
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 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: 08:15 h 
Hora final: 09:26 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 20 de novembre de  2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades 
pels diferents peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense 
perjudici el dret de propietat i de tercer de millor dret, per 
unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 

o A Mercadona SA, per reforma de supermercat d’alimentació i 
aparcament a l’Av. Sta. Bàrbara, 94. (Exp. 2017/326) 

o A Gas Natural Catalunya SA per obertura de rasa al carrer 
Eivissa, 10.  (Exp. 2017/299) 

o A Gas Natural Catalunya SA per obertura de rasa sobre vorera 
i calçada al carrer Bolívia, 17.  

o (Exp. 2017/115) 
o A T.C.S., per construcció d’un magatzem agrícola i porxo al 

polígon 66 parcel·la 11. (Exp. 2017/218) 
o A Caixabank SA per reforma oficina bancària en planta baixa, 

primera i soterrani a l’Av. Alcalde Palau, 59. (Exp. 2017/204) 
o A J.E.T., per edificació de planta pis sense ús específic al carrer 

Verge del Pilar, 76. (Exp. 2017/301) 
o A S.T.P., per instal·lació d’aparell elevador al carrer Juan 

d’Àustria, 8. (Exp. 2017/352) 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 
unida a  cadascun dels expedients examinats. 



 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 
CONSISTENT EN LA  CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL I DEIXAR 
DESERT LA LICITACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 CONSISTENT EN EL 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A LA CALEFACCIÓ I AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
 

- Declarar admès per l’adjudicació del lot número 1: subministrament 
de combustible per als vehicles i maquinària del parc mòbil, el 
licitador SOLRED, SA. 

- Declarar deserta la licitació per l’adjudicació del lot número 2: 
subministrament de combustible per a la calefacció i aigua calenta 
sanitària (ACS) de diferents centres municipals, per no haver-se 
presentat cap oferta. 

- Requerir a l’empresa SOLRED, SA. per tal que en el termini de 10 
dies, comptats a partir del següent al de la notificació del present 
acord presenti la documentació següent: 

o La documentació administrativa d’’acord amb el que disposa 
l’apartat 2 de la clàusula 6.B) del Plec de clàusules 
econòmiques – administratives. 

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

o La documentació justificativa d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. 

o L’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 DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA CORPORATIVA MUNICIPAL 
DE DADES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

- Declarar admesa l’oferta presentada per la societat Netics 
Communications, SLU i requerir-li per tal que en el termini de deu 
dies hàbils, comptats  a partir de la notificació del present acord 
presenti la documentació següent: 

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 Escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre 
Mercantil. 

o NIF de l’empresa. 
o Escriptura de poder de qui signa l’oferta. 
o Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del 

contracte de mitjans materials i/o personals necessaris per a 
garantir l’execució del contracte. 

o Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 
per un import de 4.500,00 €, equivalent al 5 per 100 del valor 
estimat del contracte. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el 
desenvolupament de projectes de cohesió social en matèria 
d’immigració, dintre del Contracte Programa Treball/afers Socials i 
Ajuntament d’Amposta, amb Cruz Roja Española Amposta segons 
oferta presentada per un import de 3.750,00 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’eliminació i 
certificació d’ordres de pagament i d’ingrés entre els anys 2000 i 
2004, amb DCD SA segons oferta presentada per un import de 
1.209,50 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en adornar tota 
l’escala de l’entrada, la sala de conferències de l’auditori, el vestíbul i 
l’entrada a la Fira en motiu de la Fira de Mostres 2017, amb Cinthia 
Jardineria i Manteniments SCP segons oferta presentada per un 
import de 1.434,28 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’assegurança 
d’accidents per als participants en el marc del Programa 30 Plus 
2017, amb Fiatc (Giné Assessors SL) segons oferta presentada per un 
import de 190,96 €.  

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 96 
caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY (ref. 3064751) amb Lyreco 
España SA segons oferta presentada per un import total de 1.167,40 
€. 



- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en dos 
unitats de desfibril·ladors model Samaritan Pad 350 P + Servei de 
Manteniment + Curs Suport Vital Bàsic DEA-RCP, amb Imposita 
Serveis SL segons oferta presentada per un import de 3.943,08 € 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en la subscripció anual al 
diari El Punt – Avui corresponent al servei que es prestarà cada dia 
durant l’any 2018 amb Hermes Comunicacions SA segons oferta 
presentada per un import de 517,6 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de casetes 
prefabricades per a Creu Roja i Protecció Civil  i els Amics de Cavall 
durant els dies de Fira Amposta amb MJ Llombart y CIA SRC segons 
oferta presentada per un import de 1.222,10 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de taules per 
al dia 9 de la inauguració de la Fira i la Trobada de Plaques, en motiu 
de Fira Amposta amb Fatsini SL segons oferta presentada per un 
import de 248,05 € 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANÇA 
 

- Aprovar la modificació de l’assegurança de la protecció jurídica de la 
flota de vehicles de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2017 que resta 
amb els imports següents: 

o Prima anual de l’assegurança: 1.700,40 €. 
o Rebut del 29 de setembre al 23 de desembre de 2017: 13,10 €. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Reconèixer l’antiguitat al Sr. A.M.P., amb efectes del dia 8 de maig de 
2009, d’acord amb l’especificat pel Departament de personal. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR D’AMPLIACIÓ DE PERÍODE DE COMISSIÓ DE 
SERVEIS 
Es deixa damunt la taula. 
 
EMBARG DE RETRIBUCIONS 
 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. J.M.L. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 417,24 € (Exp. 43031700105884). 



- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre la Asociación Agraria Jovenes Agricultores de Tarragona 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 4.667,07 € (Exp. 
43031700144381) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre D.C.S. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 
6.519,87 €. (Ref: Ejecución de títulos judiciales número 810/2017-4M) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. N.F.R. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 240,00 €. (Ref. 431721313601Q). 

- Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra A.V. (Exp. 12021100268546) 

- Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra el Sr. R.D.L.E. en data 25 de maig de 2017. (Ref. 433/2017-2) 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 794 de data 27/11/2017 que ascendeix a un import líquid 
de 30.939,20 €, la qual comença amb Catalana de Seguretat Integral 
74 SL, per import de 1.517,34 € i finalitza amb Sociedad Estatal de 
Correos y Telegrafos per import de 3.060,70 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (no obstant informe 
desfavorable d’Intervenció) relatives a la relació  número 795 de 
data 27/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 8.886,53 €, la 
qual comença i acaba amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM.  

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 792 de data 
27/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 149.636,89 €, la 
qual comença amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 
1.512,50€ i finalitza amb Endesa Energia SAU per import de 
5.202,66€ 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa a favor d’APASA relativa al segon termini de 2017 per 
import de 2.749,17 €. 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’EDITORIAL MIC I 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA RELATIU AL DISSENY I IMPRESSIÓ DEL 
PROGRAMA DE NADAL 2017/2018 
 

- Aprovar l’esborrany de conveni entre l’editorial MIC i l’Ajuntament 
d'Amposta relatiu al disseny i elaboració del programa de Festa de 
Nadal 2017/18 d’Amposta, programa que contindrà les actuacions 



previstes per a la festivitat de Nadal dins del marc cultural i firaire 
d’Amposta, a cost zero per a l’Ajuntament d'Amposta. 

 
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE 
L’ACM 
 

- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Pla agrupat de 
formació contínua impulsat l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i les Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida , dels 
consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions 
sindicats de Comissions Obreres, Unió General de Treballadors i 
Central Sindical Independent i de Funcionaris per a l’any 2017 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. A.M.V. 
consistent en el 50 % de la quota liquidada, atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% 
bonificació 

Quantitat a 
tornar 

939508 321,90 321,90 160,95 160,95 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. B.D. consistent en el 
50 % de la quota liquidada, atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% 
bonificació 

Quantitat a 
tornar 

940875 436,50 436,50 218,25 218,25 
 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. L.C.A. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% en quant a la 
liquidació número 939414 i del 25% en quant a les liquidacions 
números 939407 i 939410, de les quotes tributàries establert a 
l’apartat 1.iii 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 

939414 189,36 30/10/2017 179,89  
939410 47,34 30/10/2017  11,84 
939407 43,39 30/10/2017  10,85 



- Considerar que concorren en la Sra. L.P.C. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de les quotes 
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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 

939416 210,74 30/10/2017  52,69 
939412 52,68 30/10/2017  13,17 
939409 48,29 30/10/2017  12,07 

 
- Considerar que concorren en el Sr. J.L.P.C. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de les quotes 
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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 

939415 210,74 30/10/2017  52,69 
939411 52,68 30/10/2017  13,17 
939408 48,29 30/10/2017  12,07 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 
 

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

- Reconèixer a la Sra. R.M.B.M. la baixa definitiva del vehicle matrícula 
T-52xx-Ax produïda el dia 6 de març de 2017 i procedir a la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut atenent al 
següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a 
tornar 

906927 2017 83,28 20,82 62,46 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.M.H.C., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 53xx-Fxx a efectes 2018 i acordar aplicar 
l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva 
propietat matrícula 14xx-Dxx, als exercicis 2018 a 2020, ambdós 
inclosos, havent de tornar-la a demanar a comptar de 2021 i 
següents. 



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

- Reconèixer a la Sra. M.P.B. la baixa definitiva del vehicle matrícula B-
47xx-Px produïda el dia 22 de febrer de 2017 i procedir a la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
914852 2017 141,70 35,42 106,28 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

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

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Reconèixer al Sr. J.M.P. el pagament indegut de part del rebut de 
juliol pel servei de Transport Adaptat i practicar devolució per 
ingressos indeguts: 

Període Rebut Generat Correcte I. Indegut Data pago Interessos A tornar 
Juliol 17 940993 106,21 75,87 30,34 03/11/2017 0,08 30,42 
Totals       30,42 

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

- Acceptar per al Sr. J.M.B. actuant en nom i representació de 
l’Associació Voluntaris del Parc Natural Delta de l’Ebre la cessió d’ús 
del Teatre de l’edifici del Casal Municipal durant la franja horària de 
les 09:00 fins les 14:00 hores durant el dia 17 de desembre de 2017 
per celebrar Assemblea General Ordinària 2017. 

- Acceptar per a la Sra. S.P.V. la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del 
Casal Municipal durant la franja horària de les 09:00 fins les 21:00 
hores durant el dia 13 de desembre de 2017 per dur a terme la festa 
de Nadal. 

- Acceptar per al Sr. G.P.L., actuant en nom i representació de l’Institut 
Montsià d’Amposta, la cessió de l’Auditori els següents dies de 
desembre de 2017: 11, 12, 13, 14 i 15 des de les 09:00 fins les 13:00 



hores, per poder portar a terme l’assaig i celebració de la festa 
nadalenca diferents dies del mes de desembre. 

- Acceptar per a la Sra. P.A.G., actuant en nom i representació de 
l’ACAF Terres de l’Ebre, la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal durant la franja horària de les 16:00 fins les 17:30 hores 
durant els següents dies: 14, 21 i 28 de novembre i 5, 12, i 19 de 
desembre de 2017 per realitzar un curs de pilates adaptat a 
persones amb fibromiàlgia 

- Acceptar per al Sr. A.B.E., actuant en nom i representació de 
l’Associació Arate, la cessió d’ús de les instal·lacions de l’Hotel 
d’Entitats durant la franja horària de les 15’30 fins les 21 hores 
durant tots els dijous des de les 4 de gener fins el 27 de desembre 
de 2018, per fer teràpies.  

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT PER PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Acceptar per al Sr. O.T.M.M. per al pagament de la liquidació 
número 781812-2 pel concepte de plus vàlua el fraccionament i 
ajornament segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
351,17 20/01/2018 29,25 5,85 4,31 39,41 321,92 
321,92 20/02/2018 29,25 5,85 4,39 39,49 292,67 
292,67 20/03/2018 29,25 5,85 4,47 39,57 263,42 
263,42 20/04/2018 29,25 5,85 4,55 39,65 234,17 
234,17 20/05/2018 29,25 5,85 4,63 39,73 204,92 
204,92 20/06/2018 29,25 5,85 4,71 39,81 175,67 
175,67 20/07/2018 29,25 5,85 4,80 39,90 146,42 
146,42 20/08/2018 29,25 5,85 4,88 39,98 117,17 
117,17 20/09/2018 29,25 5,85 4,96 40,06 87,92 
87,92 20/10/2018 29,25 5,85 5,05 40,15 58,67 
58,67 20/11/2018 29,25 5,85 5,13 40,23 29,42 
29,42 20/12/2018 29,42 5,89 5,24 40,55 0,00 
Total  351,17 70,24 57,12 478,53  
 
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA 
 

- Aprovar concedir llicència a la Sra. A.F.P., com a titular de la llicència 
del Bar Casa Ana, per a la renovació de llicpencia per ocupació de la 
bia pública amb taules i cadires, les dades de l’ocupació seran les 
següents: 



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

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

damunt d’una tarima que anivelli la calçada amb la vorera 
restant obligada la llicenciatària a desmuntar la tarifa tots els 
dimarts des de les 06:00 hores fins les 15:00 hores per 
concurrència de drets amb la llicència de la venda no 
sedentària fins que l’Ajuntament no disposi d’una nova 
ocupació alternativa. 

o Període d’ocupació: Els mesos de novembre i desembre de 
2017. 

o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 940936 
per un import total de 93,94 € de la que ha fet un pagament 
total el dia 2 de novembre de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI D’UN EXPEDIENT D’EXECUCIÓ FORÇOSA 
 

- Acordar la inadmisió a tràmit de la revisió d’ofici de l’expedient 
administratiu d’execució forçosa número 2012/0734 per quant del 
plantejament exposat pels interessats, la Sra. C.D.S. i el Sr. C.D.S., 
mitjançant el seu representant, i comparat amb els actes 
administratius que conté l’expedient administratiu d’execució 
forçosa no queda acreditat que els actes dictats siguin de contingut 
impossible o que al dictar-los s’hagi prescindit total i absolutament 
amb el procediment legalment establert. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PINTAR UNA LÍNIA A LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.T.P., en la que 
demana autorització per poder pintar amb color blanc algunes 
esquerdes del carrer peatonal, fent un camí que porti a la porta dels 
comerços oberts al C/ Estel, per tal de senyalitzar cada comerç, 
formant part de la decoració de Nadal, especificant que després de 
les Festes de Nadal es netejarà, condicionada a que es netegin les 
marques blanques un cop acabades les Festes de Nadal i Reis. 

 
CORRECCIÓ D’ACORD MUNICIPAL 
 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local de data 
de 15 de maig de 2017, en el que es van aprovar les actes de preus 



contradictoris de les obres “15-012PE- Arranjament de diversos 
camins”, on hi constava: 

o “PNU-01, per un import de 365,45 €. 
o PNU-02, per un import de 845,58 €. 
o PN1-03, per un import de 515,12 €”. 

I el qual ha de quedar redactat de la forma següent: 
- “Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “15-012PE- 

Arranjament de diversos camins” 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 84,60 €. 
o PNU-02, per un import de 5,22 €. 
o PNU-03, per un import de 1,59 €”. 

 
DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre 
Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés 
entre l’1 i el 31 d’octubre de 2017: 

Expedient Promotor AdrecaActivitat 
Nom 
Comercial IdActivitat 

Descripció 
Expedient 

2017/107 

N&K 
SPEDITION 
SPAIN, SL 

PZ ADOLFO 
VENTAS 7 

N&K 
SPEDITION 

Operador de 
transport / 
Gestor de 
transport 
(oficina) 

Obertura 
activitat - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/108 V.M.F. CL ESTEL L' 35 L'ESTEL Bar Restaurant 

Obertura 
activitat - 
Annex II Llei 
16/2015 

2017/109 

Càmara 
Citrícola 
Amposta 
SAT CAT 

CL GRAN 
CAPITA 15 

CÀMARA 
CITRÍCOLA 
SAT 

Oficines 
administratives 

Obertura 
activitat - 
Annex II Llei 
16/2015 

2017/110 E.G. PS CANAL 3 A BAR IVAN Bar 

Obertura 
activitat - 
Annex II Llei 
16/2015 

2017/111 M.C.R.A. 
CL LOPE DE 
VEGA 42 

MARIA ROIG 
AGUILAR 

Venda al detall 
d'objectes 
decoratius, 
religiosos i 
accessoris 

Declaració 
Responsable 
Obertura - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/112 Ahmed CL BEAT ORIOL EBRECARN, Comerç al detall Canvi 



 
Així mateix, s’informa pel mateix període, que no s’ha realitzat cap  
inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de Verificació 
d’Activitats. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- No se’n presenta cap. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
 
Aprovació de certificacions d’obres i factures 
 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “16018_Enllumenat Amposta”, per un import 
de 56.446,81 € així com la factura número VE-239. 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “17014_Urbanització diversos camins 2017”, 
per un import de 51.624,42 € així com la factura número 104. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Tancament de les 
pistes de futbol sala d’Amposta”, per un import de 123.015,24 €, així 
com la factura número 090. 

 
Aprovació de noves unitats d’obra 
 

- Aprovar les noves unitats d’obra PNU-09, PNU-10 i PNU-11, 
corresponent a la certificació 2 de les obres ““Tancament de les 
pistes de futbol sala d’Amposta” “degudament signada per la 
direcció de les obres i per l’adjudicatària UTE Adolfo Constructors 
que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva 
incorporació als quadres de preus del projecte de les noves unitats 
d’obra: 

o PNU-09, per un import de 49,028 €. 
o PNU-10, per un import de 44,498 €. 
o PNU-11, per un import de 43,260 €.” 

Louane 35 SCP de productes 
d'alimentació, 
carnisseria  i 
bassar 

titularitat 
provinent 
exp.050/2017 

2017/113 P.C.H. 
CL GONGORA 
6 BXS 

LA & LO, 
SCP 

Comerç al detall 
de roba i 
complements 

Canvi de 
titularitat 
provinent 
expedient 
055/2015 



Ampliació del termini per presentar sol·licituds per participar en el procés 
de selecció del lloc de cinc places de personal laboral temporal, de tècnic 
mig, grup A2-19, d’orientadors i d’acompanyament en el procés de 
contractació i formació i correcció d’errada material 
 

- Modificar de la Clàusula 2 – de Requisits Específics de les Persones, 
en relació a la Titulació exigida quedant la redacció de la següent 
manera: 

o Titulació: estar en possessió d’un títol de Grau universitari, 
llicenciatura i/o Diplomatura en Psicologia, Pedagogia, 
Psicopedagogia, mestre, i/o llicenciat en altres matèries. Per a 
la titulació de mestre i, per a llicenciats/ades i/o graduat/des 
en altres matèries diferents ( de Psicologia, Pedagogia, 
Psicopedagogia ) de  s’ha de tenir experiència almenys un any, 
en programes de gestió de polítiques d’ocupació, sent 
necessari estar especialitzat en orientació, intermediació i/o 
inserció laboral. ´ 

Modificar el darrer paràgraf de la Clàusula 3 de les Bases, restant de 
la següent manera:   

o “*En els casos dels Mestres i per a llicenciats/ades i/o 
graduat/des en altres matèries diferents (de Psicologia, 
Pedagogia, Psicopedagogia) el primer any d’experiència 
laboral no podrà ser computat com a mèrits en la Fase 
Concurs, ja que es tracta d’un requisit indispensable per a la 
seva admissió en el procés. En aquest cas, es comptarà a 
partir del segon any d’experiència “.  

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el 
procés selectiu en 5 dies naturals des de la data de publicació 
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  

 
Atorgament d’ajuts a les pubilles de Festes Majors 2017 
 

- Desestimar l’atorgament d’un ajut econòmic de 150 a les pubilles 
que es diran a continuació, per no ser admissible com a justificant la 
documentació aportada i per no haver presentat la documentació 
presentada: 

o A.R.G. 
o I.C.C. 
o J.N.I. 

 
 
 



Propostes de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de la Sra. S.M.R., com a conserge de les 
oficines municipals, categoria laboral  -AGp-8, jornada laboral 
completa de l’1 al 31 de desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de N.P.M., com a tècnica del Programa 
espais de Recerca de Feina, categoria laboral A2-19, jornada laboral 
completa de l’1 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018. 

- Aprovar la contractació d’A.C.P., com a tècnica del Programa espais 
de Recerca de Feina, categoria laboral A2-19, jornada laboral 
completa de l’1 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018. 

- Aprovar la contractació de la Sra. H.D.R., com a Tècnica Prospectora 
i Assessora d’empreses per tal de desenvolupar les tasques 
d’Actuació de Prospecció i Assessorament a empreses – Línia A, del 
programa 30 Plus, des de 1 de desembre de 2017 fins al 31 de maig 
de 2018, jornada laboral completa, categoria laboral A2-19.  

 
Declarar desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça de 
d’Auxiliar Administratiu de la Policia Local.  
 

- Declarar desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça 
d’auxiliar administratiu de règim funcionarial, amb caràcter interí, 
adscrita al departament de Policia Local d’Amposta, per quant cap de 
les persones ha resultat apta.  

 
Contractació menor d’obres 
 
Aprovar la contractació de les obres consistents en obra civil canalitzacions 
connexió fira òptica, guàrdia urbana, la Sequieta, Poliesportiu i Nou Cap 
Amposta amb Pobe Canalitzacions i Instal·lacions SL, segons oferta 
presentada per un import de 21.366,18 €. 
 
Proposta de signatura de acord per al desenvolupament del servei 
d’atenció integral local per les persones LGBTI entre la Direcció general 
d’igualtat i l'Ajuntament d'Amposta 
 

- Aprovar l’acord per al desenvolupament del servei d’atenció integral 
local per les persones LGBTI entre la Direcció general d’igualtat i 
l'Ajuntament d'Amposta. 

 
 
 



Designació de lletrada  
 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 
procediment abreviat número 421/2017, la Lletrada, M.M.O. 

 
Aprovació de la pròrroga del contracte de prestació de serveis de reforç de 
neteja viària.  
 

- Acceptar la pròrroga de l’esmentat contracte en un període màxim 
d’un any més, establint la pròrroga d’una durada de 6 mesos, des 
del dia 1 de desembre de 2017 fins al 31 de maig de 2018.  

 
Aprovació de la pròrroga del contracte de prestació de serveis de suport 
de neteja viària 
 

- Acceptar la pròrroga de l’esmentat contracte en un període màxim 
d’un any més, establint la pròrroga d’una durada de 6 mesos, des 
del dia 1 de desembre de 2017 fins al 31 de maig de 2018.  

 
Aprovació de conveni de pràctiques en centres de treball 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i l’Institut Deltebre  per a la formació pràctica en centres 
de treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i Disseny, E.I.F. del 23 
d’octubre de 2017 fins al 4 de maig de 2018, de dilluns a divendres 
de 16 a 20 hores. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pels agents de la policia local, 
J.L.B., R.N., M.R., i F.P. en la que demanen autorització per assistir a 
la jornada sobre experiències d’èxit en la resolució de conflictes en 
l’oci nocturn que es realitzarà el dia 29 de novembre de 2017 a 
Barcelona de 9.30 a 13.45 hores. 

 
Sol·licitud de col·laboració de Policia Local i membres de protecció civil 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. G.S.V. en la que demana el 
suport dels voluntaris de protecció civil per al diumenge 19 de 
novembre de 2017 al V Motocròs de Tardor que es realitzarà al Camí 
de la Pista de Tapa, amb efectes retroactius. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica 
d’Amposta en la que demana disposar dels serveis de la Policia Local 
per fer l’acompanyament de la banda de música durant la cercavila 
que es realitzarà el dia 3 de desembre de 2017 ales 11.30 amb 
motiu del Centenari de la Societat, des de la seva seu social fins al 
Museu del Montsià. 

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

- Aprovar les actuacions de millora a la zona de l’escola del Sagrat Cor 
d’Amposta que es diran a continuació d’acord amb el croquis adjunt: 

o Col·locació de pilones de trànsit a la cruïlla del carrer Teresa 
Mira amb el carrer que hi ha just davant de la Porta principal 
d’accés del col·legi. 

o Col·locació de pilones grises als passos de vianants a una 
distància de 2 metres per evitar que els vehicles accedeixin 
pels mateixos a les zones d’estacionament. 

o Col·locació d’un senyal R-400a (Única direcció permesa a 
l’esquerra) per reforçar la senyalització existent a la sortida 
del pàrking del supermercat Mercadona. 

Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta 
per adquirir : 

o Sis pilones de trànsit de color verd per a les canonades i 
delimitació d’estacionaments davant del col·legi. 

o Sis pilones o balises de color gris per als passos de vianants. 
o Un senyal vertical vertical R-400a amb els seus suports. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
 

- Autoritzar per a la l’Associació Collverds la cessió de 25 cadires de la 
Federació d’Associacions de Veïns, autoritzar la sessió de l’equip de 
so de Festes i desestimar la cessió de taules, per quan l’Ajuntament 
d'Amposta no en té de disponibles per a l’acte que organitzen el dia 
2 de desembre de 2017 a la zona del castell d’Amposta. 

 
Sol·licitud d’autorització per instal·lació d’il·luminació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació d’Engalanats en la 
que demana autorització per poder il·luminar l’olivera de 
l’encreuament de l’Av. La Ràpita i carrer Sebastià Juan Arbó durant 
les Festes de Nadal i que es pugui disposar d’un electricista a les 13 



hores del dia 1 de desembre de 2017 per tal de fer la connexió i la 
prova de llums i per al dia 7 de gener per retirar-les. 

 
Aprovació de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i 
Som Mobilitat SCCL 
 

- Aprovar l’esborrany de conveni marc de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament d'Amposta i Som Mobilitat SCCL. 

 
Regularització d’operacions comptables 
 

- Regularitzar aquestes operacions comptables a efectes que la 
comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de la activitat 
realitzada: 

o Activitats finalitzades i per a les que no es preveuen més 
factures: 
 RC 7267 Sant Jordi al Castell 
 RC 7268 Dia Internac. Dansa 
 RC 7269 Trobada de Puntaires. 
 RC 7271 Delta Chamber. 
 RC 7272 25è anivers.Sanfaina 
 RC 7273 Workshop DansAmposta. 
 RC 7275 Activ.Poble Nou  
 RC 7276 Col·lectivitat Amposta 
 RC 7281 Catalogació fons d’art. 

o Subvencions que no es faran i sobrant de subvencions 
realitzades: 
 RC 7288 Premi La Carrova. 
 RC 9942 Concurs Llegim Amposta. 
 RC 15413 Premi Curts Gambal. 
 RC 7293 Subvencions Cultura. 

o En el primer cas, donar de baixa els imports sobrants 
següents per estar finalitzades i facturades les activitats 
següents: 
 RC 7267 – Sant Jordi al Castell: 470,83 euros. 
 RC 7268 Dia Internac. Dansa: 415,09 euros. 
 RC 7269 Trobada de Puntaires: 64,12 euros. 
 RC 7271 Delta Chamber: 53,67 euros. 
 RC 7272 25è anivers.Sanfaina: 586,75 euros. 
 RC 7273 Workshop DansAmposta: 4.000 euros. 
 RC 7275 Activ.Poble Nou: 2.516 euros. 
 RC 7276 Col·lectivitat Amposta: 377,14 euros. 



 RC 7281 Catalogació fons d’art: 924,40 euros. 
o En el segon cas, donar de baixa el import restant als RC 

indicats per ser subvencions que finalment no es realitzaran i 
sobrants de subvencions ja realitzades: 
 RC 7288 Premi La Carrova: 1.500 euros 
 RC 9942 Concurs Llegim Amposta: 342 euros. 
 RC 15413 Premi Curts Gambal: 150 euros. 
 RC 7293 Subvencions Cultura: 5.050 euros. 

- Regularitzar aquesta operació comptable a efectes que la 
comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de la activitat 
realitzada: 

o Celebració de la Revetlla de St. Joan 2017. 
o Celebració de la “I Trobada Delta Bikers” del 16 al 28 de maig 

de 2017. 
o Celebració XLVII Concurs Nacional de Vestits de Paper 

Amposta 2017. 
o En el primer cas, donar de baixa el import restant al RC 

26280, 1.881,61 euros, a l’aplicació pressupostària 
11/33819/22609. 

o En el segon cas, donar de baixa el import restant al RC 22507, 
700,46 euros, a l’aplicació pressupostària 11/3384/22609. 

o En el tercer, donar de baixa el import restant al RC 22899, 
3.360 euros, a l’aplicació pressupostària 01/3380/48900, una 
vegada aprovats per Junta de Govern Local, en sessió duta a 
terme el dia 4 d’octubre de 2017, tots el premis del XLVII 
Concurs Nacional de Vestits de Paper Amposta 2017 

 
Declarar deserta la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
recerca industrial i desenvolupament experimental 
 

- Declarar deserta la convocatòria per a aquest exercici 2017 de les 
subvencions destinades a la Recerca Industrial i desenvolupament 
experimental per què no ha entrat cap sol·licitud. 

 
Autorització de l’entrada a l’ús del local de l’edifici Hotel d’entitats 
 

- Autoritzar a les entitats que es diran a continuació, l’ús del local de 
l’edifici Hotel d’entitats 

o Assemblea Nacional Catalana Amposta (ANC) 
o Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) 
o Societat de Caçadors de les Terres de l’Ebre. 

 



Donar per satisfeta la sol·licitud de devolució de claus de l’hotel d’entitats 
 

- Acceptar la renúncia a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats 
situat a l’antiga central d’aigües, presentada per l’Associació de 
Xilens Hispans Terres de l’Ebre, extingir la cessió de l’ús i acceptar la 
devolució del bé, amb efectes a partir del 27 de novembre de 2017. 

- Extingir la cessió de l’ús a l’Associació de Joves d’Amposta i reclamar 
la devolució del bé, amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2017. 

 
Sol·licitud de subvenció Leader 
 

- Aprovar la realització de l’actuació prevista en el projecte bàsic per a 
l’execució de l’actuació “Renovació del Museu de les Terres de l’Ebre: 
accessos, vestíbul, botiga i sala d’exposició permanent Delta de 
l’Ebre” amb un pressupost d’execució per contracta de 214.529,49 €. 

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


