
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 20 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 15 DE NOVEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 15 de novembre de  2017. 
 
REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ 
DE L’OBRA "PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS 2017". 
 

- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
o TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. 
o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA. 
o BECSA, SA. 

Requerir l’empresa BECSA, per tal que en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme 
a l’article 64.2 del TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per 
import de 10.743,80 €., equivalent al 5 per 100 del preu màxim 
d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i 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. 

 
 
 



REQUERIMENT DE CORRECTE COMPLIMENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE NETEJA DE L’ESCOLA CONSOL FERRÉ 
 

- Formular requeriment a l’empresa Serveis Arensis, S.L., per la 
realització correcta de les prestacions objecte del contracte de serveis 
de neteja de l’Escola Consol Ferré, advertint-li que la producció de nous 
incompliment contractuals podrà donar lloc a que aquest Ajuntament 
rebutgi els serveis prestats restant exonerat del seu pagament, tolt allò 
sense perjudici de poder acudir a la resolució del contracte per seu 
incorrecte compliment. 

 
ADHESIÓ A LA LICITACIÓ REALITZADA PEL CONSORCI CATALÀ DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL PER LA CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2018 A LA 
CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES DE RISCOS DE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA 
 

- Aprovar l’adhesió a la licitació realitzada pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local per la contractació per a l’any 2018 de 
l’Ajuntament d’Amposta a la contractació de les assegurances dels 
riscos següents: 

o Responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament d’Amposta: 
18.505,00 €. 

o Defensa i reclamació de danys per als càrrec electes i personal 
de l’Ajuntament d’Amposta: 2.360,00 €. 

o Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de 
l’Ajuntament d’Amposta: 4.975,00 €, pel període entre els dies 
1 d’abril i 31 de desembre de 2018. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA I PROPIETARIS D’IMMOBLES DE LA FAÇANA FLUVIAL 
 

- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta, i 
els propietaris d’immobles que una part de la façana dóna o es 
recolza amb la façana fluvial d’Amposta, el qual té per objecte 
autoritzar a l’Ajuntament per realitzar els treballs de neteja i 
esbrossada, a les façanes dels immobles de propietat privada que 
descansen en la façana fluvial.  

 
 
 
 



APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA I LA FAMÍLIA SORIANO MONTAGUT JENÉ 
 

- Aprovar l’esborrany de conveni a formalitzar entre la família Soriano-
Montagut Jené i aquest Ajuntament d’Amposta per tal de regular el 
dipòsit de 62 obres de l’artista Innocenci Miquel Soriano-Montagut 
Ferré. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 768 de data 20/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 
30.738,92 €, la qual comença amb Adtel sistemas de 
Telecomunicación SL, per import de 1.512,50€ i finalitza amb Bworld 
Productions SL per import de 2.447,04 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (no obstant informe 
desfavorable d’Intervenció) relatives a la relació  número 769 de data 
20/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 2.420,00 €, la qual 
comença i acaba amb Garden Arrels SL.  

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 770 de data 
20/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 82.696,90 €, la qual 
comença amb Mustramit SL per import de 3.388,00 € i finalitza amb 
El Corte Inglés per import de 7.454,35 €. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Comunicar als sol·licitants, els Srs. E.M.C., A.A.S.S., E.H.S., J.R.C., que 
no poden ser admeses les seves sol·licituds de llicència per quant 
actualment el mercat de venda no sedentària d’Amposta no disposa 
de llocs vacants. 

- Aplicar a la Sra. T.B.G. una reducció del 80% a la tarifa aplicable per 
ocupació de la via pública per la venda no sedentària durant el 
termini de 6 mesos a comptar del mes de desembre de 2017, havent 
de tornar a sol·licitar-la per al mes de desembre i següents si les 
circumstàncies de la peticionària continuen donant-se. 

 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. D.A.T. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% 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 

939623 1577,96 27/09/2017 1499,06  
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. O.A. 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.D.N.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.V.S.C. 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.NC. 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.L.N. 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.B.F. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

- Acceptar la renúncia del Sr. F.L.I. 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. E.P.G. 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 DEL PREU PÚBLIC PEL LLOGUER D’ESTANDS DE 
FIRA AMPOSTA 
 

- Aplicar l’exempció dels serveis contractats de lloguer d’estands a 
l’entitat Provocant la Pau per considerar que concorren els criteris 
objectius establerts a la ordenança.  

 



- Aplicar l’exempció dels serveis pel lloguer d’estands a l’ Associació F. 
M. Alzheimer del Montsià per considerar que concorren els criteris 
objectius establerts a la ordenança.  

- Aplicar l’exempció dels serveis pel lloguer d’estands a l’ Associació 
Cultural Bou Capllaçat d’Amposta per considerar que concorren els 
criteris objectius establerts a la ordenança.  

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Ha quedat acreditat que el Sr. J.S.B. no ha gaudit de l’abonament 
mensual de la Piscina Municipal i s’ha de reconèixer el pagament 
indegut, de 60,54 €, que s’haurà d’abonar al número de compte de 
l’interessat obert a La Caixa. 

- Ha quedat acreditat que la Sra. C.A.M. no ha gaudit del curset 
impartit a la Piscina Municipal durant el mes d’agost ja que no va 
estar inscrit a les estades del 2n. Torn i s’ha de reconèixer el 
pagament indegut, de 35,44 €, que s’haurà d’abonar al número de 
compte indicat per l’interessada obert a BBVA. 

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

- Acceptar per al Sr. A.G.C., actuant en nom i representació de 
l’Associació Siloé d’Amposta la cessió de l’auditori municipal per al dia 
23 de desembre de 2017 de les 08:00 fins les 22:00 hores. 

- Acceptar per a la Sra. T.B.L., actuant en nom i representació de 
l’Associació Bombolles d’Amposta, la cessió de l’auditori el dia 17 de 
desembre de 2017 per col·laborar amb la Marató de TV3. 

- Acceptar per 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 23 de novembre 2017 de les 21:00 fins les 
24:00 hores.  

- 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 
20 de gener de 2018 de les 16:00 fins les 20:00 hores per poder 
portar a terme un curs anomenat “Gaudint de la música”. 

- Acceptar per a la Sra. C.A., actuant en nom i representació EOI 
AMPOSTA, la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal els 
dies: 23 de març i 27 d’abril de 2018 de les 18:30 fins les 21:00 hores 
per fer projeccions de cinema en francès. 

 
 
 



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

- Autoritzar al Sr. A.G.C., representant de l’Associació Siloé, l'ús del 
minibus els dies 1 de desembre de 2017, 12, 19 i 26 de gener, 2 i 9 de 
febrer de 2018 per recollida d’aliments a Reus, 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. A.G.C. advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 
- Direcció General de Comerç, comunica el calendari de festius amb 
obertura comercial autorització per a l’any 2018 al municipi d’Amposta. 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 nova unitat d’obra 
 

- Aprovar les noves unitats d’obra PNU-01 corresponent a les obres 
17_014 Urbanització diversos camins 2017 degudament signada per 
les directores de les obres i per l’adjudicatària CONTREGISA 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: 

o PNU-01, per un import de 6,25 €. 
 
Proposta d’ordenació de trànsit i aparcament 
 

- Aprovar l’ordenació de trànsit a l’encreuament entre el Camí de pins i 
el Camí de Pi Sant, senyalitzant correctament la prioritat i que sigui 
suficientment visible, col·locant una senyal vertical d’STOP (R-2) a la 
part esquerra al camí de Pi Sant així com la senyalització horitzontal 
del mateix. 



- Autoritzar la col·locació d’un mirall convex que permeti observar la 
circulació sobre el tram transversal dret en la intersecció entre el 
Camí de pins i el Camí de Pi Sant. 

- Autoritzar que es modifiqui el pintat del reservat d’estacionament per 
persones amb mobilitat reduïda per un millor aprofitament de l’espai 
públic a l’Av.  Josep Tarradelles, 142. 

- Autoritzar al Sr. J.R.I., en representació de Càritas Interparroquial,  
que pinti un zebrejat fins l’inici del xafrà amb el carrer Holanda 
d’acord amb la normativa vigent, poden efectuar els treballs de pintat 
el departament de pintura de la brigada municipal amb càrrec per 
part del peticionari. 

- Informar al Coordinador dels serveis municipals de la petició feta per 
la Sra. L.T.L., representant de l’Institut de Tecnificació, en la que diu 
que les ratlles grogues que prohibeixen estacionar davant de l’Institut 
de Tecnificació s’han malmès pel pas del temps i quasi no es veuen, 
per tal que es procedeixi a arranjar la situació 

 
Aprovació de procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de les 
finques de propietat municipal 
 

- Aprovar el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de 
les finques de propietat municipal  següents: 

o Número 1: “Urbana: Solar situat al carrer Corsini, números 9 i 
11 amb una superfície de cent quaranta-sis metres quadrats. 
Confronta: front, carrer Corsini; darrera, amb M.T.E.V.; 
esquerra, J.T.A.; i fons, amb comunitat de propietaris i J.T.S.” 
Inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3925, 
foli 164, finca número 47173. 
Referència cadastral: 5898410BF9059H0001XP i 
5898409BF9059H0001JP. 

o Número 2: “Urbana: Casa situada a Amposta (actualment 
enderrocada), al carrer Corsini, número 6, de superfície 8 
metres de façana per 12 de fons. Confronta: dreta sortint, amb 
C.S.; esquerra, amb A.R.; i fons, amb C.S.” 
Inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3527, 
foli 34, finca número 12274. 
Referència cadastral: 5899514BF9059H0001ZP. 

Fixar com a preu base de licitació el següents: 
Finca número 1 (Corsini, 9-11): 42.777,52 €. 
Finca número 2 (Corsini, 10): 21.563,60 €. 

Aquestes quantitats no inclouen els impostos que graven la 
transmissió de la propietat.  



 
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l‘obra “Substitució del mur de 
tancament del camp de futbol” elaborat per Adolfo Constructors del 
Montsià SL, fent constar que es tindrà especial cura en mantenir 
sempre les senyalitzacions i les tanques col·locades per evitar 
interferències amb els vianants i els vehicles. Abans de realitzar cap 
tall de circulació, s’avisarà a la policia local i es senyalitzarà seguint les 
seves instruccions. 

 
Acabaments de contractes de treballadors i treballadores municipals 
 

- Aprovar l’acabament dels contractes de les persones que es diran a 
continuació: 

o N.F.R., com a oficial primera manteniment amb efectes del dia 
3 de desembre de 2017. 

o M.J.C.A., com a educadora de la UEC, amb efectes del dia 13 de 
desembre de 2017. 

o G.P.J., com a auxiliar administrativa de turisme amb efectes del 
dia 17 de desembre de 2017. 

o J.S.N., com a oficial 1a electricista amb efectes del dia 26 de 
desembre de 2017. 

o P.B.B., com a Directora del Centre Obert Infantil, amb efectes 
del dia 26 de desembre de 2017. 

o J.F.B., com a administrativa de joventut amb efectes del dia 31 
de desembre de 2017. 

o X.P.V., com a auxiliar administratiu d’informàtica, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2017. 

o A.B.G., com a Directora del Centre d’Art Lo Pati, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2017. 

o J.M.O., com a peó de neteja viària amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2017. 

o J.F.S.L. com a xòfer de la brigada municipal, amb efectes del dia 
31 de desembre de 2017. 

o M.A.G.M. com a algutzir de la brigada, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2017. 

- Aprovar l’acabament dels contractes de les persones que es diran a 
continuació: 

o C.O.G.E. com a peó de neteja dels plans socials amb efectes del 
dia 28 de desembre de 2017. 



o M.M.P.A., com a peó de neteja dels plans socials amb efectes 
del dia 28 de desembre de 2017. 

o C.V.G., com a peó de neteja dels plans socials amb efectes del 
dia 28 de desembre de 2017. 

o A.F.R., com a jardiner dels plans d’ocupació - PANP amb efectes 
del dia 28 de desembre de 2017. 

o N.C., com a netejadora dels plans d’ocupació – PRMI, amb 
efectes del dia 28 de desembre de 2017. 

o A.R.S. com a prospectora del programa 30 Plus amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2017. 

 
Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per assistir juntament amb el tècnic del departament 
d’informàtica, N.M.B. a la reunió del grup de treball d’ajuntaments del 
camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per la coordinació de projectes 
d’Smart Cities, el dia 24  de novembre de 2017 de 12 a 15 hores a la 
Fundació Tarragona Smart Mediterranian City a la muntanyeta de 
Sant Pere i Sant Pau. 

- Autoritzar l’assistència de la tècnica I.E.P. al Dinar-Networking de la 
xarxa Emprèn, que tindrà lloc el proper 24 de novembre de les 
13:45h a les 17.30h a Pinell de Brai. 

- Autoritzar l’assistència de la tècnica I.E.P. de la xarxa Emprèn, a la 
festa de la tecnologia, la ciència i la innovació, dirigida a joves 
estudiants d’arreu de Catalunya, el dia 30 de novembre de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Tècnica de cultura, M.S.A. a 
assistir a la jornada formativa “Màrqueting turístic per a  turisme 
cultural” dirigida a tècnics de cultura i altres tècnics de gestió 
patrimonial a Barcelona, al Palau Robert, el dimecres 29 de 
novembre de 2017 de 9.30 a 14.30 hores. 

 
Aixecaments d’embargs  
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra la mercantil Simó Materiales SA. (Exp. 43031700185811) 

- Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra Sr. M.E.M.A. (Exp. 430317001991471) 

 
 
 



Sol·licituds d’autorització per recollida de fruits de finques municipals 
 

- Atorgar al Sr. J.S.L., autorització per la recollida dels fruits als terrenys 
municipals situats a la Urbanització Favaret. 

- Atorgar a la Sra. J.C.G., autorització per la recollida dels fruits als 
terrenys municipals situats al costat del cementiri i a la rotonda de la 
Castellania. 

 
Proposta d’atorgament dels ajuts per al pagament de l’impost sobre béns 
immobles  
 

- Aprovar l’atorgament dels ajuts econòmics destinats al pagament de 
l’impost sobre béns immobles, als 618 beneficiaris relacionats 
adjunts, per un import total de 70.842,07 €. 

 
Aprovació del programa d’estructuració de les polítiques actives de joventut 
 

- Aprovar el Programa d’estructuració de les polítiques actives de 
joventut a l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els paràmetres 
establerts a la part expositiva del present acord. 

 
Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició 
lliure, una plaça de caràcter laboral temporal de Tècnic/a mig de Joventut , 
grup A2,  adscrita a la realització del programa temporal “ Estructuració de les 
Polítiques Actives de Joventut a l’Ajuntament d’Amposta “ i alhora constituir 
una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 
 

- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-
oposició lliure, una plaça de caràcter laboral temporal de Tècnic/a mig 
de Joventut , grup A2,  adscrita a la realització del programa temporal “ 
Estructuració de les Polítiques Actives de Joventut a l’Ajuntament 
d’Amposta “ i alhora constituir una borsa de treball per a cobrir 
possibles vacants del lloc esmentat. 

 
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, 
 


