
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 16 
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: 08:20 h 
Hora final: 08:54 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 9 d’octubre 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Atorgar al Sr. J.Q.C. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 053/2017) 
per restauració de cornisa a la façana al carrer Saragossa 65, per un 
termini de sis mesos a comptar de la data màxim final de les obres 
que era el dia 21/10/2017. 

- Aprovar l’informe dels Serveis tècnics municipals demanat pel Sr. 
A.A.C. per a l’autorització de rompuda de terreny forestal amb 
finalitat agropecuària al polígon 23, parcel·les 127, 128, 129, 130, 131 
i 136.  

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT DE LA XARXA CORPORATIVA MUNICIPAL DE DADES DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

- Aprovar l'expedient de contractació dels serveis de manteniment de la 
xarxa corporativa municipal de dades de l'Ajuntament d’Amposta, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació amb tramitació 
ordinària. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ 
DE PAVELLÓ POLIESPORTIU” 



Es retira de l’ordre del dia. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE 35 TERMINALS PER A LA COMUNICACIÓ 
 

- Declarar admesa l’oferta presentada per l’empresa Dextron, 
ingenieria de la telecomunicación, SA i requerir a la mateixa, per tal 
que en el termini de cinc dies hàbils, comptats  a partir de la 
notificació del present acord presenti: 

o Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries amb la 
seguretat social. 

o Documentació administrativa prevista a la clàusula 7 del Plec 
de clàusules econòmiques – administratives, d’acord amb el 
que disposa la pròpia clàusula 7. 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D’ESPAIS ENJARDINATS I 
ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D’AMPOSTA 
 

- Declarar admesa l’oferta presentada per N.F.L. i requerir-li, per tal 
que en el termini de cinc dies hàbils, comptats  a partir de la 
notificació del present acord presenti: 

o Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries 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 Documentació administrativa prevista a la clàusula 7 del Plec 
de clàusules econòmiques – administratives, d’acord amb el 
que disposa la pròpia clàusula 7. 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per Garden Arrels, SL., per haver 
estat presentada fora de termini. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la retirada de les 
soleres i fonaments de les edificacions enderrocades al carrer Sant 
Roc i Sant Isidre on paral·lelament s’han de dur a terme treballs 
arqueològics ja que es troben dins de l’àmbit del jaciment 



arqueològic JA-22-e. La Vila amb Garcia Excavaciones y Movimientos 
SL segons oferta presentada per un import total de 4.808,54 €.  

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en 
l’adquisició d’un equip multimèdia punt d’informació 24 hores per a 
l’àrea de turisme, amb Gresely i Farré SL segons oferta presentada 
per un import total de 12.633,61 €.  

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en 
l’adquisició d’un Fiat Citroen Berlingo 1.6 HDI per a la brigada 
municipal, amb Auto Work Amposta Automòbils SL segons oferta 
presentada per un import total de 9.489,15 €.  

- Aprovar la contractació del subministrament consistent en 
l’adquisició d’una màquina tallagespa Honda HRD 536 TXE per a la 
realització del manteniment de les zones enjardinades de la zona 
esportiva, amb Sanchez 2012  SLU segons oferta presentada per un 
import total de 1.399,00 €.  

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la reparació del 
pou del Parc dels Xiribecs, desmuntatge de bomba, rebaix i neteja del 
pou i instal·lació de bomba, amb Instal·lacions Montsià SL segons 
oferta presentada per un import total de 10.230,55 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis publicitaris de Televisió Teveón 
Ebre SL per octubre i novembre 2017, amb Televisió Teveón Ebre SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.500,00 € + IVA.  

- Aprovar la contractació dels serveis publicitaris d’Imagina Ràdio per al 
tercer quadrimestre de 2017, amb Imagina Ràdio segons oferta 
presentada per un import total de 2.333,32 € + IVA.  

- Aprovar la contractació de la numeració 092 per a la Policia Local, 
davant la conveniència traslladada per l’Inspector en Cap de la Policia 
Local de disposar del servei de numeració curta especial 092 destinat 
a les policies locals, servei classificat com a “Servei 0XY local” metre la 
Policia Local ho consideri convenient i dins de la compra agregada 
com a ampliació de servei, per un import mensual de 11,04 € més IVA 
i sense quota d’alta de servei a l’empresa Telefónica de España SAU. 

 
 
 
 



PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la pròrroga del contracte formalitzat amb 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’octubre de 2017  al 17 d’abril de 2018. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.F.S.L. com a oficial primera xofer, 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) 
categoria laboral C2-13 (C2.4.1) del 18 d’octubre al 31 de desembre 
de 2017. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 3 de l’obra “rehabilitació de la 
coberta principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”, per un 
import de 91.055,74 €, així com la factura número 17003. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 3 de l’obra 
16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal i lluerna 
del mercat municipal” per un import de 10.919,65€ sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 de l’obra “Substitució del 
paviment de la pista del col·legi Agustí Barberà”, per un import de 
25.468,37 €, així com la factura número 1. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Enderroc 
d’edificacions al carrer Sant Roc i Sant Isidre”, per un import de 
4.965,44 €, així com la factura número 2. 

 
SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
 

- Aprovar la sol·licitud formulada per la UTE “Adolfo Constructors del 
Montsià SL” i “Maceria XXI SL” de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura indicada en favor de Banco de Sabadell 
SA, per un import de 91.055,74€ al seu número de compte.  

- Aprovar la sol·licitud formulada per Grup ABS SL de transmissió de 
drets de cobrament representats per la factura indicada en favor de 
Banco de Sabadell SA, per un import de 3.120,85 € al seu número de 
compte.  

 



APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 674 de data 16/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 
9.719,80 €, la qual comença amb Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona per un import de 1.900,00 € i finalitza amb S.S.B. per 
import de 1.650,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 675 de data 
16/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 25.799,43 €, la qual 
comença amb Garcia Excavaciones y Movimientos SL per import de 
5.432,90  € i finalitza amb Cleviare SL per import de 1.361,75 € 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor de l’Associació de Veterans Amposta, en virtut 
del conveni de col·laboració signat, per import de 2.882,00 € i 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la quantia de 1.500,00 
€ fixats al conveni. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor Càritas Interparroquial, relativa al segon termini 
de 2017 per import de 5.128,02 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 5.100,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor del Club Esportiu Sala Esgrima, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 4.500,00 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a al Club Esportiu Sala Esgrima de la 
quantia de 4.500,00 € fixats al conveni i corresponents al tercer 
pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor del Club Nàutic Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 4.463,27 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a al Club Nàutic Amposta de la 
quantia de 4.4250,00 € fixats al conveni i corresponents al tercer 
pagament del mateix. 

- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en favor del Consell 
comarcal per import de 8.115,61 € en concepte de “Projecte Montsià 
Actiu – Treball a les 7 comarques 2016”. 

 
EMBARGS DE CRÈDITS 
 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. I.Q.B., fins cobrir l’import total de 9.414,10 €. (Ref. 
431723319748B) 



- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Club Esportiu Amposta, fins cobrir l’import total de 
270,00 € (Ref. 431723320398V) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre Arrels CB fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total 
de 103,90 €. (REf. 431723320744H) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre D.I. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 
360,00 €. (Ref. 431723320084W) 

 
SOL·LICITUDS PRÈVIES D’ACOLLIMENT A LES AJUDES A LA CONTRACTACIÓ 
DE TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
 

- Acceptar la sol·licitud formulada per la Sra. I.T.M., la qual es pot 
acollir als ajuts a la contractació de treballadors/res de l’Ajuntament 
d’Amposta, d’acord amb les bases que les regula, aplicables en 
aquests moments. expedient 003/17. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. R.B.L. atès que la 
documentació no es va entrar dins del termini segons diu l’article 9 
de les corresponents bases i a més amb l’imprès equivocat de 
justificació i no amb l’imprès d’acolliment. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de 
les concessions administratives funeràries relatives als nínxols 
números 13-J i 14-J del Cementiri Municipal d’Amposta pel títol de 
donació del Sr. S.I.H. a favor de l’entitat religiosa Carmelitas 
Misioneras Teresianas què, atenent el que disposa l’article 630 del 
Codi Civil per a perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els 
drets donats, a tal efecte, servirà el requeriment a l'Ajuntament del 
canvi de titularitat dels títols d'ús. 

- Aprovar  sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de 
les concessions administratives funeràries relatives als nínxols 
números 1-C i 2-C del Cementiri Municipal d’Amposta pel títol de 
donació del Sr. D.M.A. i la Sra. M.N.M.A. a favor de C.G.S. què, atenent 
el que disposa l’article 630 del Codi Civil  per a perfeccionar la present 
donació haurà d'acceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el 
requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat dels títols d'ús. 

- Atorgar concessió administrativa funerària a favor del Sr. J.M.R. per a 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 138 lletra 
R, tercer pis.  



- Aprovar  sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de 
la concessió administrativa funerària que la causant M.C.M.F. sobre el 
nínxol número 750, a favor de M.C.S.M. i M.T.S.M. per parts iguals. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Aplicar a la Sra. M.F.C.C. una reducció del 90% a la tarifa aplicable per 
la venda no sedentària durant el termini de 6 mesos a comptar del 
mes d’octubre de 2017. 

- Aplicar a la Sra. E.B.B. una reducció del 90% a la tarifa aplicable per la 
venda no sedentària durant el termini de 6 mesos a comptar del mes 
d’octubre de 2017. 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER A LA TAXA PER OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació pregada per la Sra. E.G.A., actuant en nom i 
representació de l’entitat Eva MJosé Low Cost, SL consistent en el 80 
% de la quota liquidada, atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

80% bonificació Quantitat a tornar 

920285 676,90 676,90 541,52 541,52 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. F.H. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per als exercicis 2018 i 2019, havent de 
tornar a sol·licitar-ho per al 2020 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. M.Y.A.C.  
produïda el dia 22 de febrer de 2017 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut per un import de  106,28 € 
que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant, atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
904986 2017 141,70 35,42 106,28 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat del Sr. L.A.S., 

actuant en nom i representació de l’entitat DELTA STOCK’S, S.A. 



anteriorment Transportes Alonso Hermanos, S.A., produïda el dia 24 
de juliol de 2017 i procedir a la devolució derivada de la normativa de 
cada tribut per un import de 13,52 € que s’haurà d’ingressar al 
número de compte del sol·licitant atenent al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

918418 2017 54,69 41,17 13,52 
 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. E.S.F. 
produïda el dia 20 d’abril de 2017 i aprovar la devolució de 33,56 € 
que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

916914 2017 67,12 33,56 33,56 
 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. M.D.B.C. 
produïda el dia 4 d’agost de 2017 i aprovar la devolució de 16,78 € 
que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

906017 2017 67,12 50,34 16,78 
 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. S.R.G. 
produïda el dia 28 d’agost de 2017 i procedir a la devolució de 35,42 € 
que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

916718 2017 141,70 106,28 35,42 
 

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

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.M.A.A., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 49xx-DTx a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 04xx-
KCx, a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. A.M.B., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 99xx-CHx a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 



unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 63xx-
KBx, a efectes 2018 i següents. 

- Reconèixer l’errada material d’haver aplicar una tarifa errònia al Sr. 
M.A.L.T. i reconèixer els ingressos indeguts realitzats pel subjecte 
passiu consistents en la diferència entre la tarifa erròniament aplicat i 
la tarifa corresponent segons el tipus de vehicle, atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Data Correcte Diferència Interessos Total 
792397 2014 141,70 15/05/2014 83,28 58,42 7,23 65,65 
829994 2015 141,70 14/05/2015 83,28 58,42 4,45 62,87 
869890 2016 141,70 13/05/2016 83,28 58,42 2,03 60,45 
912580 2017 141,70 15/05/2017 83,28 58,42 0,28 58,70 

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

l'IVTM a la Sra. I.R.L. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018, 2019 i 
2020. Havent de tornar ha sol·licitar-ho per a l’exercici 2021 i 
següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat de la Sra. 
G.P.F. està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i 
aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

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

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. I.I.T.  

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents a la Sra. M.J.H.B. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. J.R.T.A. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. A.D.D. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. J.B.F. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. M.L.S. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. L.O. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. A.C.M. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 
i següents al Sr. E.C.D.  



- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat del Sr. A.C.M. 
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 al Sr. J.J.G.N., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula T-86xx-Ax a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a 
la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 16xx-
Fxx, a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. S.F.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018, havent 
d’acreditar novament el seu grau de minusvalidesa per a l’exercici 
2019 i següents. 

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

- Concedir a la Sra. M.P.A.R. 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 18 d’agost 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 CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. J.C.F. 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 LA INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A 
L’ESCOLA D’ART 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. E.Z. per quan no 
procedeix la devolució per ingressos indeguts per entendre que el fet 
imposable ha tingut lloc, atès que el meritament de la taxa de l'Escola 
d'Art té lloc des del moment en què hom es matricula a l'escola o bé 
des del moment d'utilització del servei. 

 
 
 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 
 

- Acceptar, amb efectes retroactius,  la cessió de l’ús de dos carrils de 
la piscina municipal coberta i de la pista del pavelló al Sr. J.L.M., 
actuant en nom i representació d’Euses Terres de l’Ebre, el dia 6 
d’octubre, de les 10 a 11,30 hores –piscina- i de les 10 a 13 hores –
pavelló- per portar a terme proves esportives de la presentació de 
l’associació d’estudiants. 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

- Acceptar la renúncia de la Sra. N.T.P. a la subvenció concedida per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia del Sr. M.V.B. a la subvenció concedida per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia de la Sra. J.L.P. a la subvenció concedida per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. N.M.Z. tots els requisits per tal 
de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual 
i donar de baixa la liquidació número 861696-2 per tractar-se un 
supòsit d’exempció. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ  D'IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. M.L.A.C. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 938453 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 

938453 186,89 04/09/2017  46,72 
 

- Considerar que concorren en el Sr. F.L.A.R. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 938453 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 

938457 324,50 07/09/2017  81,13 
938455 93,44 07/09/2017  23,36 

 
- Considerar que concorren en la Sra. M.I.A.R. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 938453 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 

938456 93,44 07/09/2017  23,36 
 

- Considerar que concorren en el Sr. J.A.P.M. tots els requisits per tal 
de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge 
habitual, no  acceptar la sol·licitud de l’interessat en relació al pàrking, 
restant la liquidació correcta. 

- Considerar que concorren en el Sr. J.M.C.G. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 938453 a la 
bonificació del 25% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 
l’ordenança fiscal atenent el següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

938528 846,63 02/10/2017  211,66 
 

- Considerar que concorren en el Sr. A.O.V. tots els requisits per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i 
donar de baixa la liquidació número 938272 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

- Considerar que concorren en la Sra. E.G.C. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 938527 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 

938527 94,07 02/10/2017  23,52 
 



SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Acceptar a la Sra. A.C.V.C. el fraccionament i ajornament del 
pagament en concepte d’assistència a la llar d’infants segons el 
següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1053,44 05/11/2017 263,36 52,68 8,45 324,49 790,08 

 05/12/2017 263,36 52,68 6,79 322,83 526,72 
 05/01/2018 263,36 32,92 2,81 299,09 263,36 
 05/02/2018 263,36 13,16 0,00 276,52 0,00 

Total  1053,44 151,44 18,05 1222,93  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. GUALS 
 

- Atorgar al Sr. J.C.P.V. 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 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Itàlia. 

- Atorgar al Sr. J.S.O. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2285, 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 de la Cinta –Poble Nou. 

- Atorgar al Sr. J.F.S.Q. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2287, 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 Murillo. 

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



- Acceptar la cessió del projector i de l’ordinador i de l’ús de la sala 
teatre del Casal Municipal a la Sra. C.A., actuant en nom i 
representació de l’EOI Amposta, els dies: 

o 6 d’octubre i 10 de  novembre de 2017; 10 de gener i 23 de 
febrer de 2018 de les 19:00 fins les 21:00 hores per fer 
projeccions de cinema en francès. 

- Acceptar al Sr. X.E.G. actuant en nom i representació de l’entitat 
L’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA D’AMPOSTA la cessió de la sala del 
teatre de l’edifici del casal el dia 26 d’octubre 2017 de les 21:00 fins 
les 24:00 hores 

- Acceptar al Sr. A.S.G. la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal els dies 16 i 24 de novembre de les 19:00 fins les 22:00 
hores. Cedir equip de so, ordinador i projector per portar a terme un 
acte de celebració d’aniversari de la revolució d’octubre. 

- Acceptar a la Unió Filharmònica d’Amposta, amb efectes retroactius, 
la cessió de l’ús del Pavelló Firal el dia 14 d’octubre de 2017 per 
realitzar la 36ena trobada de bandes de Catalunya. 

- Acceptar a la Sra. L.T.L., actuant en nom i representació de l’Institut 
de Tecnificació Esportiva, la cessió de l’Auditori el dia 22 de desembre 
de 2017 des de les 08:00 fins les 14:00 hores per celebrar el 
“CONCERT DE NADAL”. 

 
CORRECCIÓ D’ERRADA DE FET D’ATORGAMENT D’AJUTS A PERCEPTORS DE 
RENDES BAIXES 
 

- Reconèixer l’errada de fet a l’hora d’indicar el número de DNI de la 
persona beneficiària de la subvenció, la Sra. M.E.A.S. i corregir dita 
errada de fet tot indicant que els DNI correctes de les dues persones 
afectades són els següents: 

o M.C.A.C. 40904xxx-K que no va ser beneficiària de la 
subvenció. 

o M.E.A.S. 40066xxx-V que va rebre una subvenció de 140 €. 
 

PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL 
D’URGÈNCIA 
 

- Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a S.B.S. qui 
podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Brasil, 129-
131, baixos 1a i la durada de l’acolliment serà de 3 mesos comptats a 
partir del dia 25 de setembre de 2017. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
No se’n formula cap.  



 
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: 
 
Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat 
 

- Reconèixer l’antiguitat del Sr. P.F.F. amb efectes del dia 5 de febrer de 
2013. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord pres en la Junta de Govern Local de 
data de 25 de setembre de 2017, en el que es va aprovar la 
contractació de J.R.J.  com a auxiliar administratiu, jornada laboral 
completa (de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19.30 hores)  
categoria laboral C2-14 (C2.3.1) de l’1 al 26 d’octubre de 2017, i on 
consta: 

o “de l’1 al 26 d’octubre de 2017” 
Ha de constar: 

o “de l’1 al 27 d’octubre de 2017”.  
- Aprovar la correcció de l’acord pres en la Junta de Govern Local de 

data de 27 de març de 2017 en el que es va aprovar l’acceptació 
d’una responsabilitat patrimonial, i on consta: 

o “PRIMER. Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per l’empresa Arigermar SL, danys han estat valorats 
en un total de 1.078,99 € d’acord amb les factures aportades, 
degudament pagades i a nom de la reclamant, dels quals, 600,00 
€ els pagarà l’Ajuntament i la resta, és a dir 478,99 € la companyia 
d’assegurances. 
SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de 600€ a Arigermar SL   mitjançant transferència al 
compte del mateix número ES69-0075-0113-89-0600640419.” 

Ha de constar:  
o “PRIMER. Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial 

formulada per l’empresa Arigermar SL pels danys soferts, valorats 
en 891,73 € (IVA exclòs per tractar-se d’una empresa) d’acord amb 



les factures aportades, degudament pagades i a nom de la 
reclamant. 
SEGON. La companyia asseguradora, dels 891,73 €  abonarà, 
600,00 € a l’Ajuntament d'Amposta, per quan ja els va pagar a la 
reclamant d’acord amb justificant de transferència adjunt,i la resta 
291,73 € la companyia asseguradora els abonarà a la reclamant 
Arigermar SL. 

 
Aprovació de convenis de pràctiques al centre de treball 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Actuab Arquitectura CB (seu central)  per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i 
Disseny, S.C.G., del 16 d’octubre de 2017 fins al 7 de novembre de 
2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa M.G.B. (Nus Tramat)  per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumne  de l’Escola d’Art i Disseny, G.G.C., 
del 16 d’octubre de 2017 fins al 15 de gener de 2018, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Impremta Disseny Gràfic Salvadó SL  per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i 
Disseny, M.G.L. del 23 d’octubre de 2017 fins al 23 de gener de 2018, 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Píxel & Impressions SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i Disseny, 
A.P.A. del 23 d’octubre de 2017 fins al 20 de febrer de 2018, de dilluns 
a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Píxel & Impressions SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i Disseny, 
O.C.L. del 16 d’octubre de 2017 fins al 15 de gener de 2018, de dilluns 
a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Arctcrom SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i Dissseny, A.S.A.L., del 
16 d’octubre de 2017 fins al 15 de gener de 2018, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Sistema Binari SL per a la formació pràctica en 



centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i Disseny, J.V.F., del 23 
d’octubre de 2017 fins al 23 de gener de 2018, de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa G.C.T. (Tu&Jo) per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i Disseny, I.F.L., del 23 
d’octubre de 2017 fins al 23 de gener de 2018, de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. 

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 
 

- Autoritzar al Sr. R.P.E., l'ús del minibus el dia 13 d’octubre de 2017, per 
desplaçament a Vilafranca del Penedès, sempre que no hi hagi 
necessitats per part de l’Ajuntament, 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 el Sr. R.P.E., advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

 
Reclamacions de responsabilitat patrimonial 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
Sr. A.C.D., danys que han estat valorats en un total de 863,25 €, 
d’acord amb factura emesa per Taller Franc Roda, degudament 
pagada pel reclamant, els quals, assumirà íntegrament la companyia 
d’assegurances. 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
per la Sra. S.T., per quan no es donen les circumstàncies que 
determinen l’existència de responsabilitat patrimonial d’aquest 
Ajuntament.  

 
Informe tècnic 
 

- Es dona compte de l’informe emès pel responsable d’informàtica i 
telecomunicacions en relació a la formalització del lot 1 de la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions dels 
municipis i altres entitats de les comarques tarragonines, i amb tot 
l’indicat, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es 
traslladi còpia al Departament d’informàtica i Intervenció. 

 
 
 



Aprovació de conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament d'Amposta en matèria de seguretat viària 
 

- Aprovar el conveni a formalitzar amb el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament d'Amposta en matèria de seguretat viària amb l'objectiu 
de contribuir a un augment de la seguretat viària en el municipi i 
reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana. 

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

- Autoritzar que es pinti una plaça reservada per a la persones amb 
minusvalidesa al carrer Bolívia 56, advertint al Sr. J.E.Z., que la 
mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la 
tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar que s’esborri l’estacionament de discapacitats del carrer 
Doctoral Martínez que hi ha enfront del número 11, d’acord amb la 
petició feta per la Sra. P.D.J.  

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.F.R.A. cap de vendes del 
servei de connectivitat residencial Tu casa 4G d’Eurona, en la que 
sol·licita autorització per la instal·lació d’un petit stand (2 m2) per 
difondre els beneficis del seu servei pels habitants d’Amposta, 
ubicant-lo a l’entrada del Mercat els dimarts del mes d’octubre de 
2017, advertint a l’interesat que l’ocupació no ha d’envair l’espai que 
ja tenen concedit els locals públics de la Plaça Ramon Berenguer IV i 
s’haurà de posar en contacte amb l’encarregat del mercat per a que 
l’informi de la ubicació més apropiada. 

 
Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts 
 

- Reconèixer l’errada a l’hora d’aplicar la tarifa en el Sr. J.O.M. i 
reconèixer l’ingrés indegut per la diferència entre la tarifa aplicada i la 
tarifa correcta amb el següent detall: 

Any/rebut Pagat Correcte Diferència Data Interessos A tornar 
2016/890709 99,97 39,34 60,63 15-09-

2016 
1,80 62,43 

 
 
 
 



Sol·licitud d’autorització per assistència a curs de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les treballadores N.M.S. i I.V.F., 
en la que sol·liciten autorització per poder assistir al curs: Processos 
de consolidació de personal temporal i interí que organitza el SAM de 
la Diputació de Tarragona el dia 20 d’octubre de 2017 de 9 a 14.30 
hores a Tarragona. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
 

- Autoritzar al Sr. C.C.C. representant del Centre Hípic Carlos Cid la 
cessió de l’equip de so per al dia 22 d’octubre de 2017 per al concurs 
territorial de doma clàssic, sent responsable de l’ús i del transport del 
material, tant a la recollida com a la devolució, el Sr. C.C.C. 

 
Aprovació de l’expedient per a l’atorgament de concessió administrativa per a 
la instal·lació d’un quiosc-bar 
 

- Aprovar els plecs de condicions econòmiques – administratives per a 
l'atorgament d'una concessió administrativa per a l'ús privatiu d'una 
part del domini públic per la instal·lació d'un quiosc –bar del mercat 
municipal 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les vuit hores i cinquanta-quatre 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, 
 


