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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 4 de juny de 2018.

APROVACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA 
GUINGUETA ÀREA 3 (GU-3) PLATJA EUCALIPTUS I DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ESCOLA NÀUTICA (EN-1)
S’aprova el canvi de titularitat de l’autorització municipal per a l’explotació de la guingueta àrea 3 
(GU-3) - Platja Eucaliptus prevista als serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme 
municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació de Territori i 
Urbanisme de 17 de maig de 2017  per a les temporades 2018 a 2021 en favor de AJJ. L’autorització 
manté les mateixes condicions en les quals fou atorgada.

CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS
S’aprova la contractació de  treballs d’enderroc de construccions existents, transportar les runes a 
un abocador controlat i deixar la parcel·la net a nivell de terra vegetal per a poder procedir a la 
venta de les parcel·les amb Reciclatges i Àrids del Montsià SL segons oferta presentada per un 
import total de 34.751,20 €.

S’aprova la contractació  treballs per reparar les filtracions d’aigua i altres deficiències que existeixen
a l’edifici CETECOM, Antena Tecnològica amb Adolfo Constructors del  Montsià SL segons oferta 
presentada per un import total de 25.063,72 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’autoritza la compra de sobres de mesures diferents per als departaments municipals amb 
Tompla Industria Internacional del sobre SL  segons oferta presentada per un import total de 
2.776,74 €.



CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’autoritza la contractació dels serveis per fer difusió de les instal·lacions esportives de la ciutat, les 
quals són de primer nivell i atrauen esportistes d’arreu del país per realitzar estades esportives i 
entrenaments amb Hermes Comunicacions SA  segons oferta presentada per un import total de 
3.630,00 €.

S’autoria la contractació dels serveis per tal que es procedeixi a la redacció d’informes de les 
ordenances municipals referents a la telefonia mòbil amb Engitec Innovació SLP segons oferta 
presentada per un import total de 3.540,46 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de GPJ com a auxiliar administratiu.

S’aprova la contractació de la Sra. Paula Espuny Calvet com a treballadora social.

PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALLADORA
S’aprova l’ampliació del contracte de MVR a jornada laboral completa

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza la sol·licitud de MBB per assistir a la visita guiada de les biblioteques de Volpelleres a 
Sant Cugat del Vallès i Montserrat Abelló a Barcelona, el dia 5 de juny de 2018.

S’autoritza amb efectes retroactius a JLB i RNR  per assistir a la Jornada de gats ferals i colònies ur-
banes, un repte per a la professió, que es realitzarà a Barcelona el dia 7 de juny

S’autoritza a LEP a assistir al curs “Lean Startup” que es realitzarà a Reus els dies 12 i 18 de juny i 5 
de juliol.

S’autoritza a LEP i RNA per assistir a la reunió de llançament del PECT EBreBiosfera que es realitzarà
el dia 11 de juny de 2018 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 345 de data 
11/06/2018 que ascendeix a un import líquid de 7.506,23 €, la qual comença i finalitza amb 
una única factura de Sociedd Estatal Correos y Telegrafos SA per import de 3.913,50 €.
I també reconèixer les obligacions relatives a la relació número 343 de data 11/06/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 52.128,51 € la qual comença amb M6 Arquitectura 2003 SL per import de
12.160,50 € i finalitza amb patronat de Turisme Diputació de Tarragona, per import de 1.900,00 €.

S’autoritzar, disposar, reconèixer les obligacions i aprovar el pagament, no obstant informe desfa-
vorable d’Intervenció, de 6.000,00 € al Club Esportiu Pesca Imposita en concepte de subvenció pels 
treballs de dragat efectuats



S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.125,27 € a l’Associació Arros-
saires del Delta de l’Ebre, SCCL per les despeses reclamades de l’immoble situat al carrer Prim, 92.

ATORGAMENT DE PREMIS DEL VI CONCURS D’APARADORS DE LA X FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i aprovar, no obstant informe desfavorable d’Inter-
venció, el pagament del premis als guanyadors del “VIIè del concurs d’aparadors” de la X Festa
del Mercat a la Plaça essent aquests els següents:
PRIMER PREMI APARADORS: 150,00 € a DÀNDARA 
SEGON PREMI APARADORS: 100,00 € a TU & JO DISSENY 
TERCER PREMI APARADORS: 50,00€ a ESTANC Nº 1 
PREMI SOCIAL A LA MILLOR AMBIENTACIÓ D’ENTITATS I CENTRE EDUCATIUS: 150,00 € a APASA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL
S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 51 del Preu Públic per la 
prestació de serveis culturals i recreatius.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la sol·licitud de MSF atès que no es demostra el nexe causal indispensable per provar 
que els danys han estat conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per JPR, danys que han estat valo-
rats en un total de 170,60€ (IVA inclòs) d’acord amb l’informe pericial realitzat per  JAM, els quals, as-
sumirà la companyia d’assegurances advertint a la reclamant que, la part corresponent a l’IVA 
(29,61€), no li serà abonada si no aporta la corresponent factura.

CEMENTIRI MUNICIPAL
Saprova, sense perjudici de tercer amb millor dret la transmissió de la concessió administrativa fu-
nerària que la causant NSC tenia sobre el nínxol número 18-D, a favor de JNS i JNS.

S’aprova sense perjudici de tercer amb millor dret, l’acceptació dels drets de dita concessió adminis-
trativa funerària que recau sobre el nínxol número 44-C el Cementiri Municipal d’Amposta i la ces-
sió pel títol de donació a favor de JSC què, atenent el que disposa l’article 630 del Codi Civil per a 
perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el requeri-
ment a l'Ajuntament del canvi de titularitat dels títols d'ús.

S’aprova sense perjudici de tercer amb millor dret, la donació de la concessió administrativa funerà-
ria que recau sobre el nínxol número 50 2a. el Cementiri Municipal d’Amposta a favor de RSC què, 
atenent el que disposa l’article 630 del Codi Civil per a perfeccionar la present donació haurà d'ac-
ceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat 
dels títols d'ús.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% a 
MHG

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% a 
FZP



Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% a 
MFE

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTA-
CIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a SRR, Petronella C.A. PLOEGMAKERS, MOM i RCF que com a conseqüència de la modi-
ficació legislativa “de lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució 
del recurs/reclamació així com també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/recla-
mació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

Es comunica a ABM que la liquidació es considera ajustada a dret i per tant no es procedeix a sus-
pendre el procediment de recaptació tot indicant que la notificació en voluntària va tenir lloc el 13 
d’abril per la qual cosa el termini del període voluntari de pagament finalitza el 5 de juny de 2018.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a JGA, FMM, 
JTG, JMF, JIH, MTF, MTM, JCM, LCS i ALS

Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents ja l’1 de gener 
de 2019 ja tindrà l’antiguitat de 25 anys exigida per l’ordenança fiscal a JHB

S’acorda l’exempció del 100% de l’IVTM relatiu al vehicle de NGT per a l’exercici 2019 a 2021, havent 
de tornar a demanar-ho a comptar de 2022 i següents.

RECLAMACIÓ CONTA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció 
de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a AM

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT PER  PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per JCD

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT PER PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per JAG

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,18 € s’haurà abonar al compte de ARL

Es reconeix l’ingrés indegut de JMP atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en la instal-
lació efectiva del carro.

S’aprova  la devolució per ingressos indeguts de 534,99 € s’haurà abonar al compte de la CAMARA 
ARROSSERA DEL MONTSIA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S’autoritza la sol·licitud de la reserva de la via pública a KM



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’autoritza la reserva de gual permanent a NLA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
S’atorga llicència a DVP i MDC 

CORRECCIÓ D’ERRADA ARITMÈTICA
Es reconeix l’errada material a l’hora de determinar les liquidacions i l’import de la bonificació apli-
cable per transmissió mortis causa a MZS

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza la sol·licitud formulada per AEC per ocupar la via pública amb una carpa per poder reco-
llir aliments al carrer Verge de Montserrat, 10, els dies 15 i 16 de juny de 2018, sempre que la matei-
xa es faci a la calçada degut a les característiques de la vorera i es respecti la normativa de l’orde-
nança municipal reguladora de l’ocupació de via.

S’autoriza la sol·licitud formulada per La Lliga contra el Càncer per poder tancar el carrer Roig i Treig
a l’alçada de la Lira Ampostina, el dia 9 de juny de 2018 per poder col·locar carpes per al sopar be-
nèfic que s’organitza sempre que la mateixa es faci a la  vorera i es deixi un pas lliure per als via-
nants com a mínim d’1,50 metres i es respecti la normativa de l’ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de via.

S’autoriza la sol·licitud formulada per JBL per ocupació de la via pública el dia 1 de juny de 2018 al 
carrer Jaume I, 49 amb un contenidor per treure deixalles sempre que la mateixa es faci a la calçada
degut a les característiques de la vorera i es respecti la normativa de l’ordenança municipal regula-
dora de l’ocupació de via.

S’autoritza a RGS per tallar el carrer Isabel la Catòlica, 51-53 el dia 3 de juny de 2018 de 16 a 21.30 
hores per celebrar l’aniversari de la seva filla, sempre que es respecti la normativa de l’ordenança 
municipal reguladora de l’ocupació de via.

S’autoritza a VP del partit polític “Ciutadans” per ocupació de la via pública el dia 9 de juny de 2018 
amb una carpa a l’Av. de la Ràpita cantonada carrer Jardí, , sempre que la mateixa es faci a la  vorera
i es deixi un pas lliure per als vianants com a mínim d’1,50 metres i es respecti la normativa de l’or-
denança municipal reguladora de l’ocupació de via.

S’autoritza a DFM per poder fer una foguera al carrer Juan d’Àustria, 1 el dia 23 de juny de 2018 en 
motiu de la revetlla de Sant Joan, , sempre que es respecti la normativa de l’ordenança municipal re-
guladora de l’ocupació de via i prendre les mesures de seguretat adients per no malmetre l’estat de 
la calçada, condicionada a l’informe favorable del Cos de bombers de la Generalitat per tal de de-
tectar possibles riscos.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza  l'ús del minibus els dies 1,  2, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 20, 21 i 22 de juliol de 2018 per a sor-
tides pel campionat d’Espanya al Club Esportiu INCAF de les Terres de l’Ebre, mb subjecció a les 
condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 



responsable del vehicle MC advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combusti-
ble abans de tornar la clau.

S’autoritza  l'ús del minibus els dies 4, 5, 6, 7, 11, 18, 25 i 27 de juny de 2018 amb motiu del mante-
niment de la piscina del Poble Nou del Delta a BGB, amb subjecció a les condicions que regeixen 
l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle 
VFM advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la 
clau.

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
S’accepta la renúncia a l’ús del pavelló firal per als dies 14 de juliol i 4 d’agost de 2018 a  l’Associació 
d’Artistes de les Terres de l’Ebre

PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a OSJ, qui podrà fer ús de l’habitatge ads-
crit al servei situat a l’Avinguda Josep Tarradelles,166, 3r,3a

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I DEL  PLA DE VERIFICA-
CIÓ D’ACTIVITATS – MAIG 2018
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmi-
ques incorporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés 
entre l’1 i el 31 DE MAIG de 2018 

COMUNICACIONS OFICIALS
- Diputació de Tarragona, accepta la subvenció continguda a la proposta de resolució 

definitiva de concessió de subvencions pel projecte d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) TurísTIC en família liderat per la Diputació de Tarragona, la Junta de 
Govern Local resta assabentada.

- Servei Català de Trànsit, autorització per tall de carretera el dia 3 de juny de 2018 la 
Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Embarg de crèdits i deutes  
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre la mercantil 
Garden Arrels SL fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 4.925,20 €. 

Aprovació de conveni per realització de pràctiques educatives  
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i la Fundació per a la Universi-
tat Oberta de Catalunya per a la realització de les pràctiques educatives per part de l’alumna de 
Grau en Educació Social de la UOC NQC a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta.



Sol·licitud d’autorització per l’ús d’instal·lacions municipals  
S’autoritza l’ús de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 12 de juny de 2018  a  la FEDERACIÓ 
DE COMERÇ D’AMPOSTA

Sol·licitud d’autorització per l’ús de material municipal  
S’autoritza la cessió de l’equip de so i d’una urna per al dia 12 de juny de 2018 en motiu de l’as-
semblea de socis que realitzen al Casal Municipal a  la Federació de Comerç d’Amposta

Proposta de substitució de sanció per realització de treballs comunitaris  
S’autoritza la substitució de les sancions per la infracció dels articles 15 i 40 b de l’Ordenança de 
Policia i Bon Govern per la realització de treballs en benefici de la comunitat a JRH

Proposta d’adjudicació del contracte de serveis de neteja i manteniment de la Platja d’Eucaliptus 
(Exp. 2018/002/SE)  
S’adjudica a la mercantil Agriamposta SCP el contracte de serveis de neteja i manteniment de la 
Platja d’Eucaliptus, per import de 14.975,00 euros, IVA exclòs.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a  la Asociación de Feriantes Vall Uxò a la instal·lació de fires d’atraccions (d’un castell in-
flable, remolc de tiro, olleta infantil, gato veloz, pista americana i d’un toro mecànic.) durant les 
festes que es duran a terme als diferents barris de la població: Valletes, Grau, Vila, Centre de 
l’any 2018.

S’autoritza amb efectes retroactius a MMBE a la celebració d’una activitat musical extraordinària 
de festa temàtica per al dia 9 de juny de 2018 i que es realitzarà en el bar Rainbow, Avinguda Jo-
sep Tarradellas, 97 Baixos.


