
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 7 d’agost 
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: 08:30 h 
Hora final: 09:20 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 31 de juliol de 2017. 
 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA CORRESPONENTS A L’OBRA “17_007 
PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS 2017” 
 

- Aprovar la "Memòria valorada 17_007_ Pavimentació de diversos 
carrers i camins 2017", redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost de licitació de 260.000,00 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en el 
càtering per al sopar popular de Festes Majors d’Amposta del dia 19 
d’agost de 2017 al pavelló firal, amb Restamposta SL segons oferta 
presentada per un import total de 11.440,00 €.  

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins 
durant les Festes Majors d’Amposta 2017, durant els dies i hores 



assenyalats en document adjunt, amb el Sr. J.R.M.B. segons oferta 
presentada per un import total de 2.263,91 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins 
durant les Festes Majors d’Amposta 2017, durant els dies i hores 
assenyalats en document adjunt, amb el Sr. À.G.L. segons oferta 
presentada per un import total de 4.673,02 €.  

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació del quartet 
Lazaros el dia 16 d’agost de 2017 d’Amposta durant les Festes Majors al 
pavelló firal amb J.R.L.V. segons oferta presentada per un import total 
de 1.452,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació del quartet 
Almas Gemelas el dia 15 d’agost de 2017 d’Amposta durant les Festes 
Majors a la Plaça Ramon Berenguer IV amb C.C.S. segons oferta 
presentada per un import total de 1.815,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de so i llums per 
al concert de botifarra i Guardet el dia 11 d’agost de 2017 en el marc de 
les Festes Majors amb Musics&Classics Amposta SL  segons oferta 
presentada per un import total de 1.936,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’escenari per a 
les activitats que es realitzaran a la Plaça de l’Ajuntament entre l’11 i el 20 
d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors amb Fatsini SL  segons 
oferta presentada per un import total de 2.250,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer dels llums de 
Nadal amb Iluminaciones Just SL segons oferta presentada per un 
import total de 4.549,60 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’equip de so i 
llum per a la Festa de l’aigua el dia 11 d’agost a l’exterior del pavelló firal 
en el marc de les Festes Majors amb M.S.Q.  segons oferta presentada 
per un import total de 1.452,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de cadires per a 
tots els actes que tenen lloc a la plaça de l’Ajuntament de l’11 al 20 
d’agost. durant les Festes Majors amb Ferreres SCP  segons oferta 
presentada per un import total de 2.000,00 € 



- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de taules i 
cadires per al recinte del ball del 13 al 19 durant les Festes Majors amb 
Ferreres SCP  segons oferta presentada per un import total de 
3.085,50€ 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’equip de so i 
llum per al concert de bandes el dia 16 d’agost de 2017 a la plaça de 
l’Ajuntament durant les Festes Majors amb Musics&Classics Amposta SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.674,10 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’un autobús per 
a fer servei de bus durant les nits de ball a l’exterior del pavelló firal, del 
13 al 19 d’agost de 2017 amb Autocars Seguí SL  segons oferta 
presentada per un import total de 1.650,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’inflables per al 
dia 19 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors amb Som 2 
Espectacles SL  segons oferta presentada per un import total de 
2.662,00 € 

 
PROPOSTA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de J.I.S.G. com a expert taurí durant les Festes 
Majors d’Amposta 2017, categoria laboral C213 /C2.4) jornada laboral 
completa de l’11 al 20 d’agost de 2017. 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació: 
o J.B.C.: 

 com a hostessa per a la presentació del pregó de Festes 
del dia 12 d’agost de 2017 de 18 a 22 hores, categoria 
laboral Agp-7 (Agp.6). 

 com a hostessa per a l’acte del concert de bandes de 
Festes Majors el dia 16 d’agost de 2017 de 18 a 22 hores, 
categoria laboral Agp-7 (Agp.6). 

o A.F.R.: 
 com a hostessa per a la presentació del pregó de Festes 

del dia 12 d’agost de 2017 de 18 a 22 hores, categoria 
laboral Agp-7 (Agp.6). 

 com a hostessa per a l’acte del concert de bandes de 
Festes Majors el dia 16 d’agost de 2017 de 18 a 22 hores, 
categoria laboral Agp-7 (Agp.6). 



o P.G.C.: 
 com a hoste per a l’acte del concert de bandes de Festes 

Majors el dia 16 d’agost de 2017 de 18 a 22 hores, 
categoria laboral Agp-7 (Agp.6). 

 com a hoste per a l’acte del XLVII de Festes Majors el dia 
18 d’agost de 2017 de 21.30 a 00.00 hores, categoria 
laboral Agp-7 (Agp.6). 

o A.A.G.: 
 com a hostessa per a l’acte del XLVII de Festes Majors el 

dia 18 d’agost de 2017 de 21.30 a 00.00 hores, categoria 
laboral Agp-7 (Agp.6). 

 
APROVACIÓ DE BASES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar l’assistència del Sr. Bruno Aragonés Panisello al curs de 
caporal impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del dia 
23 d’octubre fins el dia 1 de desembre de 2017 de les 8.15 a les 18.45 
hores. 

 
ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 
 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. D.S.F., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 1.803,10€. (Exp. 43031300410617) 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. D.C.S., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 14.801,81€. (Exp. 43031200085739) 

 
DESIGNACIÓ DE PERSONES PER ACCÉS A LA SEU DEL SÍNDIC DE GREUGES 
 

- Designar a les persones que es diran a continuació, per tal que puguin 
tenir accés a la seu del Síndic de Greuges: 

o R.V.P. amb DNI número 4762xxxxB, funcionària de la corporació. 
o N.M.B., amb DNI 5260xxxxT, funcionari de la corporació. 



o M.C.V.B., amb DNI 7858xxxxK, Secretària General de la 
corporació. 

 
CESSIÓ DE DRETS D’INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA 
 

- Aprovar la cessió de drets d’interpretació següents, amb caràcter 
d’exclusiva, de l’acte dels Vestits de Paper que es representarà el dia 18 
d’agost de 2017 que es diran a continuació per un període d’1 any 
comptat des de la data de la celebració de l’actuació, amb un nombre 
il·limitat de remissions: 

o Dret de reproducció o gravació. 
o Dret d’emissió de l’actuació. 

- Aprovar la cessió de drets d’interpretació següents, amb caràcter 
d’exclusiva, del Concert de Bandes que es representarà el dia 16 
d’agost de 2017 que es diran a continuació per un període d’1 any 
comptat des de la data de la celebració de l’actuació, am un nombre 
il·limitat de remissions: 

o Dret de reproducció o gravació. 
o Dret d’emissió de l’actuació. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 518 de data 07/08/2017 que ascendeix a un import líquid de 
7.789,96€, la qual comença amb Fundació Pere Tarrés per import de 
1.526,40€ i finalitza amb Societat Estatal de correos y Telegrafos SA per 
import de 3.273,32 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació 
número 517 de data 07/08/2017 que ascendeix a un import líquid de 
134.975,30 €, la qual comença amb Alsys Information Tecnologies  per 
import de 3.457,65 € i finalitza amb MGS Seguros y Reaseguros per 
import de 2.883,30 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 528 de data 
07/08/2017 que ascendeix a un import líquid de 6.292,39 €, la qual 
comença amb MGS Seguros y Reaseguros SA per import de 6.292,39 € i 
finalitza amb MGS Seguros y Reaseguros SA per import de 6.292,39 €. 



- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar els següents 
pagaments al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: 

o Aportació 1er Trimestre 2017: 30.000 euros 
o Aportació 2n Trimestre 2017: 30.000 euros. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a favor de SILOE relativa al primer termini de 2017, per import de 
3.201,90 € i ordenar el pagament a dita entitat per import de 3.200,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Handbol Amposta en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 6.440,48€, reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament al Club Handbol Amposta de la quantia de 
6.000,00 € fixats al conveni i corresponents al tercer i últim pagament 
del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa a favor de l’Associació de Teatre i Circ d’Amposta, 
relativa al primer quadrimestre de 2017, per import de 9.613,75 € i 
ordenar el pagament a dita entitat per import de 9.600,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa a favor de FECOAM, relativa al primer semestre 
de 2017, per import de 3.692,51 € i ordenar el pagament a dita entitat 
per import de 3.000,00 €. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la 
concessió administrativa funerària que el causant D.R.E. tenia sobre el 
nínxol número 95 del grup G, a favor de D.R.Q. i de P.P.S. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda 
no sedentària (lloc 096070 ubicada al carrer General Prim 9) a la Sra. 
R.M.C. 

 
 
 
 



RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel 
Sr. V.M.S.M., per quan amb els fets exposats es trenca la relació de 
causalitat entre els danys soferts pel reclamant i el funcionament 
normal o anormal dels serveis públics i per tant, no es donen les 
circumstàncies que determinen l'existència de la responsabilitat 
patrimonial d'aquest Ajuntament, tal i com s’ha exposat 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. H.S.F., actuant en nom i 
representació de l’entitat FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L. consistent 
en el 81,75 % de la quota liquidada al tractar-se d’un emplaçament al 
polígon de l’Oriola i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

81,75% 
bonificació 

Quantitat a tornar 

922831 13749,12 13749,12 11239,91 11239,91 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer a la Sra. A.G.C. la baixa definitiva del vehicle indicat 
produïda el dia 16 de juny de 2017 i aprovar la devolució de 70,85 €  
que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
911388 2017 141,70 70,85 70,85 

 
- Reconèixer al Sr. G.O.S. la baixa definitiva del vehicle indicat produïda el 

dia 16 de juny de 2017 i aprovar la devolució de 70,85 €,  que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
917151 2017 141,70 70,85 70,85 

 



- Reconèixer a la Sra. M.L.L. la baixa definitiva del vehicle indicat 
produïda el dia 31 de maig de 2017 i aprovar la devolució de 70,85 €,  
que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
912288 2017 141,70 70,85 70,85 

 
- Reconèixer a la Sra. A.N.R. la baixa definitiva del vehicle indicat 

produïda el dia 30 de març de 2017 i aprovar  la devolució de 106,27 € 
que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
914424 2017 141,70 35,43 106,27 

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

l'IVTM a la Sra. A.B.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018, havent de tornar a 
acreditar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2019 i següents. 

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

- Reconèixer al Sr. J.F.R. la baixa definitiva del vehicle indicat produïda el 
dia 30 de març de 2017 i aprovar la devolució de 16,78 €  que s’haurà 
d’ingressar a l compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
910049 2017 67,12 50,34 16,78 

 
- Reconèixer al Sr. J.R.G. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda 

el dia 10 d’agost de 2016 i aprovar la devolució de 35,42 €  que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
873764 2016 141,70 106,28 35,42 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

- Considerar que concorren en el Sr. J.C.F. les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una 



família nombrosa i al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren en el Sr. K.S. les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una 
família nombrosa i al tractar-se d’una família de 6 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 27 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren en la Sra. F.E.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 6 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 27 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren en el Sr. A.E.C. 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. 

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

- Autoritzar al Sr. L.M.V.A. a la sol·licitud d’ocupació de via pública amb 
taules i cadires el dia 12 d’agost de 2017 al carrer Corsini, dels números 
59 i 69. 

- Concedir les llicències sol·licitades, amb les dades d’ocupació següents: 
o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 

d’un rendiment. 
o Emplaçament: recinte d’ubicació de la Plaça de Bous. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació directa de la via pública 
o Període d’ocupació: Any 2017 durant els dies de festes majors en 

que hi hagi activitats a la plaça de bous. 
Nom Objecte de venda Superfície Import 

Disfruita Miznur, S.L. Bar (menjar i begudes). 9,00 m2 49,50 € 
Luralgrup, S.L. Bar (menjar i begudes). 8,40 m2 46,20 € 

M.C.L.B. Llaminadures, begudes i gelats. 4,00 m2 22,00 € 
Roda Alegre, S.L. Productes xurreria i begudes 4,00 m2 22,00 € 

Cafeteria la Trato, S.L. Llaminadures i begudes 9,00 m2 49,50 € 
 

- Concedir les llicències sol·licitades, amb les dades d’ocupació següents: 
o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 

d’un rendiment. 



o Emplaçament: recinte d’ubicació de la Plaça de Bous. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació directa de la via pública 
o Període d’ocupació: Any 2017 durant els dies de festes majors en 

que hi hagi activitats a la plaça de bous. 
Nom Objecte de venda Superfície Import 
J.V.O. Bar (menjar i 

begudes). 
14 X 6 =         84,00 

m2 
462,00 € 

J.V.O. Bar (menjar i 
begudes). 

14 X 9,29  = 130,00 
m2 

715,00 € 

O.R.B. Llaminadures, 
begudes i gelats. 

3 X 4,33 =     13,00 
m2 

71,50 € 

M.C.L.B. Productes xurreria i 
begudes 

8 X 2 =          16,00 
m2 

88,00 € 

I.S.G. Gelats 2 X 3 =            6,00 
m2 

33,00 € 

M.F.A. Bar (menjar i 
begudes). 

140,00 m2 770,00 € 

P.A.H.V. Bar (menjar i 
begudes) 

6 X 6 =          36,00 
m2 

198,00 € 

Associació cultural taurina 
emboladors d’Amposta 

Venda de begudes 5,34 X 6 =    32,00 
m2 

176,00 € 

S.C. Bar (menjar i 
begudes) 

6 X 5=           30,00 
m2 

165,00 € 

 
- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.V.A. representant de la 

societat J. Tupi 2008 SL, en la que demana autorització per poder tancar 
el carrer Numància durant totes les Festes Majors d’Amposta 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. R.M.G., representant del 
“Racó de la iaia”en la que demana autorització per poder tancar el 
carrer Valentins el dia 12 d’agost de 2017 en motiu de l’esmorzar del 
bou capllaçat.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.S.C.F., representant del Bar 
Canela en la que demana autorització per poder tancar el carrer 
Cervantes, cruïlla amb carrer Estel, el dia 12 d’agost de 2017 per poder 
celebrar el tradicional esmorzar del bou capllaçat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.L.B., en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Goya, el tram del número 42 per 



poder realitzar un sopar el dia 11 d’agost de 2017 de les 20 a les 00 
hores en motiu de  les Festes Majors d’Amposta 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. F.I.M., en la que demana 
autorització per poder tallar el Passatge Miquel Àngel el dia 20 d’agost 
de 2017 a partir de les 15 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.V.T., en la que demana 
autorització per poder tallar el carrer Lope de Vega, del número 47 al 
57 el dia 12 d’agost de les 9 a les 13 hores per celebrar el tradicional 
esmorzar del bou amb els veïns.  

- Autoritzar al Sr. A.S.D. a tallar el tram del carrer Enrique Granados, des 
d’Assumpció de la Verge al carrer Velàzquez, el dia 12 d’agost de 2017 
de les 9 a les 22 hores per celebrar un esmorzar, dinar i sopar en motiu 
de les Festes Majors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.G.S., representant del Bar 
Gràcia en la que demana autorització per poder posar 10 taules més a 
part de les que ja paguen amb les  corresponents cadires durant els 
dies de Festes Majors d’Amposta.  

- Autoritzar a la Sra. T.G.U. tallar el carrer Beat Oriol el dia 12 d’agost de 
2017, únicament fins a les 14 hores, per celebrar el dia del bou en 
motiu de les Festes Majors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, 
en la que demana autorització per poder tancar el carrer Miralles 
durant el dia 14 d’agot per poder fer el muntatge i posterior concert de 
la Big Band a les 22.30 hores, advertint a la interessada, que un cop 
finalitzi l’activitat haurà de deixar el carrer net. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. C.A.G.R. en la que demana 
autorització per ocupar la via pública amb una tarima (ample 1,86 x 
llarg 5 metres = 9,3 m2/superfície) per un període permanent al carrer 
Góngora, 81-83. 

- Autoritzar a l’Associació Club Vespa Terres de l’Ebre la realització de la 
9a edició del Ral·li del Delta, on es reuneixen 80 vespes i lambrettes i 
150 participants la qual està inclosa al programa de Festes Majors 
d’Amposta 2017. 

 
 
 



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA 
PÚBLICA 
 

- Autoritzar a la Unió Filharmònica d’Amposta la realització d’una 
cercavila en motiu del Centenari de l’entitat amb músics, pubilles, socis 
i simpatitzants que han format part de la història de la Fila el dia 13 
d’agost des del Parc de Xiribecs per tota l’Avinguda de la Ràpita. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. S.B.T., en la que comunica 
que la Junta de Govern Local del dia 8 de maig de 2017 va autoritzar a 
la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil “Montsià Jove” a pintar la paret 
de l’estadi municipal de futbol, per la qual cosa demana autorització 
per poder senyalitzar la zona amb tanques  el dia 10 de juliol abans de 
les 10.00 hores.. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.A.B. en la que demana 
autorització per poder realitzar la concentració anual de vespes i 
Lambretes al carrer del Poadó i a la Plaça del Poadó per poder aparcar 
les motos, per la qual cosa sol·licita que no es deixi aparcar els vehicles 
de les 11 a les 14.30 hores . 

- Autoritzar al Sr. J.M.H.F. la col·laboració dels membres de Protecció Civil 
amb els mitjans humans disponibles per celebrar la III Cursa de 
barquets de perxar el dia 13 d’agost de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.P., representant del Bar La 
Pepa,  en la que exposa que vol celebrar una activitat extraordinària 
fora de l’àmbit de l’activitat pròpia de bar on té concedida la llicència i 
que consisteix amb un concert a celebrar el proper  dia 20 d’agost amb 
l’horari de 18:00 a 22:30 hores al carrer Sant Antoni, 49.  

- Autoritzar al Sr. I.Q.B. la sol·licitud formulada en la que sol·licita la 
realització d’un acte consistent amb la festa de l’aigua dintre de les 
Festes Majors d’Amposta., el dia 12 d’agost de 2017 de les 11 a les 15 
hores.  

- Autoritzar al Sr. D.R.G., representant del Bar Litros, a la celebració d’una 
actuació musical al carrer Mestre Casanova amb taules i cadires i 
serveis de bar a l’exterior. 

- Autoritzar la realització de les activitats que es diran a continuació: 



o A W.B., 7a festa country barbacoa a l’embarcador el dia 20 
d’agost de 2017 de les 20 a les 23 hores. 

o A Jardin Cafe Bar SL, audició de jotes i cançó tradicional a càrrec 
del grup “El dimarts al Llar”, al carrer Felip II, entre els números 
10 i 18, el dia 15 d’agost de 2017 de les 19 hores fins a la 1 del dia 
16 d’agost de 2017. 

o A Jardin Cafe Bar SL, concert “The FamilyX”, a la tersassa interior 
del Llar, el dia 13 d’agost de les 23 hores fins a les 2 hores del dia 
14 d’agost de 2017. 

o Al Bar Racó del Riu, oferir el servei de barra a l’exterior juntament 
amb música per a cada una de les activitats que tenen 
programades del divendres 11 fins al dia 20 d’agost.  

o Tutu Records SL, per a la realització del We Love Fest (L’after de 
festes) el dia 12 d’agost de 2017 a la zona del castell d’Amposta, 
de les 7 a les 19 hores. 

o Associació surt al Castell, realització d’activitats durant els dies 
16, 17 i 18 d’agost de 2017 d eles 17 a les 6 hores al a zona del 
castell. 

o M.L.S.L., realització de diferents activitats del Dia de la Dona, el 
dimecres 16 d’agost de 2017  

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTUACIÓ MUSICAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Ajuntament de Tarragona, comunica Decret en el que proposa 
l’adscripció en comissió de serveis a l’Ajuntament de Tarragona del 
funcionari Sr. J.T.C., en qualitat d’agent de la guàrdia Urbana, de l’1 de 
setembre de 2017 fins al dia 31 d’agost de 2018, ambdós inclosos, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, comunica el dret de tanteig dels 
habitatges següents:  

o C/Velàzquez, 7, 3er 4a 



o Av. Josep Tarradellas, 139, 1er 2a 
o C/Velàzquez, 7, 2on 3a 
o Av. de la Ràpita, 191 C 6è 2a. La Junta de Govern Local resta 

assabentada. 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, informe 

favorable sobre construcció en terreny no urbanitzable, finca situada al 
polígon 2, parcel·les 152 i 216, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica la incapacitat 
permanent en grau d’absoluta del Sr. X.M.M., amb efectes del dia 1 de 
juny de 2017, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Consorci Local i Comarcal de comunicació, comunica l’acord de 
dissolució i liquidació del mateix així com l’acord de condonació de 
quotes pendents dels ens consorciats, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Jutjat de Primera Instància, 3, Decret 136/2017, acorda l’arxiu definitiu 
de les actuacions de l’acte de conciliació entre I.F.R. i A.T.R., 271/2017 
secció 3, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, autoritza a 
l’ANC a ocupar el domini públic marítimoterrestre per dibuixar un Sí a 
la platja de l’Eucaliptus, el dia 6 d’agost de 2017, la Junta de Govern 
local resta assabentada. 

- Resolució del Delegat del Govern a les Terres, autoritza els espectacles 
taurins programats en motiu de les Festes Majors de Poble Nou del 
Delta 2017, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Territori i Sostenibilitat, modificació del calendari 
horari de la concessió de servei públic regular de transport de viatgers 
per carretera Terres de l’Ebre – Tortosa – Tarragona – Barcelona amb 
filloles en la línia La Sénia – Tarragona, tram La Sénia – Alcanar 
Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de cultura, comunica revocació total de la subvenció 
atorgada a l’Ajuntament d’Amposta per la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (exp. 
CLT054/16/00016). La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
 
 



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 reguladores de la convocatòria dels premis a 
l’excel·lència universitària, de cicles formatius de grau superior i de màsters 
universitaris d’estudiants residents a la ciutat d’Amposta curs 2016-2017 
 

- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria dels premis a 
l’excel·lència universitària, cicles formatius de grau superior i de 
màsters universitaris d’estudiants residents a la ciutat d’Amposta per al 
curs 2016-2017, obrint el termini per a presentar les sol·licituds fins el 6 
d’octubre de 2017 a les 14 hores al Registre General de l’Ajuntament 
d'Amposta. 

 
Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de premis per habilitats 
taurines festes majors 2017. 
 

- Aprovar les bases reguladores dels premis d’habilitats taurins Festes 
Majors d’Amposta 2017 

 
Baixes de tributs i preus públics 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

o Relació número 12, recollida brossa, per import de 1.217,56 €. 
o Relació número 13, impost vehicles de tracció mecànica per import 

de 1.432,59 
 
Aprovació de convenis de col·laboració educativa 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre Microdelta Soft SL i l’Ajuntament d’Amposta, 
per tal que l’alumne S.O.R. realitzi 20 hores de pràctiques a l’oficina de 
Turisme, del 4 al 8 d’agost de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 13 
hores. 



 
Correcció d’acord 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió 
duta a terme el dia 26 de juny de 2017 en la que va aprovar el següent, 
i on consta: 
“La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 23 de gener de 
2017, va aprovar les bases del VI Concurs d’aparadors comercials en motiu 
de la Festa del Mercat a la Plaça per a l’any 2017. 
Vistos els resultats dels premis resultants, acompanyada de l’acta del jurat 
qualificador i l’informe favorable del tècnic de comerç. 
Vist l’informe favorable emès per la Interventora, de 20 de juny de 2017, la 
Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
dels premis corresponents al concurs d’aparadors que es diran a 
continuació: 

PREMI GUANYADOR/A IMPORT 
Primer premi aparador Nono 150,00 € 
Segon premi aparador E-Tecnileds 100,00 € 
Tercer premi aparador Tu i Jo Disseny 50,00 € 

Millor ambientació La Sequieta 150,00 € 
Millor aparador La Sifoneria 150,00 € 

S’ha de deixar sense efecte l’atorgament del premi de millor ambientació 
per un import de 150,00 € a la Llar d’infants la Sequieta, per quan és una 
llar municipal. 

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. D.J.A.,  representant d’ICV en la 
que demana autorització per poder utilitzar el teatre del Casal el dia 5 de 
setembre per fer una assembla informativa per quan en aquesta data el 
Casal està ocupat per les estades plus. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.A.B. representant de 
l’associació Sportsalut, en la que demana autorització per poder utilitzar 
el pavelló poliesportiu per dur a terme una activitat esportives del 7 a l’11 
d’agost de 2017, advertint a l’interessat que un cop acabada l’activitat 
hauran de deixar el recinte net. 



- Anul·lar l’acord de cessió de l’ús del Teatre del Casal els dies 21 i 23 de 
setembre de 2017 a la Sra. A.S.V., en representació de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià, deixant lliure l’espai. 

 
Sol·licitud de col·laboració en la Inspecció dels equips d’aplicació de fitosanitaris 
 

- Autoritzar la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta en la disposició de 
l’espai i la difusió de les inspeccions dels equips d’aplicació de 
fitosanitaris. 

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

- Autoritzar a la Sra. M.L.S.L., representant de l’Associació de la colla de 
gegants i capgrossos, l'ús del minibus el dia 12 d’agost de 2017 per 
portar els capgrossos a la residència d’avis, 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 Sra. M.L.S.L advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

 
Pròrroga del contracte per la prestació del servei de grua per la retirada de 
vehicles 
 

- Aprovar la pròrroga del contracte per la prestació del servei de grua per 
la retirada de vehicles de la via pública, amb Servigrues Tomàs SL, per un 
període d’un any des de la data de venciment dels 4 anys estipulats. 

 
Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions a particulars i entitats per a la realització de programes i 
activitats de promoció i difusió cultural exercici 2017 
 

- Aprovar les bases específiques per l'atorgament de subvencions a 
particulars, associacions de veïns i similars per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars  a 
l’any 2017, en les quals es preveu atorgar una quantitat màxima de 
20.900,00 €, obrint el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de 
setembre de 2017. 



Aprovació del Pla de Seguretat de l’obra “Instal·lació de col·lector de 
clavegueram a la zona del casc urbà de Balada i connexió a la xarxa existent + 
Urbanització zona equipaments 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de “Instal·lació de col·lector de 
clavegueram a la zona del casc urbà de Balada i connexió a la xarxa 
existent + Urbanització zona equipaments” elaborat per Gpaex Excan SL  

 
Atorgament de subvencions a entitats socials 
 

- Atorgar les subvencions particulars, associacions i similars per a la 
realització de programes i activitats d’atenció social, sanitària i 
semblant per a l’any 2017 d’acord amb els barems de puntuació que es 
diuen a continuació: 

o A AHIDA  per la seva programació afavorint la inclusió de les 
persones amb trastorns de tdah i autisme a través d’activitats 
que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la viabilitat 
econòmica del projecte 100 punts i una subvenció de 3.000 € 

o A AGRUPACCIO MONTSIANELL d’Amposta per la seva 
programació afavorint la inclusió d'infants i joves través 
d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la 
viabilitat econòmica del projecte 25 punts i una subvenció de 775 
€ 

o A MANS UNIDES per la seva programació vers les persones 
necessitades dels països del tercer món, per treballar per cobrir 
les necessitats bàsiques de les dones,  per la seva conscienciació 
d’aquesta realitat i la implicació de les persones que en formen 
part de l’associació i per la viabilitat econòmica , 65 punts i una 
subvenció de 2.015 € 

o A  ESPAI LA CAIXA  per la seva programació afavorint la inclusió 
de les persones grans a través d’activitats que afavoreixen la 
cohesió social, l’autoestima  i per la viabilitat econòmica del 
projecte, 45 punts i una subvenció de 1.395 € 

o A ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS per la seva programació i 
activitats dirigides a promocionar el voluntariat i la dinamització 
comunitària, que afavoreixen la cohesió social  i per la viabilitat 
econòmica del projecte 35 punts i una subvenció de 1000 €- 



o A  DIABÈTICS D’AMPOSTA  per la programació que fa possible un 
millor coneixement als usuaris i a les famílies de la malaltia, per 
realitzar el seguiment de les persones afectades per la malaltia, 
per la programació presentada i  per la viabilitat econòmica del 
projecte 40 punts i una subvenció de 1200 € 

o A LLIGA CONTRA EL CÀNCER per la realització d’activitats que 
permeten finançar projectes de suport psicològic, econòmic, etc 
per a les persones afectades de càncer  90 punts i una subvenció 
de 2790€ 

o A l’ ASSOCIACIÓ TERRES DE L’EBRE AMB EL POBLE SAHARAUI per 
el seu ajut  que permet que infants del Sàhara puguin gaudir de 
l’estiu però també revisar la salut dels infants 25 punts i una 
subvenció de 775 € 

o -  A l'entitat PERE  MATA per la seva tasca en la inclusió social de 
les persones amb malaltia mental, a traves  del lleure per la seva 
programació i viabilitat, 20 punts i una subvenció de 600 € 

o A L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS D'AMPOSTA per la seva 
programació afavorint la inclusió de les persones grans a través 
d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la 
viabilitat econòmica del projecte 50 punts i una subvenció de  
1550 € 

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


