
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 15 de 

novembre 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: 09:40 h 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2017 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior de data 6 de novembre de  2017. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

 

- Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat 

pel Sr. O.R.H. en el que sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de cable 

aeri al polígon 52 parcel·la 11 dintre del terme municipal d’Amposta 

(Exp. 2017/240). 

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTACIÓ 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 

 

- Adjudicar a l’empresa Telefónica soluciones de informàtica y 

comunicaciones de España, SAU., el lot número 1 del contracte del 

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, en les 

condicions següents: 

o Preu: 75.097,23 € més IVA (15.770,42 €). 

o Millores: 

o Millora 1: 5 discs 900 GB. 2.5” SAS 10K hot-swap. 

o Millora 2: 5discs 4 TB. 3.5” SAS NL 7.2K hot-swap. 

o Millora 3: 100 CAL Device Windows 2016 Server. 



o Millora 4: VMware Essentials Kit, suport fins a 3 anys. 

- Adjudicar a l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU., el lot número 2 del 

contracte del 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, en les condicions següents: 

o Preu: 20.000,00 € més IVA (4.200,00 €). 

o Millora: Sistema de monitorització de la infraestructura 

informàtica que permet la configuració de fins a 100 sensors. 

 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES I FACTURA 

 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 

corresponent a la certificació número 4 de l’obra “rehabilitació de la 

coberta principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”, per un 

import de 119.566,95 €, així com la factura número 17004. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 4 de l’obra 

16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal i lluerna 

del mercat municipal” per un import de 56.478,88 € 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 16018_Enllumenat 

Amposta – Actuació 1 – Lot 3 (Zona Grau – Pla d’Empúries)”, per un 

import de 91.545,43 €, així com la factura número 706. 

 

SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 

 

- Aprovar a  la UTE “Adolfo Constructors del Montsià SL” i “Maceria XXI 

SL” la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament representats 

per la factura número 17004 corresponent a la certificació número 4 

de les obres “Rehabilitació de la coberta principal i lluerna del Mercat 

Municipal d’Amposta” en favor de Banco de Sabadell SA, per un 

import de 119.566,95€ al seu número de compte. 

 

APROVACIÓ D’ARRENDAMENT D’IMMOBLE 

 

- Aprovar la contractació de l’arrendament a JUPER DESARROLLOS S.L. 

d’un espai de 400 metres quadrats aproximadament de superfície, 

situat al C/ Berlín s/n del Polígon Industrial Tosses d’Amposta. 

 

 

 



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

 

- Aprovar la devolució a Servidel SLU de les garanties definitives 

dipositades per l’execució de les obres “Urbanització dels carrers 

Cervantes i Mestre Homs – fase1”, per un import de 10.686,04 € 

presentat en forma d’aval bancari de data 11 d’agost de 2010 i una 

altra per 581,58 € presentada en forma d’aval bancari de 26 d’abril de 

2017 de Catalunya Caixa. 

 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 

 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la poda de 

moreres de titularitat municipal, amb N.F.L. (Ecoplant)segons oferta 

presentada per un import de 14.474,63 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en 180 hores d’ajuda 

als electricistes de l’Ajuntament d'Amposta per al muntatge de les 

llums de Nadal, amb M.F.P. segons oferta presentada per un import 

de 3.267,00 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la retirada de 

línies de baixa tensió per l’enderroc de les cases del carrer Sant Roc, 

números 15, 17 i 19, amb Estudios y montajes eléctricos SL segons 

oferta presentada per un import de 12.042,45 €. 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

 

- Aprovar la contractació del Sr. J.R.E.N., com a oficial primera, 

categoria laboral C2-13 (C2.4.1) jornada laboral completa, del 15 de 

novembre de 2017 al 14 de febrer de 2018. 

- Aprovar la contractació de la Sra. S.M.R., com a tècnic de reforç per a 

les àrees d’ensenyament i cultura, categoria laboral A2-19 (A2.4.0) 

jornada laboral completa, del 16 de novembre de 2017 al 15 de maig 

de 2018. 

- Aprovar la pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment 

al programa “Joves en Pràctiques – JENP 2016” de les persones que es 

diran a continuació, del 15 de novembre de 2017, al 14 de maig de 

2018, amb el 75% del cost salarial de la categoria de tècnic mitjans 

A2-19, a jornada completa, amb recursos propis de l’Ajuntament 

d'Amposta: 

o M.C.A., Tècnic en electricitat per a l’àrea de comerç.  

o I.J.V., Tècnic de suport per a Intervenció. 

o R.M.P., Tècnic en disseny gràfic per a l’àrea de mitjans de 

comunicació i festes.  



o P.P.T., Tècnica de suport àrea Secretaria.  

o P.M.L.,Tècnic de suport per a Obres i Serveis. 

o M.P.F., Tècnic per a Turisme.  

o J.H., Tècnic de suport per a l’àrea de Joventut i Participació 

ciutadana.  

o I.G.M., Tècnic informàtic.  

 

SOL·LICITUD DE PASSI A SEGONA ACTIVITAT 

 

- Autoritzar el pas a la segona activitat del Sr. S.G.R., per tal que 

desenvolupi les seves funcions dins de la Policia Local d’Amposta, 

amb l’assignació de tasques de Servei d’Informes i Notificacions amb 

efectes del dia 6 de novembre de 2017. 

 

DEIXAR SENSE EFECTES UNA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER 

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 

- Deixar sense efectes l’acord pres en la Junta de Govern Local de 10 

de juliol de 2017 en el que es va autoritzar a la Sra. V.A.G., per tal que 

assistís al curs “La responsabilitat patrimonial” que es realitzava a 

Tarragona els dies 14, 21, 22 i 24 de novembre de 2017 de 9 a 14.30 

hores, donat que no es realitzarà per no disposar de suficient 

nombre de persones. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE 

FORMACIÓ 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.M.P. i per la Sra. V.A.G. en 

la que es demana autorització per poder assistir a la jornada sobre 

principal novetats del Reglament general de protecció de dades que 

es realitzarà a Tarragona el dia 17 de novembre de 2017 de 9.30 a 14 

hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Tècnic d’informàtica, el 

Coordinador dels serveis al territori, J.C.E. i el Regidor de Noves 

tecnologies, Pau Cid Espelta, en la que demanen autorització per 

poder assistir a la reunió “Smart City Expo 2017” el dia 14 de 

novembre de 2017 de 8.30 a 18.30 hores a la Fira de Barcelona amb 

efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.F.B. en la que demana 

autorització per realitzar el Curs de Director de lleure, els dies 18, 19, 

25 i 26 de novembre de 2017 (matí de 10 a 14 hores i tarda de 15 a 

19 hores)  2, 3, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2017 



(matí de 10 a 14 hores), , 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018 (matí de 10 a 14 

hores) a l’Edifici el Casal d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.F.B. en la que demana 

autorització per realitzar, juntament amb la Regidora de Joventut, 

Júlia Barberà Manrique, el Curs “Challenge Imagine” al Ifest (The 

Young Leaders Interaction Fest) que es realitzarà el dia 30 de 

novembre de 2017 de 7.30 a 19 hores al Palau Sant Jordi de 

Barcelona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada  per la Regidora de Turisme, en la 

que sol·licita autorització per assistir, juntament amb els treballadors 

i treballadores de l’Oficina de Turisme, E.C.G., M.P. i G.P. a la Jornada 

Tècnica sobre Equipaments i Serveis d’ús públic del Parc Natural dels 

ports, que es realitzarà a la Sénia, el dilluns 13 de novembre de 2017 

de 9 a 13.30 hores, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F. en la que demana 

autorització per poder assistir a la jornada sobre protecció de dades 

que es realitza a Tortosa el dia 15 de novembre de 2017 de 9 a 13.30. 

hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.V.F.M. amb efectes 

retroactius i autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 

pagament de 30,17 € en concepte de desplaçament al curs de 

manipulació, transport i emmagatzematge de productes químics a 

Reus amb el vehicle matricula 73xx-CFx, així com 72,60 € en concepte 

d’inscripció al curs, prèvia justificació. 

 

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 

 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 

a percebre la mercantil Simó Materiales SA fins cobrir la quantitat 

que ascendeix a un total de 5.726,52 €. (Exp. 43031700185811) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 

a percebre Sr. J.M. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 

7.092,65 €. (Exp. 43031600206594) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 

a percebre la Sra. C.F.M. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 

total de 360,00 €. (Ref. 431723322888T) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 

a percebre la Sra. A.C.V. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 

total de 452,69 €. (Ref. 431723322538H) 

- Comunicar a l’Agència Tributària que el Sr. D.P.P. no té res pendent 

de cobrament per part de l’Ajuntament d'Amposta. 



- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra Sra. M.D.F.C. (Ref. 

431623316243T) 

- Informar a la Diputació d’Alacant que al Sr. F.G.G. se li va acabar el 

contracte que tenia amb l’Ajuntament d'Amposta amb data 28 de 

juny de 2017, no sent en l’actualitat treballador de l’Ajuntament 

d'Amposta. 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 

a percebre el Sr. M.A.S.F. fins cobrir les responsabilitats reclamades 

que ascendeixen a 13.150,25 € de principal reclamant més 3.900,00 € 

en concepte d’interessos i costes. (Execució de títols no judicials 

357/2016-3). 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  

número 744 de data 13/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 

5.386,44 €, la qual comença amb M&C Systemebre SL, per import de 

5.386,44 € i finalitza amb R.F.P. per import de 1.657,70 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 745 de data 

13/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 24.707,90 €, la qual 

comença amb ESSI Projects SA per import de 1.530,65 € i finalitza 

amb A.C. per import de 2.700,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el següent 

pagament al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: 

o Aportació 4rt Trimestre 2017: 30.000 euros 

- Aprovar les justificacions presentades i reconèixer l’obligació i 

ordenar el pagament  de les subvencions per programes i activitats 

per part de les AMPES dels centres escolars segons el detall següent, 

amb informe desfavorable d’Intervenció, pel que fa a les subvencions 

a l’AMPA del Sagrat Cor i AMPA ITEC: 

o AMPA Agustí Barberà: 2.500,00 €. 

o AMPA Consol Ferré: 2.500,00 €. 

o AMPA IES Ramon Berenguer IV, 2.000,00 €. 

o AMPA IES Tecnificació: 2.500,00 €. 

o AMPA Miquel Granell: 2.500,00 €. 

o AMPA Poble Nou: 1.000,00 €. 

o AMPA Sagrat Cor: 2.500,00€. 

o AMPA Soriano Montagut: 2.500,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 

subvenció nominativa a favor d’AFAM relativa al segon termini de 

2017, per import de 1.955,72 €. 

 



APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA QUANTITAT APORTADA PER SOREA, 

SA 

 

- Aprovar la distribució de la quantitat aportada per SOREA, SA., en la 

forma següent:  

o Actuacions municipals, 10.000,00 €.  

o Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, 9.000,00 € els quals 

es destinaran per a promoure el programa catàleg educatiu del 

Museu i els equipament de la xarxa Ebre Natural i Cultura. 

o Societat musical La Unió Filharmònica, 6.000,00 € els quals es 

destinaran a activitats culturals i de formació musical.  

o Societat musical La Lira Ampostina, 6.000,00 € els quals es 

destinaran a sufragar una part de les despeses de direcció 

escènica, intèrprets, etc, de l’activitat cultural realitzada al juliol a 

l’auditori-teatre de la societat, l’espectacle “Cabaret”. 

o Club de Futbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran al a 

logística dels partits, pagaments arbitratges, pagament de 

jugadors i cos tècnic. 

o Club Handbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a 

inscripcions, viatges, arbitratges i funcionament del club.  

o Club Nàutic Amposta, 1.500,00 €, els quals es destinaran a 

l’organització de regates, despeses de Creu Roja, benzina de les 

embarcacions, compra de material fungible per a les 

embarcacions i material de gimnàs. 

o Club Hoquei Amposta, 1.500,00 , els quals es destinaran a 

despeses de fitxes, material i desplaçaments. 

o Associació organitzadora Trofeu Joan Gil Alonso,  1.500,00 €, 

els quals es destinaran a pagament de factures de 

desplaçaments dels jugadors amb autobús, trofeus, àpats, 

publicitat i premis dels clubs participants.  

o Associació familiars malalts d'Alzheimer, 1.500,00 €, els quals es 

destinaran pagament de nòmines del mes d’octubre de la 

psicòloga i una de les cuidadores així com també al lloguer de 

novembre del local.  

o Associació familiars malalts de fibromiàlgia, 1.000,00 €, els quals 

es destinaran a tallers psicològics i d’atenció personalitzada. 

 

APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS EN 

MATÈRIA D’ESPORTS 

 

- Aprovar l’atorgament de les subvencions que es diran a continuació 

no obstant l’informe d’Intervenció de 10 de novembre de 2017, pel 



que fa al Club Escacs i  el pagament al Club Twirling Amposta restarà 

supeditat a que dita entitat pagui prèviament els deutes pendents 

amb l’Ajuntament d'Amposta: 

ENTITAT PROG. CONCEPTE 

CONCESSIÓ 

SUB. 2017 

Partida subvencions esports en 

règim de concurrencia 

competitiva     23.000 € 

CLUB GIMNASTICA RITMICA A1 Activitat anual 1.800 € 

CLUB PATINATGE  A1 Activitat anual 2.100 € 

CLUB TWIRLING A1 Activitat anual 1.575 € 

CLUB BITLLES A1 Activitat anual 1.300 € 

CLUB TWIRLING BIGDREAM A1 Activitat anual 1.475 € 

CB QUICKDANCE A1 Activitat anual 2.000 € 

CLUB TENNIS TAULA A1 Activitat anual 550 € 

CLUB DE JUDO A1 Activitat anual 1.900 € 

CLUB ESCACS A1 Activitat anual 1.100 € 

    

Total Programa 

A1 13.800 € 

        

CLUB TENNIS TAULA A2 

Organització de 

1 event  1.000 € 

CLUB TWIRLING BIGDREAM A2 

Organització de 

1 event  2.750 € 

CLUB ESCACS A2 

Organització de 

1 event  3.150 € 

    

Total Programa 

A2 6.900 € 

        

CB QUICKDANCE A3 

Participació 

Campionats 1.300 € 

CLUB DE JUDO A3 

Participació 

Campionats 600 € 

RAQUEL TIRADO A3 

Participació 

Campionats 400 € 

    

Total Programa 

A3 2.300 € 

 

 

 

 

 



MERCAT MUNICIPAL 

 

- Reconèixer en la Sra. S.W.M. l’ingrés indegut corresponent a les 

quotes mensuals de les tres caselles dels mesos d’agost i setembre 

per no haver pogut fer l’ús de les mateixes. 

 

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 

 

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

encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària 

establert a l’apartat 1.iii 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 

939428 3600,84 27/10/2017 0,00 900,21 

 

- Considerar que concorren en la Sra. N.G.C. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 939351 a la 

bonificació del 25% 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 

939351 319,98 30/10/2017  80,00 

 

- Considerar que concorren en el Sr. I.C.R. tots els requisits per encabir 

el supòsit de fet de la liquidació número 940318 a la bonificació del 

25% 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 

939336 1193,53 20/10/2017  298,38 

 

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

encabir el supòsits de fet a la bonificació del 25%  de la quota 

tributària establert a l’apartat 1.iii 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 



939337 1524,33 10/10/2017 0,00 381,08 

 

- Considerar que concorren en el Sr. R.P.B. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 939352 a la 

bonificació del 25% 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 

939352 2746,22 30/10/2017  686,55 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 

 

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

l'IVTM a la Sra. A.M.F.T. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 

relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i 2019, 

havent d’acreditar novament el seu grau de minusvalidesa per a 

l’exercici 2020 i següents. 

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

l'IVTM al Sr. J.J.M.V. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 

al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 a 2020 ambdós 

inclosos, havent-se de tornar a sol·licitar la bonificació i acreditar el 

grau de minusvalidesa per a l’any 2020 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle matrícula 27xx-CKx 

produïda el dia 29 d’abril de 2017 i procedir a la devolució derivada 

de la normativa de cada tribut per un import de 33,56 €  que s’haurà 

d’ingressar al compte del sol·licitant, atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

913835 2017 67,12 33,56 33,56 

 

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

l'IVTM al Sr. J.M.R. , acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 

vehicle matrícula Cx-35xx-Ax a efectes 2018 i acordar aplicar 

l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva 

propietat matrícula 52xx-CLx, a efectes 2018 a 2021, ambdós 

inclosos, havent de tornar-la a demanar a comptar de 2022 i 

següents. 

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

l'IVTM a la Sra. G.D.M. 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. M.P.R. 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. J.D.M. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable 

a l’exercici 2018 i següents. 

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

l'IVTM al Sr. J.J.I.L. 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. M.E.V.O. 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. N.T.O. 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. B.M.T. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 

relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

- Concedir al Sr. E.P.S. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 

l’exercici 2018 i següents. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

- Reconèixer a l’entitat Aliseda Servicios Gestión Inmobiliaria, S.L. 

actuant en nom i representació del Banco Popular Español, S.A. els 

ingressos indeguts de les liquidacions de plusvàlua números 818594 i 

818595 que ascendeixen a 202,40 € i 164,56 € respectivament, 

atenent al següent detall: 

Rebut Generat Pagat Correcte Data pago Interessos A tornar 
818594 202,40 202,40 0,00 31/03/2017 4,89 207,29 
818595 164,56 164,56 0,00 31/03/2017 3,97 168,53 

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. GUALS 

 

- Atorgar a la Sra. A.B. la reserva de la via pública amb llicència número 

9988 per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 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: Zona de reserva de la via 

pública de 3,50 metres lineals emplaçats enfront a 

l’establiment ubicat al carrer Barcelona número 8. 
 



RECLAMACIÓ CONTRA EL SERVEI DE GRUA 

 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.F.Q. per quan el 

tribut que s’ha liquidat per aquest servei és correcte.  

- Procedir a reconèixer al Sr. J.S.C. un ingrés indegut per quant el servei 

de grua no s’hagués hagut de cobrar, atenent al següent detall: 
Pagat Correcte Diferència Interès Total 

82,70 0,00 82,70 2,00 84,70 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

- Considerar que concorren en la Sra. N.C.G. 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 ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 

 

Reconèixer el pagament indegut en la Sra. N.C.G. i practicar devolució per 

ingressos indeguts amb el següent detall: 

Període Rebut Generat Correcte Data pago Interessos A tornar 

Octubre 17 940519 131,68 65,84 23/10/17 0,20 66,04 

 

Aprovar la compensació dels ajuts que es diran a continuació així com 

aprovar la devolució d’ingressos segons el detall del quadre adjunt: 

Curs 2015-2016 

La Gruneta 
Nom nen                             

Nom pare o mare 

Import 

ajut 

Import 

pagat 

Import 

pendent 

Compensar A tornar  Deute 

M.J.G.G. 

N.G.H. 

750 551,82 0,00 0,00 551,82 0,00 

S.R.G.G. 

N.G.H. 

750 288,46 0,00 0,00 288,46 0,00 

G.R.S. 

A.S.C. 

750 683,50 0,00 0,00 683,50 0,00 

A.C.S. 

J.C.S. 

750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.R.C. 

M.C.F. 

750 683,50 0,00 0,00 683,50 0,00 

P.M.R.P. 

E.P. 

350 420,14 0,00 0,00 350,00 0,00 

Curs 2016-2017 

La Gruneta 

Nom nen                             

Nom pare o mare 

Import ajut Import 

pagat 

Import 

pendent 

Compen

sar 

A 

torna

Deute 



r  

W.C.C. 

A.C.C. 

500 1144,38 131,68 131,68 368,3

2 

0,00 

O.B.L. 

J.P.B.V. 

500 1407,74 0,00 0,00 500,0

0 

0,00 

E.M.C. 

N.C.G. 

500 551,82 65,84 65,84 434,1

6 

0,00 

Curs 2016-2017 

La Sequieta 

Nom nen                            

Nom pare o mare 

Import ajut Import 

pagat 

Import 

pendent 

Compensar A tornar  Deute 

V.R.R. 

L.R.L. 

500 1407,74 0,00 0,00 500,00 0,00 

A.Z.M. 

C.M.C. 

500 881,02 526,72 500,00 0,00 26,72 

A.R. 

R.A. 

500 683,50 0,00 0,00 500,00 0,00 

A.M.A. 

A.A.M. 

500 683,50 0,00 0,00 500,00 0,00 

K.C.S. 

S.J.C.C. 

1316,8 25,10 0,00 0,00 25,10 0,00 

L.S. 

M.S. 

1316,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.Z.R. 

A.E.R.V. 

750 733,38 423,03 423,03 326,97 0,00 

 

- Procedir a reconèixer un ingrés indegut per quant la Sra. V.O.C. no ha 

utilitzat el servei de menjador extrem que queda constatat pel retorn 

del tiquet i procedir a la devolució per ingressos indeguts atenent al 

següent detall: 

Nom Pagat Correcte Diferència Interès Total 
V.O.C. 51,50 0,00 51,50 0,00 51,50 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS 

 

- Reconèixer en el Sr. J.M.P. el pagament indegut de part dels rebuts 

d’abril, maig i juny pel servei de Transport Adaptat i practicar 

devolució per ingressos indeguts: 

Període Rebut Generat Correcte I. Indegut Data pago Interessos A tornar 
Abril 17 924176 85,98 75,87 10,11 27/06/2017 0,14 10,25 
Maig 17 938812 106,21 75,87 30,34 29/08/2017 0,22 30,56 
Juny 17 939262 106,21 75,87 30,34 14/09/2017 0,17 30,34 
Totals       71,15 

 

- Reconèixer el pagament indegut pel servei de Transport Adaptat a la 

Sra. T.F.L., anul·lar la liquidació número 921151 corresponent al mes 

de març i practicar devolució per ingressos indeguts: 



Període Rebut Generat Recàrrec Total Data pago Interessos A 

tornar 
Abril 17 924147 26,15 0,00 26,15 27/06/2017 0,31 26,46 

 

Abans de continuar amb els assumptes de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 

Adam Tomàs i Roiget, surt de la sala i s’absenta de la deliberació i votació de 

l’assumpte següent: 

 

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTES 

 

- Acceptar a la Sra. C.M.D. el fraccionament i ajornament del pagament 

de les liquidacions números 745054, 900789 i 922643 pels conceptes 

d’Expedient Sancionador i OVP – Bars, segons el següent quadre 

d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 

1544,64 20/11/2017 128,71 13,64 4,06 146,41 1415,93 

1415,93 20/12/2017 128,71 13,64 4,47 146,82 1287,22 

1287,22 20/01/2018 128,71 13,64 4,90 147,25 1158,51 

1158,51 20/02/2018 128,71 13,64 5,28 147,63 1029,80 

1029,80 20/03/2018 128,71 13,64 5,66 148,01 901,09 

901,09 20/04/2018 128,71 13,64 6,07 148,42 772,38 

772,38 20/05/2018 128,71 13,64 6,47 148,82 643,67 

643,67 20/06/2018 128,71 13,64 6,88 149,23 514,96 

514,96 20/07/2018 128,71 13,64 7,27 149,62 386,25 

386,25 20/08/2018 128,71 13,64 7,68 150,03 257,54 

257,54 20/09/2018 128,71 13,64 8,09 150,44 128,83 

128,83 20/10/2018 128,83 13,67 8,51 151,01 0,00 

Total  1544,64 163,71 75,34 1783,69  

 

Seguidament el Sr. Alcalde es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern 

Local. 

 

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

 

- Acceptar per a la Sra. R.F.B., actuant com a representant dels Serveis 

Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de les Terres de l’Ebre, 

la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal per al dia 30 de 

novembre de 2017 de les 10:00 hores a les 11:30 hores per fer una 

sessió informativa de la campanya “Igualtat pels carrers i places”. 

- Autoritzar al Consell Esportiu del Montsià l’ús de les instal·lacions 

esportives municipals que es diran a continuació: 
Esport Nivell Instal·lació Horari Data 

Bàsquet- Futbol Comarcal Pavelló i pistes Matí 18/11/17 



Sala - Handbol annexes 25/11/17 

02/12/17 

16/12/17 

13/01/18 

20/01/18 

27/01/18 

03/02/18 

17/02/18 

24/02/18 

03/03/18 

10/03/18 

17/03/18 

07/04/18 

14/04/18 

21/04/18 

05/05/18 

Bàsquet/Futbol 

Sala/Handbol 

Final Territorial   12/05/18 

Natació Comarcal Piscina Matí 17/12/17 

Gimnàstica 

Rítmica 

Territoriial Pavelló Matí/arda 21/04/18 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. D.E.G.G., en 

representació de l’Associació Collverds d’Amposta, en la que demana 

la cessió del Hall de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, el dia 2 

desembre de 2017 de 10  a 15 hores per fer un vermut solidari a 

favor del banc d’aliments, amb la condició que es deixi l’espai en les 

mateixes condicions de neteja que l’hauran trobat. 

- Acceptar per a la Sra. M.A.S.V., actuant en nom i representació de 

l’Associació Alzheimer del Montsià, la cessió del Casal Municipal el dia 

14 de novembre de 2017 de les 18:00 fins les 20:00 hores per poder 

portar a terme un curs anomenat “Gaudint de la música”. 

- Acceptar per a la Sra. M.C.S.R., actuant en nom i representació de 

l’Escola Soriano Montagut la cessió de l’auditori municipal per als 

dies: 

o 18 de desembre de 2017 de les 15:00 fins les 16:30 hores. 

o 19 de desembre de 2017 de les 09:00 fins les 12:00 hores. 

- Acceptar per a l’Escola Mestre Agustí Barberà, la cessió d’ús de 

l’auditori el dia 20 de desembre de 2017 durant tot el dia per portar a 

terme la cantada de Nadales. 

- Acceptar per al Sr. J.L.M., actuant en nom i representació d’Euses 

Terres de l’Ebre, la cessió de l’ús de l’Auditori els dies 20 a 22 de juny 

de 2018, ambdós inclosos, de les 08:00 fins les 22:00 hores per portar 

a terme l’acte de graduació. 

- Acceptar per al Sr. O.G.S., en representació de l’Associació de Malalts 

del Cor de les Terre de l’Ebre, la cessió de l’ús del Teatre del Casal 



Municipal els dies 21 i 22 de novembre de 2017 de les 18 fins les 20 

hores i de les 18 fins 20 hores. 

- Acceptar per al Sr. P.F.P., en nom i representació de l’Associació 

Cultural Tarambana, la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici 

del Casal Municipal per poder portar a terme un cicle de projeccions 

de documentals els dies: 

Dies Horari divendres Horari dissabte 

12 i 13 de gener 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

2 i 3 de febrer 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

2 i 3 de març 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

6 i 7 d’abril 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

4 i 5 de maig 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

1 i 2 de juny 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

 

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

 

o Autoritzar la sol·licitud formulada per Luralgrup SL, en la que 

demana autorització per poder ocupar la via pública amb un 

Food Truck Sea Landa el dia 24 de novembre de 2017 de les 20 

a les 24 hores a l’Av. Ràpita, davant l’Hotel, per la celebració del 

Black Friday i participar així en la jornada que organitza 

l’Ajuntament d'Amposta i els restauradors, dins la ruta de 

tapes condicionada a que tingui concertada una assegurança 

de responsabilitat civil i complir l’ordenança municipal de 

Policia i Bon Govern. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya - remet notificació sobre els 

drets de tanteig i retracte dels següent habitatge situat a carrer 

Holanda, 69, 3er 1a. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Consell comarcal del Montsià, comunica que l’aportació econòmica 

corresponent a l’Ajuntament d'Amposta per al projecte “Promoció de 

l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de 

l’Ebre” per a l’exercici 2017 és de 1.718,20 €. La Junta de Govern Local 

resta assabentada. 

- Jutjat social únic de Tortosa procediment: despidos/ceses en general 

439/2017-MA. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament d’empresa i coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, comunica resolució definitiva de la Convocatòria 2017 de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 



plans de foment territorial de Turisme. 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: 

 

Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per a 

la provisió amb caràcter de personal laboral temporal, cinc llocs de treball de 

tècnic mig orientador/a i d’acompanyament en el procés de contractació i 

formació, mitjançant concurs-oposició lliure i, alhora una borsa de treball per 

a possibles vacants per al lloc esmentat 

 

- Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per 

a la provisió amb caràcter de personal laboral temporal de cinc llocs de 

treball de tècnic mig orientador/a i d’acompanyament en el procés de 

contractació i formació, mitjançant concurs-oposició lliure i, alhora una 

borsa de treball per a possibles vacants per al lloc esmentat. 

 

Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per a 

la provisió amb caràcter de personal laboral temporal, de  llocs de treball de 

tècnic mig, prospector/a i assessor/a d’empreses per la realització del 

programa temporal “estratègia ocupació”, mitjançant concurs-oposició lliure 

i, alhora una borsa de treball per a possibles vacants per al lloc esmentat 

 

- Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per 

a la provisió amb caràcter de personal laboral temporal de dos llocs de 

treball de tècnic mig, prospector/a i assessor/a d’empreses per la 

realització del programa temporal “estratègia ocupació”, mitjançant 

concurs-oposició lliure i, alhora una borsa de treball per a possibles 

vacants per al lloc esmentat.  

 

Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per a 

la provisió amb caràcter de personal laboral temporal d’un tècnic mig per la 

realització del programa temporal d’implementació d’un sistema 

d’informació geogràfica (SIG) a l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant oposició 

lliure i, alhora una borsa de treball per a possibles vacants per al lloc 

esmentat 



- Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per 

a la provisió amb caràcter de personal laboral temporal d’un tècnic mig 

per la realització del programa temporal d’implementació d’un 

sistema d’informació geogràfica (SIG) a l’Ajuntament d’Amposta, 

mitjançant oposició lliure i, alhora una borsa de treball per a possibles 

vacants per al lloc esmentat. 

 

Adjudicació del contracte del subministrament de 35 terminals per a la 

comunicació 

 

- Adjudicar el contracte del subministrament de 35 terminals per a la 

comunicació, mitjançant procediment obert a l’empresa Dextron, 

ingenieria de la telecomunicación, SA. en les següents condicions: 

o Preu total: 25.254,93 euros. (Iva inclòs) 

o Ampliació del termini de garantia: 36 mesos, la qual cosa suposa 

un termini de garantia total de 48 mesos. 

 

Designació de lletrada 

 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 

procediment: despidos/ceses en general 439/2017-MA, la Lletrada, 

M.M.O. 

 

Sol·licitud de cessió de material municipal 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. Z.D.B., representant de 

la Unió Atlètica Montsià, en la que demana la cessió de l’equip de so 

portàtil de la piscina municipal per al dia 11 de novembre de 2017 en 

motiu de la presentació anual del club, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. T.B.L., representant de 

l’Associació Bombolles, en la que demana la cessió de l’equip de so 

de la Regidoria de Festes, per al dia 17 de desembre de 2017 en 

motiu del festival benèfic per la Marató de TV3. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical la Unió 

Filharmònica, en la que demana la cessió de 10 metres de moqueta 

de color gris per a la preparació de l’exposició del centenari de 

l’entitat. 

 

 

 

 

 



Aprovació de realització d’activitat 

 

- Autoritzar la realització de l’activitat “Black Friday” i “Ruta de Tapes” el 

divendres 24 de novembre de 2017 de les 20 a les 24.00 hores a 

Amposta. 

 

Sol·licitud d’autorització per pintar mural 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.B.E. en la que demana 

autorització per fer un mural a paret del futbol que dona al carrer 

Barcelona. 

 

Acceptació de subvencions 

 

- Acceptar la subvenció de 55.000 € per a la realització de 5 contractes 

en pràctiques, d’acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de 

juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la 

concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 

pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de 

Catalunya. 

 

Aprovació de les bases i convocatòria per al Mercat de Santa Llúcia 2017 

 

- Aprovar les bases per participar en el Mercat de Santa Llúcia 2017, 

obrint el termini d’inscripcions fins al dia 30 de novembre de 2017. 

 

Contractació menor de subministraments 

 

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en la 

renovació dels equips d’emissió i de gravació de Ràdio Amposta, amb 

Agrupació de servicios y productos de Audio SLU segons oferta 

presentada per un import total de 3.947,93 € 

 

Contractació menor d’obres 

 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en treballs auxiliars a 

l’escola Soriano Montagut amb Garcia Excavaciones y Movimientos SL 

segons oferta presentada per un import total de 5.483,72 € 

 

 

 

 



Propostes d’ordenació de trànsit i aparcament 

 

- Aprovar l’ordenació de trànsit al carrer Nou consistent en 

senyalització vertical de prohibit estacionar ambdós costats al carrer 

Nou, una vegada sobrepassats els estacionaments de discapacitats. 

- Aprovar l’ordenació de trànsit enfront de la rotonda de l’Av. 

Catalunya i Av. Josep Tarradelles consistent en la col·locació de sis 

pilones per evitar que els vehicles puguin estacionar damunt de les 

voreres. 

 

Aprovació de les bases i convocatòria per al Concurs de Guarniments de 

Balcons i Portalades de Nadal 2017 

 

- Aprovar les bases reguladores i convocatòria del concurs 

d’engalanats de balcons i portalades de Nadal 2017, obrint el termini 

de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al dia 11 de 

desembre a les 14 hores. 

 

Sol·licitud de no presentació de càrrec de despeses 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Consol Ferré, en la que 

demana que l’Ajuntament d'Amposta no presenti nota de càrrec de 

les despeses de llum i neteja que pugui generar l’ús social del centre 

per part del Moviment Educatiu Sistèmic, el qual utilitzarà una sala 

del centre fora de l’horari lectiu per poder celebrar una formació 

sobre Pedagogia Sistèmica, reconeguda pel Departament 

d’Ensenyament, atès que l’escola es podrà beneficiar de matrícules 

gratuïtes per a tres membres del claustre de professors. 

 

Sol·licitud de treballadora de reconeixement de triennis 

 

- Reconèixer l’antiguitat a la Sra. D.C.G. amb efectes del dia 

14/06/2004. 

 

Sol·licitud de treballadora de canvi de categoria laboral 

 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. D.C.G. en la que 

demana canviar la categoria laboral que apareix a la nòmina de 

monitora a assessora de plàstica ja que categoria laboral fa 

referència al quadre retributiu, no al nivell d’estudis o a les funcions 

desenvolupades pel treballador/a. 

 



I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 

sessió essent les nou hores i quaranta 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, 
 


