
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 
d’octubre 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: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:35 h 
Hora final: 09:25 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 27 de setembre de 2017. 
 
CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “PAVIMENTACIÓ DE 
DIVERSOS CAMINS I CARRERS 2017” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació per a l’obra "Pavimentació de 
diversos carrers i camins 2017", tot convocant-ne la licitació. 

 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
nova uniformitat de la Policia Local d’acord amb la Resolució 
INT/1431/2017 de 15 de juny, amb D.B.L. (Pro-Uniformes) segons 
oferta presentada per un import total de 13.365,66 € IVA inclòs.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en un 
alcoholímetre evidencial Alcostest 7510 amb impressora, maleta de 
transport, carregador individual, cable USB + 200 boquilles 
antiretorn 7510 evidencial, amb Dextron Ingenieria de la 
Telecomunicación SA segons oferta presentada per un import 
total de 6.617,50 € IVA inclòs.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
trofeus per a la Gala de l’Esport, amb Metacrilatos Burgos SL 



segons oferta presentada per un import total de 2.901,42 € IVA 
inclòs.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
mirall de tràfic per a l’encreuament de la C-12 amb el carrer de la 
mina, amb Projectes i Instal·lacions d’espais urbans SL segons 
oferta presentada per un import total de 151,25 € IVA inclòs.  

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 629 de data 02/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 
88.478,77 €, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials 
del Montsià per import de 18.868,61 € i finalitza amb J.I.M.N., per 
import de 1.908,00 € 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 630 de data 
02/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 146.348,69 €, la qual 
comença amb ISS Facility Services SA  per import de 146.348,69 € i 
finalitza amb Garden Arrels SL per import de 1.815,48 €. 

 
REGULARITZACIÓ D’OPERACIONS COMPTABLES 

- Atès els següents contractes menors aprovats per Junta de Govern 
Local: 

AD Concepte DATA AD IMPORT 
AD 

24220 Adquisició de 650 motxilles per a obsequi als participants a la 
Diada de l'Esport al Carrer 2017. 

26/05/2017 1573,00 

3896 Reparacions a la màquina de clima zona piscina gran. Càrregues 
de gas. 

03/02/2017 1846,41 

5792 Substitució comptador d'aigua recirculadora de la piscina gran 
exterior per trencament de l'existent. 

15/02/2017 1332,91  

31981 Realització de 18,000 fulls publicitaris dels cursets de la 
temporada 2017/2018 

04/07/2017 1597,96 

3924 Asseg. Programa Fem Ocupació per a Joves 2016, eXP. foj/3/2016 
per a 24 jovesº 

02/01/2017 120,55 

12934 AD del 2016 Lloguer 6 ordin. Per Mòdul Secretaria/Attn. Públic 
Jov.OCUP SOC01/15/0039 

31/03/2017 2323,00  

3925 Asseg. Prog. Joves per l'Ocupació 2016, per 90 joves, tasques 
formatives i pràctiques. 

           
02/01/2017 

752,88  

3923 Asseg. Programa 30 PLUS 2016 EXP.30P/1/2016 20 participants 02/01/2017 100,47 
964 Pressupost destinat als experts del Certificat de professionalitat 

activitats auxiliars de comerç(FOAP 2016) 
18/01/2017 4760,00 

962 Pressupost destinat als experts del Certificat de professionalitat 
activitats auxiliars de comerç(FOAP 2016) 

18/01/2017 3060,00 



963 Pressupost destinat als experts del Certificat de professionalitat 
activitats auxiliars de comerç(FOAP 2016) 

18/01/2017 680,00 

12864 Import subministrament sabates seguretat transpirables personal 
servei brigada 

03/04/2017 1607,00  

3902 Carrosses per a la cavalcada de reis 2017 02/01/2017 1331,00 
11985 Activitats Infantils i Juvenils al Saló de Pasqua del 08 al 13 d'abril 03/04/2017 1512,50 
14033 Activitat de l'associació excursionista Amposta durant el Saló de la 

Infància i Joventut. 
05/04/2017  2159,20 

8361 Activitats Difusió Espais Juvenils Municipals 08/03/2017 15670,35 
S’han revisat aquests acords a la comptabilitat municipal i s’ha detectat que: 

- L’obra, servei o subministrament prestat ascendeix a un import 
inferior al inicialment contractat: 

AD Concepte IMPORT AD PENDENT AD 

3896 
Reparacions a la màquina de clima 
zona piscina gran. Càrregues de gas. 1846,41 0,26 

5792 

Substitució comptador d'aigua 
recirculadora de la piscina gran 
exterior per trencament de l'existent. 1332,91 0,01 

12934 

AD del 2016 Lloguer 6 ordin. Per 
Mòdul Secretaria/Attn. Públic 
Jov.OCUP SOC01/15/0039 2323 0,01 

3925 

Asseg. Prog. Joves per l'Ocupació 
2016, per 90 joves, tasques formatives 
i pràctiques. 752,88 0,01 

964 

Pressupost destinat als experts del 
Certificat de professionalitat activitats 
auxiliars de comerç(FOAP 2016) 4760 700 

962 

Pressupost destinat als experts del 
Certificat de professionalitat activitats 
auxiliars de comerç(FOAP 2016) 3060 1100 

963 

Pressupost destinat als experts del 
Certificat de professionalitat activitats 
auxiliars de comerç(FOAP 2016) 680 680 

3902 
Carrosses per a la cavalcada de reis 
2017 1331 217,8 

8361 
Activitats Difusió Espais Juvenils 
Municipals 15670 91,3 

- S’han comptabilitzat directament les següents factures, quan 
l’operació correcta era el reconeixement de l’obligació(O), ja que 
l’autorització(A) i disposició(D) ja estava aprovada: 

AD Concepte IMPORT AD 

3896 
Reparacions a la màquina de clima zona piscina gran. Càrregues 
de gas. 1846,41 



5792 
Substitució comptador d'aigua recirculadora de la piscina gran 
exterior per trencament de l'existent. 1332,91 

12934 
AD del 2016 Lloguer 6 ordin. Per Mòdul Secretaria/Attn. Públic 
Jov. OCUP SOC01/15/0039 2323 

3925 
Asseg. Prog. Joves per l'Ocupació 2016, per 90 joves, tasques 
formatives i pràctiques. 752,88 

24220 
Adquisició de 650 motxilles per a obsequi als participants a la 
Diada de l'Esport al Carrer 2017. 

1573 

31981 
Realització de 18,000 fulls publicitaris dels cursets de la 
temporada 2017/2018 

15670 

3924 
Asseg. Programa Fem Ocupació per a Joves 2016, eXP. 
foj/3/2016 per a 24 joves 

120,55 

3923 Asseg. Programa 30 PLUS 2016 EXP.30P/1/2016 20 participants 100,47 

963 
Pressupost destinat als experts del Certificat de professionalitat 
activitats auxiliars de comerç(FOAP 2016) 

680 

12864 
Import subministrament sabates seguretat transpirables 
personal servei brigada 

1607 

11985 Activitats Infantils i Juvenils al Saló de Pasqua del 08 al 13 d'abril 1512,5 

14033 
Activitat de l'associació excursionista Amposta durant el Saló de 
la Infància i Joventut. 

2159,2 

Regularitzar aquestes operacions comptables als efectes que la 
comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de les activitats realitzades i 
que per part de la Intervenció es doni de baixa les operacions assenyalades 
en els imports fixats. 
 
ATORGAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES DE 
FESTES MAJORS D’AMPOSTA 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
150,00€ a la samarreta més divertida: “Superpatitos”, representada 
pel Sr. E.D.E. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
150,00€ a la samarreta més elaborada: “Les cuquis”, representada 
per la Sra. A.A.P. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
150,00€ a la samarreta més original: “Si quieres que te haga caso 
llename el vaso”, representada per la Sra. J.M.B., no obstant l’informe 
d’objeccions de la Interventora. 

 



ATORGAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS DE VESTITS DE PAPER DE 
FESTES MAJORS D’AMPOSTA 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels 
imports que es diran a continuació, no obstant informe d’objeccions 
de la Interventora, per la participació als següents: 

NOM 
MODA 
INFANTIL 

MODA 
ACTUAL FANTASIA ÈPOCA 

P.P.C. 50       
CYP GROUP DE MODA 50       
GROUP EBREMONT(M.A.M.R.) 50   100   
C.R.A.   70 100 100 
R.G.M.   70   100 
C.A.M.       100 
Y.M.P. 50       
C.P.S.   70     
F.C.M. 50       
E.R.E.   100     
S.R.T.   70 100 100 

- Desestimar l’atorgament del premi per participació en la modalitat de 
Fantasia al Sr. Daniel Giné Royo, per quan el mateix no es troba al 
corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament 
d'Amposta, raó per la qual no pot ser beneficiari de cap premi. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels 
imports que es diran a continuació, no obstant informe d’objeccions 
de la Interventora, als guanyadors de les diferents categories: 

NOM 
MODA 
INFANTIL 

MODA 
ACTUAL  FANTASIA ÈPOCA 

P.P.C   800 1.000 700 
GROUP EBREMONT(M.A.M.R.)       500 
C.R.A. 200       
Y.M.P.     700 1.000 
F.C.M.   500     
E.R.E.     500   
S.R.T. 80       
GRUP NOU(A.M.C.) 100       
M.V.L.   300     
 
 
 



APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT FÒRUM AMPOST@EMPRESA 
(#FAME17”) 
 

- Aprovar l’activitat FÒRUM Ampos@EMPRESA: EXPERIÈNCIES 
EMPRENEDORES amb un pressupost aproximat de 8.000,00 €. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRE DE TREBALL 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  i la Fundació Privada Gentís per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna  M.J.G.C., la qual desenvoluparà les 
pràctiques a l’àrea de serveis socials amb l’integrador social del 4 al 
23 d’octubre de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i el 24 
d’octubre de 2017 de 9 a 11 hores. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació pregada pel Sr. E.M.P. consistent en el 50 % de 
la quota liquidada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

938736 300,00 300,00 150,00 150,00 

 
- Concedir la bonificació pregada pel Sr. J.M.R.F. consistent en el 68 % 

de la quota liquidada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

68% bonificació Quantitat a tornar 

919883 1.192,89 1.192,89 811,17 811,17 

938761 300,00 300,00 204,00 204,00 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.S.M., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 19xx-Gxx a efectes 2018 i aplicar l’exempció de 
l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 84xx-Fxx, a efectes 2018 i següents. 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.M.G.B., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula T-50xx-Ax a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a 
la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula T-55xx-
Ax, a efectes 2018 i següents. 

- Reconèixer al Sr. J.R.C. la baixa definitiva del vehicle indicat produïda 
el dia 30 de juny de 2017 i procedir a la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 41,64 € que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant, atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

907076 2017 83,28 41,64 41,64 

 
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 

l'IVTM al Sr. R.G.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. A.I.I. 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 el Sr. M.L.E.H. 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. L.M.S. 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. J.F.A. 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. H.A. 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. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. E.L.P. tots els requisits per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i 
donar de baixa la liquidació número 925006 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

- Considerar que concorren en la Sra. N.V.M. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 923941 a la 
bonificació del 25% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 
l’ordenança fiscal, atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

923941 946,32 08/09/2017  236,58 
 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 

- Reconèixer la errada de fet en part del rebut de la Sra. M.F.G.R., 
actuant en nom i representació de la seva mare M.R.G. del mes de 
juny de 2016 i els rebuts dels mesos de juliol, agost i setembre del 
2016 i determinar l’ingrés indegut: 

Rebut Pagat Correcte Indegut Recàrrec Interessos A 
tornar 

895705 32,24 23,06 7,47 1,49 0,22 9,18 

896318 32,20 0,00 26,15 5,23 0,82 32,20 

898447 32,04 0,00 26,15 5,23 0,66 32,04 

899315 18,23 0,00 14,94 2,99 0,30 18,23 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Acceptar a la Sra. M.I.A.C. el fraccionament i ajornament segons el 
següent quadre d’amortització per al pagament de les liquidacions 
números 938458 i 938454 en concepte de plus vàlua: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 



2299,33 05/11/2017 96,02 0,00 0,31 96,33 2203,31 

2203,31 05/12/2017 96,02 0,00 0,61 96,63 2107,29 

2107,29 05/01/2018 96,02 0,00 0,93 96,95 2011,27 

2011,27 05/02/2018 96,02 0,00 1,21 97,23 1915,25 

1915,25 05/03/2018 96,02 0,00 1,49 97,51 1819,23 

1819,23 05/04/2018 96,02 0,00 1,80 97,82 1723,21 

1723,21 05/05/2018 96,02 0,00 2,10 98,12 1627,19 

1627,19 05/06/2018 96,02 0,00 2,40 98,42 1531,17 

1531,17 05/07/2018 96,02 0,00 2,69 98,71 1435,15 

1435,15 05/08/2018 96,02 0,00 3,00 99,02 1339,13 

1339,13 05/09/2018 96,02 0,00 3,30 99,32 1243,11 

1243,11 05/10/2018 96,02 0,00 3,62 99,64 1147,09 

1147,09 05/11/2018 96,02 0,00 3,91 99,93 1051,07 

1051,07 05/12/2018 96,02 0,00 4,21 100,23 955,05 

955,05 05/01/2019 96,02 0,00 4,52 100,54 859,03 

859,03 05/02/2019 96,02 0,00 4,81 100,83 763,01 

763,01 05/03/2019 96,02 0,00 5,09 101,11 666,99 

666,99 05/04/2019 96,02 0,00 5,42 101,44 570,97 

570,97 05/05/2019 96,02 0,00 5,69 101,71 474,95 

474,95 05/06/2019 96,02 0,00 6,00 102,02 378,93 

378,93 05/07/2019 96,02 0,00 6,31 102,33 282,91 

282,91 05/08/2019 96,02 0,00 6,60 102,62 186,89 

186,89 05/09/2019 93,44 0,00 6,71 100,15 93,45 

93,45 05/10/2019 93,45 0,00 7,02 100,47 0,00 

Total  2299,33 0,00 89,75 2389,08  

 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 



 
- Acceptar per al Sr. J.R.L. l’ajornament de pagament de la liquidació 

número 938197 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana fins al 31 de desembre 2017 dia 
en que serà carregat el rebut atenent al següent detall: 

Rebut Venciment Principal Interessos Total 

938197 31/12/2017 2195,63 23,23 2218,86 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar al Sr. J.J.S.B. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2286, 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 Santa Teresa.  

 
DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 
25,00€ corresponent a l’import pagat d’acord amb l’informe emès pel 
Cap de l’Oficina de Gestió Tributària número 805/2017.  

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

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal al Sr. S.M.M., actuant en nom i 
representació de l’Associación de Propietarios de Maquinaria Agricola 
de las Comarcas del Montsia y Baix Ebre, el dia 18 de gener de 2018 
de les 08:00 fins les 14:00 hores per realitzar inspeccions tècniques 
als vehicles agrícoles. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal –espai interior i exterior- al Sr. 
C.A.P., actuant en nom i representació de l’Associació Black Diamond, 
els dies 16 a 18 de març de 2018, ambdós inclosos per realitzar la 
celebració del 6è. Motor Show Amposta 2018. 

- Acceptar la cessió de  la sala del teatre de l’edifici del casal a la Sra. 
B.B.T., actuant en nom i representació de l’Associació de Teatre i Circ 
TTEE, tots els dilluns del mes d’octubre de 2017 fins al mes de juny de 
2018 de les 17:00 fins les 22:00 hores per realitzar classes regulars de 
l’Escola de teatre i circ d’Amposta. 



- Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal a la Sra. 
J.G.B., actuant com a representant de FOTO CLUB T.E., el 14 d’octubre 
de 2017 de les 9:00 fins les 13:00 hores –pel matí- i de les 15:00 fins 
les 22:00 hores –per la tarda- per portar a terme un curs de 
fotografia. 

- Acceptar la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal al Sr. D.F.F. 
els dies 5 i 6 d’octubre 2017 de les 18:30 fins les 21:30 hores per 
presentar la candidatura a les eleccions de la presidència de la 
Comunitat de Regants.  

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

- Concedir llicència a la Sra. A.F.P., com a titular de la llicència del Bar 
Casa Ana,en que les dades de l’ocupació seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’un rendiment. 

o Emplaçament: Carrer Simpàtica número 16 d’Amposta. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al 

damunt d’una tarima que anivelli la calçada amb la vorera. 
o Període d’ocupació: De l’agost a l’octubre de 2017 ambdós 

inclosos. 
o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 938545 

per un import total de 283,36 € de la que ha fet un pagament 
total el dia 21 d’agost de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.X.C.C. en la que demana 
permís per a col·locar una carpa a la plaça del Poador enfront del seu 
establiment, condicionada l’ocupació a respectar la normativa de 
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via i concretament 
l’article 23.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’ AMPA de l’Escola Consol Ferré 
en la que sol·licita autorització per poder ocupar un espai a la Plaça 
Ramon Berenguer IV el dia 13 d’octubre de 2017 de les 8 a les 15 
hores per celebrar el Campus de Tardor, advertint-los que l’ocupació 
no ha d’envair l’espai que ja tenen concedit els locals públics de la 
plaça. Un cop finalitzada l’activitat han de deixar l’espai net. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Circ Raluy Legacy SL en la que 
demana autorització per poder instal·lar un circ a l’espai situat entre 
el carrer Salvador Dalí i el carrer Antoni Gaudí, del 16 al 22 d’octubre 
de 2017. 

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



 
- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. S.M.F. en la que es demana 

que es pinti, per part de la brigada municipal,  una plaça 
d’aparcament reservada per a persones amb minusvalidesa a l’Av. de 
la Ràpita, 195, a l’alçada de l’establiment Federòptics, advertint al 
sol·licitant, que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona 
que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. E.C.C. en la que sol·licita 
autorització per a repartir flyers pels carrers de la població i col·locar 
un stand de Masmobil a la zona del mercat els dimarts durant els 
mesos de setembre i octubre, advertint a l’interessat que l’ocupació 
no ha d’envair l’espai que ja tenen concedit els locals públics de la 
Plaça i s’haurà de posar en contacte amb l’encarregat municipal per a 
que l’informi de la ubicació més apropiada per realitzar l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.M.R. en representació de 
MarketPisos SL, en la que sol·licita autorització per repartir flyers amb 
una hostessa amb expositor d’1m2, el dia 3 d’octubre de 10 a 14 
hores a l’Av. Santa Bàrbara, 27 cantonada carrer Beat Oriol i els dies 6 
i 7 d’octubre de 2017 de 10 a 14 i de 16 a 20 hores enfront de la 
Ibercaja a l’Av. de la Ràpita. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. E.B.S., representant de la 
Penya Barcelonista Joan Gamper d’Amposta en la que demana 
autorització per poder realitzar una caminada popular fins a l’Ermita 
del Montsià el dia 8 d’octubre de 2017 així com la col·laboració de la 
Policia local i protecció Civil i autorització per ocupar la Plaça del 
Mercat com a punt de sortida. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Nórdico Walking 
Mediterrani en la que demana autorització per poder realitzar la 3a 
trobada de marxa nòrdica de Catalunya el dia 22 d’octubre de 2017, 
consistent en una volta a peu per la llacuna de l’encanyissada i també 
sol·liciten la col·laboració de la Policia local i protecció Civil en els 
punts conflictius de la ruta, d’acord amb plànol adjunt, advertint al 
sol·licitant que com part de la marxa passa pel terme de la Ràpita, 
haurà d’informar al mateix del fet. 

 
CORRECCIÓ D’ACORDS 



- Aprovar la correcció de l’acord aprovat en la Junta de Govern Local en 
la sessió duta a terme el dia 13 de setembre de 2017 en el qual 
consta: 

“PRIMER. Aprovar les actes de preu contradictoris PNU-01, PNU-02 
i PNU-03, corresponent a la certificació 2 de les obres “16-022PE- 
Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal 
“degudament signada per les directores de les obres i per 
l’adjudicatària UTE ADolfo Constructors SL i Maceria XXI SL, que es 
diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació 
als quadres de preus del projecte dels següents preus 
contradictoris: 
PNU-01, per un import de 7.131,75 €. 
PNU-02, per un import de 5.596,55 €. 
PNU-03, per un import de 5.504,90 €.” 

I ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar les noves unitats d’obra PNU-01, PNU-02 i PNU-
03, corresponent a la certificació 2 de les obres “16-022PE- 
Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal 
“degudament signada per les directores de les obres i per 
l’adjudicatària UTE ADolfo Constructors SL i Maceria XXI SL, que es 
diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació 
als quadres de preus del projecte dels següents preus 
contradictoris: 
PNU-01, per un import de 11,65 €. 
PNU-02, per un import de 41,57 €. 
PNU-03, per un import de 25,49 €.” 

- Aprovar la correcció de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local 
en la sessió duta a terme el dia 19 de juny de 2017 en el qual consta: 

“PRIMER. Aprovar la correcció de l’acord indicat, aprovant les actes 
de preus contradictoris PNU-01, PNU-02, PNU-03, PNU-04, PNU-05 
i PNU-06 de les obres “16-013PE- Eliminació de barreres 
arquitectòniques, en algun punt de la ciutat” que es dirà a 
continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents preus contradictoris: 
PNU-01, per un import de 257,03 €. 
PNU-02, per un import de 93,12 €. 
PNU-03, per un import de 128,33 €. 
PNU-04, per un import de 28,98 €. 
PNU-05, per un import de 189,77 €. 
PNU-06, per un import de 130,23 €”. 

I ha de constar: 



“PRIMER. Aprovar la correcció de l’acord indicat, aprovant les noves 
unitats d’obra PNU-01, PNU-02, PNU-03, PNU-04, PNU-05 i PNU-06 
de les obres “16-013PE- Eliminació de barreres arquitectòniques, 
en algun punt de la ciutat” que es dirà a continuació, la seva 
execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del 
projecte dels següents preus contradictoris: 
PNU-01, per un import de 89,26 €. 
PNU-02, per un import de 43,12 €. 
PNU-03, per un import de 9,69 €. 
PNU-04, per un import de 40,26 €. 
PNU-05, per un import de 20,41 €. 
PNU-06, per un import de 45,23 €”. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Agència de l’habitatge de Catalunya, remet notificació sobre els drets 
de tanteig i retracte dels següents habitatges situat a: 

o La Parra, 34 
o Sant Antoni, 17, 1er 
o Santa Bàrbara, 79, 2on 2a 
o Guadalajara, 7, 3er 2a 
o Alcalde Palau, 29, 2on 2a 

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: 
 
Aprovació de certificació d’obres i factura 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació núm. 4 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import de 
1.638,28 €, així com la factura número 17043. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 6 de l’obra “Eliminació 
de barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat”, per un 
import de 0,00 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 



- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació núm. 1 de l’obra “Enderroc d’edificacions 
al carrer Sant Roc i Sant Isidre”, per un import de 37.095,54 € així com 
la factura número 3612. 

 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament, instal·lació i configuració de maquinari i programari per a 
la renovació i ampliació de l’actual infraestructura d’emmagatzematge i 
virtualització de l’Ajuntament d'Amposta 
 

- Declarar admeses les ofertes presentades per  
o Lot número 1: 

 Telefónica soluciones de informática y comunicaciones 
de España, SAU.  

 T-Systems ITC Iberia, SAU.  
 Infordisa, SA.  
 ICOT Informàtica i comunicacions de Tarragona, SA.  

o Lot número 2:  
 T-Systems ITC Iberia, SAU.  

- Requerir a l’empresa Telefónica soluciones de informática y 
comunicaciones de España, SAU., com empresa proposada per 
l’adjudicació del lot número 1 del contracte, per tal que en el termini 
de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi la 
notificació del present acord, presenti: 

o La garantia definitiva, per import de 3.754,86 €., equivalent al 5 
per 100 del preu del contracte exclòs IVA. 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

o Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder 
comprovar durant tota la vigència del contracte quantes 
vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

o La documentació administrativa prevista a la clàusula 5 del 
present plec. 

o El certificat previst a la declaració responsable que figura com 
annex 1 del Plec de clàusules econòmiques administratives. 

- Requerir a l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU., com empresa 
proposada per l’adjudicació del lot número 2 del contracte, per tal 
que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en 
que rebi la notificació del present acord, presenti: 



o La garantia definitiva, per import de 1.000,00 €., equivalent al 5 
per 100 del preu del contracte exclòs IVA. 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

o Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder 
comprovar durant tota la vigència del contracte quantes 
vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

o La documentació administrativa prevista a la clàusula 5 del 
present plec. 

o El certificat previst a la declaració responsable que figura com 
annex 2 del Plec de clàusules econòmiques administratives. 

 
Recurs de reposició per denegació de pròrroga d’IIVTNU 
 

- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. J.M.C.Q.  contra 
l’acord de la Junta de Govern Local pres el dia 17 de juliol de 2017, 
per considerar ajustada a dret la liquidació practicada el dia 28 d’abril 
de 2017 a conseqüència de la comunicació preceptiva realitzada pel 
Notari autoritzant que a la vegada tenia mandat exprés per part dels 
interessats per a procedir a dita comunicació. 

 

Ampliació del termini per presentar sol·licituds per participar en el procés 
de selecció del lloc de Tècnic/a mig de Recursos Humans i correcció 
d’errada material 
 

- Modificar la clàusula 2.1. Titulació, afegint la Diplomatura o Grau en 
Sociologia i ADE, i eliminant l’expressió “o equivalent”, restant la 
redacció de la següent forma: 2.1. Titulació: estar en possessió de la 
Diplomatura o Grau en Relacions Laborals, Ciències del Treball, 
Sociologia o ADE i ampliar el termini de presentació de sol·licituds 
d’admissió en el procés selectiu en 5 dies naturals des de la data de 
publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona.  

 
Nomenament de personal laboral en propietat d’una plaça d’oficial de 
segona – manteniment – secció pintura, grup C2.5.1, adscrit a l’àrea de 
serveis al territori de l’Ajuntament d'Amposta 
 

- Nomenar per ocupar en propietat una plaça d’oficial segona – 
manteniment – secció pintura, Grup C2.5.1, adscrit a l’Àrea de Serveis 



al Territori, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
d’Amposta, al Sr. J.M.I. 

 
Aprovació de les bases per al concurs fotogràfic “Expoclick Amposta. Un riu de 
clicks” 

- Aprovar les bases reguladores del concurs fotogràfic “Expoclick 
Amposta. Un riu de Clicks.  
La durada del concurs serà del dilluns 23 d’octubre fins el dijous dia 9 
de novembre de 2017. 
S’atorgarà un premi consistent en un click gegant de playmobil a la 
foto més original. 

 
Sol·licitud d’autorització per penjar cartells informatius 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació d’Engrescats de les 
Terres de l’Ebre en la que demana autorització per penjar cartells 
informatius i divulgatius  de la caminada que es realitzarà el dia 8 
d’octubre, amb cartró rígid i enganxar-los amb brides a faroles de 
diferents vies públiques, comprometent-se a treure’ls un cop 
finalitzada la caminada. 

 
Aprovació de realització de l’activitat “1a Fira del Disc” 
 

- Reservar lloc per estacionament dels expositors al carrer Dr. Tomàs 
Pujol i Font des del carrer Salamanca fins al Francesc Riocabo, amb 
senyals de prohibit aparcar el proper dia 8 d’octubre a partir de les 
10.00 hores fins les 22h,  aprovar la cessió  de l'escenari petit de 
l'ajuntament i d’un grup electrògen ja que l'edifici municipal de 
l'oficina de Turisme encara està amb el provisional d'obra i no hi ha 
suficient potència per donar cobertura a una activitat extra com 
aquesta i sol·licitar a la brigada municipal que instal·li bombetes de 
llum ja que la il·luminació exterior és deficient, així com un punt de 
llum i un d'aigua per a poder abastir una food truck i una barra de 
begudes. 

 
Acceptació del dret de tanteig i retracte 

- Acceptar el dret de tanteig i retracte en favor de l’Ajuntament 
d'Amposta de l’habitatge següent (Expedient THPT-0177-17: 

Titular Municipi Adreça Annexos Sup. 
útil 

Sit. 
actual 

Tipus 
jur. 

Est. 
Cons. 

Preu Ref. Cad. Núm. 

Finca 

Bankia 
SA 

Amposta La 
Parra, 

NO 87,78 
M2 

Ocupat Jurídica Acabat 15.371 520116BF9150A0001GY 4173 
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Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.S.F. funcionària 
bibliotecària en la que sol·licita poder assistir a: 

 Curs, L’atenció a les persones amb discapacitats a les 
biblioteques públiques” el dia 10 d’octubre de 10 a 14 hores a 
Tortosa a la seu dels serveis territorials de cultura. 

 Curs, Conducció de clubs de lectura, els dies 3 i 17 d’octubre de 
2017 de 10 a hores a Tortosa a la seu dels serveis territorials 
de cultura. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. C.S.V. treballador de la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, en la que sol·licita 
autorització per poder assistir al curs, L’atenció a les persones amb 
discapacitats a les biblioteques públiques” el dia 10 d’octubre de 10 a 
14 hores a Tortosa a la seu dels serveis territorials de cultura. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F., en la que sol·licita 
autorització per poder anar a la reunió de la sessió provincial de 
Tarragona del consell d’empadronament  a Tarragona el dia 5 
d’octubre de 2017 a la seu de l’INE. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada en la qual s’autoritza a la Regidora 
de Turisme, Joana Estévez González i al Sr. M.P.F. a assistir els dies 18 
i 19 d’octubre de 2017 al Fòrum Ecoturisme, Natural i Sostenibilitat a 
la Vall d’en Bas amb l’autorització de viatge, l’ordre de pagament de la 
inscripció i les despeses del propi viatge. 

- Autoritzar la Sr. J.M.I. a realitzar els 30 crèdits restant per a l’obtenció 
del Màster Universitari de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia, 
condicionant el seu pagament (a raó de 46,50 € x crèdit) a 
l’acreditació de superació  del mateix. 

 
Accés al servei d’acolliment temporal d’urgència 
 

- Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a V.S. i T.A., 
qui podran fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Lleó, 
15-21, 2, 6 durant un període de 3 mesos, a partir del dia 01/10/2017. 

 
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 2.692,25 € al número de compte de l’entitat.  



 
Embargs de crèdits i deutes 
 

- Comunicar a l’Agència Tributària que el Sr. C.D.F. no té res pendent 
de cobrament per part de l’Ajuntament d'Amposta. 

- Comunicar a l’Agència Tributària que el Sr. K.F. no té res pendent de 
cobrament per part de l’Ajuntament d'Amposta. 

- Comunicar a l’Agència Tributària que el Sr. S.S.F. no té res pendent de 
cobrament per part de l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Desistiment d’autorització  
 

- Deixar sense efectes l’autorització per al Sr. M.P.F. i la Sra. Joana 
Estévez González per al II Foro Internacional de Desenvolupament 
Sostenible i Saludable.  

 
Sol·licitud de cessió de material 
 

- Autoritzar al Sr. G.S.V. la cessió de tanques en motiu del XIII Trial de 
Nens del Montsià a l’àrea de la Carrova el dia 8 d’octubre de 2017 per 
delimitar espais. 

- Autoritzar a la Sra. M.C.M.A., en representació de l’Associació 
Engrescades la cessió de l’escenari i 100 cadires els dies 7 i 8 
d’octubre de 2017 en motiu de la 2a caminada engrescada. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les nou hores i vint-i-cinc minuts i de tot el que s'hi ha tractat 
es formula la present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 


