- Autoritzar al Sr. E.O.P., Director Tècnic de la Unió Atlètica Montsià, l'ús 
del minibus els dies 11, 17, 23, 24, 25 i 27 de juny de 2017 per a 
desplaçament a campionats d’atletisme, 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. E.O.P. 
advertint-lo que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. S.A.F., representant del Club Taekwondo Alfaro, l'ús 
del minibus els dies 12, 16 d’abril, 3, 10, 24 i 31 de maig de 2017 per 
entrenament al CAR de Sant Cugat, amb subjecció a les condicions 
que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, 
figurant com a responsable del vehicle el Sr. S.A.F. advertint-lo que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. Inés Martí Hierro, regidora d’ensenyament i cultura, 
l'ús del minibus els dies 19 i 20 d’abril amb motius de l’excursió de 
l’escola Soriano Montagut, amb subjecció a les condicions que regeixen 
l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 
responsable del vehicle la Sra. Inés Martí advertint-la que haurà de 
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la 
clau. 

 
ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
 
 
 
 



COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sol·licita les dades de 
retribucions per al sistema ISPA 2017. La Junta de Govern local resta 
assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, dret de tanteig de diferents 
habitatges. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Conseller de Justícia, comunica que s’ha posat en funcionament el 
nou registre de grups d’interès de Catalunya. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, comunica que no es pot 
incorporar a la xarxa de carreteres de la Generalitat la carretera que 
uneix el nucli de Sant Carles de la Ràpita amb la platja del 
Trabucador. La junta de Govern Local resta assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica la pròrroga de la 
situació d’incapacitat temporal de la treballadora C.P.C. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, acceptació de la resolució del Jurat 
d’expropiació de Catalunya, que fixa el preu just de finques afectades 
per l’execució del condicionament de la carretera TV3405 des de la 
TV-3404 a la platja dels Eucaliptus 1a fase. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Servei Territorial de Transports, modificació del quadre de calendari – 
horari de la línia La Sénia – Tarragona, adscrita a la concessió de 
servei públic regular de transport de viatgers per carretera Terres de 
l’Ebre – Tortosa – Tarragona – Barcelona amb filloles. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Consell Comarcal del Montsià, comunica l’aprovació del pla 
d’assistència i suport en matèria de seguretat de protecció civil. La 
junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, resolució 
d’arxiu de l’expedient ZMT2017-00306-E, rodatge d’un spot 
publicitari. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, resolució 
d’autorització d’ocupació del domini públic maritimoterrestre per fer 
una sessió fotogràfica. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula 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: 
 
Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació del Sr. J.S.P., com a tècnic de participació 
ciutadana , categoria laboral A2-19, jornada laboral completa (de 
dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores) de l’11 d’abril al 10 de juliol de 
2017. 

- Aprovar la contractació d’O.M.R. com a auxiliar administratiu del 
Centre d’Art Visuals, categoria laboral C214, 20 hores setmanals (de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores), de l’11 al 22 d’abril de 2017. 

- Aprovar la contractació de la Sra. R.F.B. com a auxiliar administrativa 
de suport a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó,  categoria 
laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 17 a 20 
hores i dissabte de 9 a 14 hores) del 18 d’abril al 17 d’octubre de 
2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. A.A.C., com a peó de la brigada 
municipal, categoria laboral AGP-11, jornada laboral completa (de 
dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 18 d’abril al 17 de juliol de 
2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.M.C.D., com a oficial segona de la 
brigada municipal, categoria laboral C2-13, jornada laboral completa 
(de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 18 d’abril al 17 de juliol 
de 2017. 

 
Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament 
 

- Aprovar la sol·licitud de Nafer S.L. de transmissió de drets de 
cobrament representats per la factura número A-80/17 en favor de 
Caixa Popular, per un import de 1.980,40 €. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord de la sessió de Junta de Govern Local 
del dia 13 de març de 2017 referent a l’expedient relatiu a la proposta 
de pagament la paga extraordinària de l’any 2012 deixada de 
percebre, en virtut de la instància presentada pel Sr. J.G.E.:  

o On consta: 



SEGON. Desestimar el pagament de la part proporcional de la 
paga extra de desembre de 2012 equivalent al 24,04 % al Sr. Javier 
Garcia Esquerré, per quant, atenent a la regulació municipal, el 
dret a recuperar-la va prescriure el dia 1 de desembre de 2015 

o Ha de constar: 
SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de la part proporcional de la paga extra de desembre 
de 2012 equivalent al 24,04 % al Sr. Javier Garcia Esquerré, per un 
import de 267,17 €. 

 
Proposta d’adquisició de finca 
 

- Aprovar l'adquisició directa d'una finca situada al carrer Sant Roc a la 
Sra. M.C.M.E., per un preu de vint-i-quatre mil euros (24.000,00 €) de la 
finca amb la següent descripció registral:  

o Urbana. Casa de planta baixa i tres pisos situada a Amposta, 
carrer Sant Roc, de superfície 178 metres i 4 decímetres 
quadrats.  

o Confronta: dreta, Manuel Magriñà; esquerra. Josep Torta; i 
fons, germans Cieno.” 

o Figura inscrita al Registre de la Propietat d’Amposta-1 al volum 
1872, foli 164, finca número 8. 

o Referència cadastral: 5799526BF9059H0001KP. 
o La finca esmentada s’adquireix en concepte de bé patrimonial. 

 
Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis consistents en la 
redacció del  Pla Director de la Façana Fluvial d’Amposta  
 

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
de serveis consistents en la redacció del Pla Director de la Façana 
Fluvial d’Amposta d’àmbit de projecció econòmica per tal d’analitzar, 
estudiar i inventariar tot el que comprèn aquest Pla Director del 
municipi d’Amposta, per tal que es pugui iniciar la licitació per a la 
contractació del servei de redacció del Pla Director de la Façana 
Fluvial d’Amposta d’àmbit de projecció econòmica, de manera que el 
candidat proposat haurà de realitzar el servei complint amb tots els 
requisits demanats.  

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
de serveis consistents en la redacció del Pla Director de la Façana 
Fluvial d’Amposta d’àmbit morfològic per tal de definir l’àmbit 
d’actuació, analitzar els aspectes paisatgístics, estudiar les 
infraestructures i inventariar els espais públics i les edificacions que 



el comprèn  del municipi d’Amposta, per tal que es pugui iniciar la 
licitació per a la contractació del servei de redacció del Pla Director de 
la Façana Fluvial d’Amposta d’àmbit morfològic, de manera que el 
candidat proposat haurà de realitzar el servei complint amb tots els 
requisits demanats.  

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
de serveis consistents en la redacció del Pla Director de la Façana 
Fluvial d’Amposta d’àmbit històric patrimonial per tal d’analitzar, 
estudiar i inventariar tot el que comprèn aquest Pla Director del 
municipi d’Amposta, per tal que es pugui iniciar la licitació per a la 
contractació del servei de redacció del Pla Director de la Façana 
Fluvial d’Amposta d’àmbit històric patrimonial, de manera que el 
candidat proposat haurà de realitzar el servei complint amb tots els 
requisits demanats.  

 
Contractació per a la redacció del Pla Director de la zona Esportiva 
d’Amposta 
 

- Aprovar la contractació per a la redacció del Pla Director de la Zona 
Esportiva d’Amposta, amb la única de les empreses que s’ha 
presentat a la licitació del procediment, Idom Consulting, 
Engineering, Architecture, S.A.U. segons oferta presentada per un 
total de 16.000 euros + IVA.  

 
Designació per compareixença en recurs contenciós 
 

- Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs 
ordinari 480/2016 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – 
Administratiu número 1 de Tarragona i designar per la representació 
i defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs indicat al 
Lletrat Sr. J.C.C. i procuradora Sra. M.G.S. 

- Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs 
ordinari 471/2016 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – 
Administratiu número 1 de Tarragona i designar per la representació 
i defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs indicat al 
Lletrat Sr. J.C.C. i procuradora Sra. M.G.S. 

 
Aprovació de justificació de subvenció directa extraordinària 
 

- Aprovar, la justificació presentada en relació a la subvenció directa 
extraordinària, exclosa de concurrència competitiva, en favor de la 
Comunitat General de Regants – Zona Vilafranco del Delta, per 



l’arranjament d’una sèrie de camins que consten a l’expedient per 
import de 12.000,01 €, 

 
Sol·licituds d’autorització d’assistència a jornada de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidoria de Turisme i la 
responsable de l’oficina de turisme en la que sol·liciten autorització 
per assistir al Forum Turístic i la fira B-Travel a Barcelona del 19 al 23 
d’abril de 2017. 

 
Sol·licitud d’autorització per publicitat 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.M.P. en la que demana 
autorització per fer una campanya de publicitat de l’empresa Erosky 
Amposta amb un vehicle els dies 7 i 8 d’abril de 2017, amb efectes 
retroactius, advertint a l’interessat que s’ha d’abstenir de realitzar 
l’acte pels voltants de l’hospital comarcal del Montsià i la residència 
d’avis. 

 
Aprovació del Pla de Seguretat de l’obra “Pavimentació de carrers” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Pavimentació de carrers” 
elaborat per Becsa SA  

 
Aprovació de les bases i convocatòria del concurs “Curts de gambals”. 
 

- Aprovar les Bases reguladores del bases reguladores del concurs 
“Curts de gambals”  

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

- Autoritzar al Sr. J.S.B. la creació d’una plaça reservada per a 
minusvàlids al carrer Amèrica, advertint a l’interessat que la mateixa 
podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de 
minusvalidesa. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
 

- Autoritzar al Sr. L.G., representant del Mas de la Cuixota Restaurant, 
la cessió d’un escenari per al dia 4 de juny que es realitzarà la festa 
de la plantada i per al dia 1 d’octubre de 2017 per a la festa de la 
Sega. 



- Autoritzar a la brigada municipal per tal que puguin portar les cadires 
a la pista d’atletisme el dia 11 de maig de 2017 en motiu de les XII 
Jornades Esportives. 

 
Abans de debatre la contractació del subministrament que es dirà a 
continuació, el Sr. Ramon Bel i Serrat, surt de la Sala, per tenir un interès 
directe en l’assumpte 
 
Renúncia a proposta de despesa 
 

- Aprovar la renúncia a la proposta de despesa de 6.957,50 € a favor 
d’Automòbils Toldà Sl amb número d’operació 201700012900. 

 
Contractació de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
Peugeot Partner 1.6 HDI (75 CV) matrícula 97xx-Hxx amb Automobils 
Toldà SL segons oferta presentada per un import total de 7.362,85 € 

 
Seguidament es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern Local, el Sr. 
Ramon Bel i Serrat. 
 
Aprovació de col·laboració per a la instal·lació de parada de sementals. 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Organisme 
Autònom “Cría Caballar de las Fuerzas Armadas” (Centre militar de 
cria cavallar de Zaragoza) per tal de fomentar la cria equina al 
municipi d’Amposta durant l’any 2017 

 
Reclamació d’interessos de demora 
 

- Abonar a l’empresa Eulen SA l’import de 880,11 euros, d’acord amb la 
sentència de 24 de febrer de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 1 de Tarragona, corresponents a l’errada material en el 
càlcul dels interessos de demora inicialment realitzat i que es 
correspon al segon pagament de les següents factures (imports 
marcats en sombrejat, els quals no estaven inclosos en el càlcul 
inicial:   

NÚM 
FAC. DATA FRA. 

DATA 
REGISTRE 

IMPORT 
BASE DATA "O" 

DATA 
LEGAL 

PAGAMENT RP DIES INTERÉS LIQUIDACIÓ 
          

2449037 31/08/2011 31/08/2011 8.963,26 03/10/2011 30/10/2011 31/12/2011 62,00 8,25% 125,61 



     31/12/2011 02/03/2012 62,00 8,00% 121,80 
   6.179,13 03/10/2011 30/10/2011 31/12/2011 62,00 8,25% 86,59 
     31/12/2011 30/05/2012 151,00 8,00% 204,50 

2459589 30/09/2011 17/10/2011 8.963,26 07/11/2011 16/12/2011 31/12/2011 15,00 8,25% 30,39 
     31/12/2011 02/03/2012 62,00 8,00% 121,80 
  17/10/2011 6.179,13 07/11/2011 16/12/2011 31/12/2011 15,00 8,25% 20,95 
     31/12/2011 30/05/2012 151,00 8,00% 204,50 

2466575 31/10/2011 23/11/2011 8.079,75 21/12/2011 22/01/2012 05/03/2012 43,00 8,00% 76,15 
  23/11/2011 7.062,64 21/12/2011 22/01/2012 30/05/2012 129,00 8,00% 199,69 

2979245 30/11/2011 01/12/2011 8.963,30 21/12/2011 30/01/2012 05/03/2012 35,00 8,00% 68,76 
  01/12/2011 6.179,09 21/12/2011 30/01/2012 30/05/2012 121,00 8,00% 163,87 

 
Proposta d’assignació provisional d’acumulació de tasques a determinats 
treballadors municipals 
 

- Assignar a la Sra. R.D.C. les funcions de direcció de la Llar d’Infants La 
Gruneta, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2017, amb la dedicació 
necessària per a que es compleixin els objectius de qualitat  que 
demanda aquest servei. 

- Assignar a la Sra. C.F.G. les funcions de direcció de la Llar d’Infants La 
Sequieta, entre l’1 de gener i el 24 de maig de 2017, amb la dedicació 
necessària per a que es compleixin els objectius de qualitat  que 
demanda aquest servei. 

- Atorgar-los-hi en concepte d’indemnització per l’exercici  de les 
anteriors funcions durant el termini indicat la quantitat  mensual de 
380,00 euros, dels quals es minorarà l’import rebut en virtut de 
l’acord de la JGL de 30/11/2016. 

- Assignar al Sr. X.M.P. funcions especials i addicionals de coordinació 
interna i de suport a la Responsable de l’Àrea de Serveis Socials, entre 
l’1 de gener i el 31 de març de 2017 i atorgar-li en concepte 
d’indemnització per l’exercici  de les anteriors funcions durant el 
termini indicat la quantitat  total de 343,50 euros. 

- Reconèixer les funcions especials per acumulació de tasques, 
assumides  pel Sr. T.G.V. entre el 23 de gener i el 19 de febrer de 
2017, amb motiu de la baixa per permís de paternitat del Sr. J.G.B. i 
assignar-li en concepte d’indemnització per l’exercici  de les anteriors 
funcions durant el termini indicat la quantitat  total de 350,00 euros 

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



 


