
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 06 DE JUNY DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Sra. Maria del Mar Medall Gonzàlez
Excusen la seva absència:
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Marc Fornós Monllau

Hora inici: 08:30
Hora fi: 09:30

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 30 DE MAIG DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 30 
de maig de 2019.

RECLAMACIÓ DE PERJUDICIS DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DEL RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Es determina que l’empresa Serveis integrals plana, SL., adjudicatària del contracte per la prestació dels
serveis  de col·laboració en la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta, no ha executat 
el contracte amb subjecció a les clàusules i els plecs que el regulen, havent donat com a conseqüència 
que l’Ajuntament ha hagut d’assumir el pagament de la quantitat de 18.395,65 €., detallada en:
 2.487,84 €. corresponents al 20 per 100 del recàrrec per l’ingrès extemporani de les cotitzacions cor-

responents a cotitzacions errònies de prejubilacions dels treballadors Manuel Recio Azuaga, Maria 
del Carmen Talarn Reverté i German Capella Subirats (expedient d’Inspecció de treball número 
43/0001692/18) i.

 72,69 € del 20 per 100 de recàrrec per l’ingrès de les quotes forma de termini corresponents a grati-
ficacions mal cotitzades (expedient número 43/0008890/17).

 1.325,26 €., corresponents al recàrrec  per la cotització incorrecta del mes de juliol de 2018 dels tre-
balladors de la Piscina municipal subrogats per l’Ajuntament.

 Recàrrec de 12.687,23 € per haver presentat forma de termini les cotitzacions a la Seguretat social 
del mes de juliol de 2018.

 1.822,63 € de recàrrec amb motiu de l’alta de 4 treballadors en un compte de cotització diferent del que co-
rrespondria.



APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS OBJECTE D’EXPROPIACIÓ
Respecte les al·legacions presentades pel Sr. RMM, pels motius que han estat exposats en la part expo-
sitiva del present acord i a l’informe jurídic emès al respecte:
1. Desestimar les al·legacions 1, 2, 4 i 5.
2. Acceptar en la seva integritat l’al·legació número 6, excloent de la relació de béns i drets a expropiar 
la hipoteca que gravava la finca registral número 39605.
3. Acceptar en part l’al·legació número 3 modificant la relació de béns i drets a expropiar pel que fa als béns 
propietat exclusiva del Sr. RMM que restarà:
Finca número 1: “Urbana, porció de terreny qualificada urbanísticament com sistema general viari, amb una
superfície de 13,86 metres quadrats. Confronta: nord, eix del carrer Goya; oest, carrer Goya; est, finca inclo-
sa en aquest expedient d’expropiació identificada com finca número 1; i sud, finca registral número 35524 
propietat de RMM. La expropiació inclou el mur de tancament de la finca registral 35524.”
La finca no figura inscrita en el Registre de la propietat en tractar-se de la part qualificada com vial prolonga-
ció de la finca registral 35524.
Referència cadastral: no té referència cadastral.
Finca número 2: “Urbana, porció de terreny qualificada urbanísticament com sistema general viari, amb una
superfície de 116,14 metres quadrats. Confronta: nord, finca inclosa en aquest expedient d’expropiació 
identificada com finca número 4; oest, part amb finca inclosa en aquest expedient d’expropiació identificada
com finca número 1 i part carrer Goya; est, finca inclosa en aquest expedient d’expropiació identificada com
finca número 3; i sud, resta de la finca de la qual es segregarà. La expropiació inclou les edificacions exis-
tents sobre la porció de finca objecte d’expropiació.”
La finca es segregarà de la finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3573, foli 173, 
finca número 39605.
Referència cadastral: forma part de la finca amb referència cadastral 5394707BF9059C0001IA.
Finca número 3: “Urbana, porció de terreny qualificada urbanísticament com sistema general viari, amb una
superfície de 126,77 metres quadrats. Confronta: nord, part amb finca inclosa en aquest expedient d’expro-
piació identificada com finca número 4 i part amb SSM; oest, finca inclosa en aquest expedient d’expropia-
ció identificada com finca número 2; est, carrer Saragossa; i sud, finca registral número 35523 propietat de 
RMM. La expropiació inclou el mur de tancament existent.”
La finca no figura inscrita en el Registre de la propietat en tractar-se de la part qualificada com vial prolonga-
ció de la finca registral 35523.
Referència cadastral: forma part de la finca amb referència cadastral 5394707BF9059C0001IA.
Respecte les al·legacions presentades per la Sra. MMS, pels motius que han estat exposats en la part 
expositiva del present acord i a l’informe jurídic emès al respecte:
1. Desestimar l’al·legació 1.
2. Acceptar l’al·legació número 2 modificant la relació de béns i drets a expropiar pel que fa al bé bé sobre el
qual l’al·legant ostenta drets, la qual restarà:
Finca número 4: “Urbana, porció de terreny qualificada urbanísticament com sistema general viari, amb 
una superfície de 33,80 metres quadrats. Confronta: nord, part amb el passatge Neptú, part amb finca re-
gistral 19477 i part amb SSM; sud, finques incloses en aquest expedient d’expropiació identificades com fin-
ques números 2 i 3; est, finca inclosa en aquest expedient d’expropiació identificada com finca número 3; i 
oest, passatge Neptú. La expropiació inclou els murs de tancament existents.”
La finca no figura inscrita en el Registre de la propietat en tractar-se de la part qualificada com vial prolonga-
ció de la finca registral 19477.
Referència cadastral: forma part de la finca amb referència cadastral 5394707BF9059C0001IA.



ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DO-
MINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTE
S’adjudica l’autorització municipal per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic 
maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció i d’autorització de l’ocupació 
corresponent per al període 2019 – 2021, autoritzades per Resolució del director general d’Ordenació de 
Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 següent:

 JJS, autorització corresponent a l’àrea d’altres explotacions comercials (AC-2) - Riba de la Badia dels 
Alfacs. Superfície d’ocupació 20 m2. Activitat que portarà a terme empresa de serveis turístics i 
d'aventura i es desenvoluparà a la riba de la Badia dels Alfacs. Les embarcacions de lloguer se-
ran caiacs (fins un màxim de 6).

El cànon anual és de 300,00 €.

CONTRACTES MENORS

APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRADA
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de maig de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació de l’arren-
dament del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Amèrica, 44, propietat de Deltagrans 
immobles, SLU., per destinar-lo a Club Social de Malalts Mentals, en els condicions següents:

 Renda mensual: 800 €/mensuals més la quota corresponent de l’Impost sobre el valor afegit.
 Durada del contracte: 5 anys comptats a partir del dia 1 d’abril de 2018.

Per una errada material, en l’acord esmentat no es va recollir que la renda s’actualitzaria anualment amb 
aplicació de les variacions de l’IPC.
S’aprova la correcció de l’errada existent en l’acord adoptat en data 9 de maig de 2018, en relació amb el llo-
guer del local per destinar-lo a Club Social de Malalts Mentals, incorporant que la renda serà objecte de revi-
sió anual amb aplicació de les variacions de l’IPC.

S’aprova la correcció de l’acord on consta:
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb Joaquim Espuny Aguiló segons oferta 
presentada per un import total de 4.351,30  €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb Joaquim Espuny Aguiló segons oferta pre-
sentada per un import total de 5.582,80 €.

S’aprova la correcció de l’acord on consta:

Serveis
sistema de localització per GPS per a 
vehicles motoritzats. 3.194,40 €           Localizador Sherlog SL B97766513

Serveis
disseny de cartells i fulletons per a les 
jornades de l’àrròs. 2.457,60 €           Vanesa Cervera Vericat ****203**

contractar la infraestructura, muntatge i 
desmuntatge de la mateixa, inflable i 
quartet Twins per a les Festes Majors 
del Poble Nou del Delta 2019. 3.466,65 €           

Estructuras Musicales SL B43568922

Subministraments
adquirir roba per als treballadors de la 
brigada per al ‘estiu i hivern 2019. 6.095,98 €           

Giné Ferreteria y
Bricolage SL 

B43038710

Contracte Privat

Xaranga Muntellera del 30 de juliol al 5 
d’agost de 2019, durant les Festes 
majors del Poble Nou del Delta. 2.900,00 €           

Associació la Xaranga
Muntellera

G55668545



SEGON. Autoritzar a presentar la sol·licitud de pagament corresponent a les despeses de dietes i transport 
que es realitzin amb el vehicle matrícula 4886HCM a justificar.
Ha de constar:
SEGON. Autoritzar a presentar la sol·licitud de pagament corresponent a les despeses de dietes i transport que es 
realitzin amb el vehicle matrícula 4886HCM  i amb el vehicle matrícula 1823GTC a justificar.

SOL·LICITUD DE TREBALLADORES DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL
S’autoritza la educció de les jornades sol·licitades per les treballadores MEA, NPG i WPG d’acord amb les dis-
tribucions horàries que s’adjunten.

SOL·LICITUD DE PRIMES PER JUBILACIÓ
Es desestimen les sol·licituds de pagament de les gratificacions per jubilacions presentades pel Sr. JpG, EtA i 
aMO ja que el pagament de primes o gratificacions per jubilació incloses als pactes de condicions de treball 
o convenis col·lectius son nul·les de ple dret, ja que un Ajuntament mai ha tingut competència negociadora 
per a aquests assumptes; i en qualsevol cas, encara que no fossin nuls, quedarien suspesos pel RDL 
20/2012, sense que s’hagin recuperat amb el RDL 10/2015.

SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ DE TREBALLADOR
S’aprova la jubilació de EBO amb efectes del dia 31 de juliol de 2019.

SOL·LICITUD DE BESTRETA
Es desestima la sol·lcitud de JPF ja que no han passat 6 mesos de la darrera bestreta

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS
S’aprova el reconeixement d’antiguitat de MVR amb efectes del dia 31 d’agost de 2011.

S’aprova el reconeixement d’antiguitat de MSA  amb efectes del dia 1 de juny de 2008.

S’aprova el reconeixement d’antiguitat de JMR  amb efectes del dia 25 de juny de 2015.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a JMI, BAP i FPS per assistir a la conferència “Nuevos enfoques para la lucha contra la radicaliza-
ción, el terrorismo y el crimen organizado” que es realitzarà a València el dia 18 de juny de 2019 de 8.30 a 18
hores.

S’autoritza a MMG per realitzar el curs online sobre “ControlFinanciero Permanente” e Costinal Network del 
3 de juny al 8 de juliol de 2019.

S’autoritza a RRC per assistir al curs “Comunicar per a la igualtat” organitzat per l’Institut Català de les Dones 
que es realitzarà a Tortosa els dies 4 i 18 de juny de 2019 d’11 a 15 hores.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 600 de data 06/06/2019, que 
ascendeix a un import líquid de 1.569,63 euros, la qual comença amb Sorea, S.A, per import líquid de 
1.569,63 euros, i finalitza amb Sorea, S.A, per import líquid de 1.569,63 euros.
Relatives a la relació número 601 de data 06/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 15.460,36 euros, 
la qual comença amb Gas Natural Servicios, SDG, S.A, per import líquid de 1.517,27 euros, i finalitza amb Lli-
breria Viladrich, S.L, per import líquid de 1.449,85 euros
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 603 de data 06/06/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 68.522,62 euros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 24.296,20 
euros, i finalitza amb Sebastià Caballé, Margarida, per import líquid de 2.341,74 euros.



Relatives a la relació número 602 de data 06/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 13.527,80 
euros, la qual comença amb Fraga López, Natàlia (Ecoplant), per import líquid de 2.299 euros, i finalitza 
amb Espuny Tomas, Pau, per import líquid de 11.228,80 euros.
Relatives a la relació número 605 de data 06/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 85.761,60 euros, 
la qual comença amb Estudi Bel Arquitectura i Urbanisme, S.L.P, per import líquid de 16.940 euros, i finalitza
amb Frans Bonhomme España, S.L, per import líquid de 1.866,36 euros.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS
S’aprova a justificació presentada per l’entitat Siloé d’Amposta, en relació al primer termini per import de 
3.201,71 €. i es reconeix l’obligació dels  3.200 euros, corresponents al primer termini fixat al conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 6.155,82 €, corresponent a despeses que ha tingut 
l’entitat en el primer quadrimestre per funcionament propi de la Societat i activitats de la Banda de Música i 
es reconeix l’obligació de 6120€ en favor de la Societat Musical La Unió Filharmònica, corresponent a l’im-
port de la justificació del 1r quadrimestre del conveni amb La Unió Filharmònica de l’any 2019, d’acord amb 
la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 15.144,76 €, corresponent a les despeses de l’Esco-
la de Música de la Societat Musical La Unió Filharmònica en el primer quadrimestre i es reconeix l’obligació 
de 15.140,91 € a la Societat Musical La Unió Filharmònica, corresponent a l’import de la justificació del 1r 
quadrimestre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 1.679,35 €, corresponent a despeses que ha tingut 
l’entitat en el primer quadrimestre per atenció del personal de sala de La Unió Filharmònica, climatització i 
neteja del teatre-auditori i es reconèix la obligació en favor de la Societat Musical La Unió Filharmònica de 
1.600 €, corresponent a l’import de la justificació del 1r quadrimestre del conveni amb La Unió Filharmònica 
de l’any 2019, d’acord amb la clàusula cinquena del conveni.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS DE FACTURES
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE BESTRETA
Es reconeix l’obligació de 24.000 € en favor del l’Associació de Teatre i Circ de les Terres de l’Ebre, correspo-
nent a la bestreta del conveni per a l'any 2019.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE CONVENI
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

ACCEPTACIÓ DE REVOCACIÓ PARCIAL DE SUBVENCIÓ
S’accepta l’acord d’inici de revocació parcial de l ’expedient 2016/PANP/SPOO/0001, del programa treball i 
formació, i l’import a pagar de 17.140,91€ del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la  devolució de la fiança de 62,80 € dipositada per l’escomesa d’aigua al carrer Soriano Montagut, 
18 (Exp. 131/2018) al SR. EFS

S’aprova  la devolució de la fiança de 62,80 € dipositada per l’escomesa d’aigua al carrer Grau, 49 (Exp. 
136/2018) a la Sra. CRP

S’aprova  la devolució de la fiança de 641,52 € dipositada per l’enderroc d’edifici al carrer Eugeni Ribera, 12 
(Exp. 173/2018) a la Fundació Fornós Jornet Allara 



RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació de XWX sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, ja que no 
existeix actuació per part de l’Ajuntament d’Amposta, de manera que no s’hi pot derivar cap responsabilitat 
per part del mateix.

Es desestima la reclamació de GRI sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, ja que no exis-
teix actuació per part de l’Ajuntament d’Amposta, de manera que no s’hi pot derivar cap responsabilitat per 
part del mateix.

Es desestima la sol·licitud de ACG ja que les dues parts admeten que l’incident ha estat un accident en el 
qual no hi ha responsables.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga les concessions administratives del nínxol del cementiri municipal número 120 del grup R, a favor 
de CFJ

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es desestima la sol·licitud formulada per MMY per considerar que no concorre el requisit de residència conti-
nuada i de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió per la qual cosa la li-
quidació és correcta.

Es considera que que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual segons sol·licitud de CYC.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota 
tributària dels drets transmesos referent a la liquidació números 1005724, 1005726 i 1005725 que grava la 
transmissió de domini per herència del pare, segons petició de MLB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota 
tributària dels drets transmesos referent a la liquidació número 1008034 que grava la transmissió de domini 
per herència del pare, segons SSM

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es desestima concedir la bonificació pregada per VIATGES FAMI TOURS SCP atès que ha passat el termini d’un 
any des de la implantació de l’activitat i la sol·licitud de la bonificació.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a DBV que com a conseqüència de la modificació 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/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexis-
tència de capacitat econòmica en relació a la liquidació número 1007854.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a JMS durant els anys 2020 i 2023 
ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2024, ja que el dia 26 de setembre
de 2023 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació per vehicles híbrids només és aplicable durant els primers 5 
exercicis a partir de la data de matriculació.

S’accepta la bonificació del  100% de l’IVTM atès que superen l’antiguitat mínima de 25 anys a JRF



S’admet que les maquinàries agrícoles descrites per AGRIAMPOSTA, S.C.P.  i PCM estan inscrites en el Registre 
Oficial de Maquinària Agrícola s’aplica exempció a comptar del proper exercici 2020 i següents.

Es reconeix la baixa definitiva del vehicle de  JGA  del vehicle indicat produïda el dia 4 de març de 2019 i es pro-
cedeix a la devolució derivada de la normativa

Es reconeix la baixa definitiva del vehicle de  OCZ  del vehicle indicat produïda el dia 14 de maig de 2019 i es 
procedieix a la devolució derivada de la normativa

Es reconeix la baixa definitiva del vehicle de  JPS  del vehicle indicat produïda el dia 9 de maig de 2019 i es pro-
cedieix a la devolució derivada de la normativa

S’accepta  la bonificació del 100% de l’IVTM atès que es superen l’antiguitat mínima de 25 anys al vehicle de 
YRK

Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al vehicle híbrid de FS durant els anys 
2020 i 2024 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2025, ja que el dia 15 
d’abril de 2024 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a 
partir de la data de matriculació.

Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a RBP per vehicle híbrid durant els anys 
2020 i 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2022, ja que el dia 27 
de maig de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a 
partir de la data de matriculació.

No s’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM sol·licitada per JCM atès que encara no supera l’antiguitat míni-
ma de 25 anys.

S’accepta la la bonificació del 100% de l’IVTM sol·licitada per MPG atès que superen l’antiguitat mínima de 25 
anys.

RECLAMACIÓ CONTRA 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 EA

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es desestima la sol·licitud formulada per BEAUTY BY DIA, S.A. per considerar ajustada a dret la taxa aplicada a 
aquest local per l’Ajuntament d’Amposta per quant es tracta d’una taxa de recepció obligatòria el subjecte pas-
siu de la qual és la persona física o jurídica que ocupi, utilitzi o posseeixi l’immoble ubicat en llocs, places, ca-
rrers o vies públiques en què el servei estigui establert. 

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’autorutza la reserva  de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a RECAMBIOS Y ACCESO-
RIOS GAUDI, S.L. a l’avinguda Catalunya número 111.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
S’admet la sol·licitud presentada per JPM, en la que manifesta que ha realitzat un pagament indegut ja que ha 
liquidat el preu públic per la col·locació d’una estructura a la plaça de bous de Festes i que amb la impossibili-
tat de fer les modificacions requerides renúncia a la llicència i sol·licita la devolució per ingressos indeguts,

S’aprova la devolució de la taxa per rodatge fotogràfic a MSV per un import de 50,00 € atès que es tracta d’un 
rodatge fet per estudiants que no té finalitat de lucre, no obstant informe d’OGT.



S’admet l’ingrès indegut de la liquidació número 919283 relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana a conseqüència de la resolució judicial mitjançant sentència ferma 289/2018.

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es reconeix la correcció de la liquidació a  INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS, S.L. atès que l’entitat repre-
sentada se li ha acceptat el desestimen a la tramitació de la llicència d’obertura d’establimets en anterioritat a 
l’atorgament de la mateixa.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de  la sala teatre de l’edifici del Casal el dia 28 de juny de 2019 des de les 19:00 fins a les 22:00 
hores a DMF

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a L’àrea de comerç realitzar l’activitat “Nit d’escàndol” a l’avinguda de la Ràpita el dia 3 d’agost de 
2019 de 19 a 24 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’aprova la col·locació de pilons a cada plaça de pàrquing per tal d’evitar que els vehicles siguin estacionats to-
cant la paret mitgera de la veïna, d’acord amb fotografies adjunts al carrer Carles I

S’autoritza la creació d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids a l’Av. Aragonesa, 35, enfront mateix de la 
porta d’entrada a la comunitat, entre aquesta i l’entrada del pàrquing a petició  de JRR

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l’ús del minibús a l’Associació Siloé els dies 7 de juny, 9 i 30 d’agost i 6 i 13 de setembre de 2019 per 
recollida d’aliments a Reus.

S’autoritza l’ús del minibús a la Fundació Pere Mata els dies 21 i 25 de juliol, 10, 11, 21 i 24 d’agost de 2019 per 
fer sortides comunitàries.

COMUNICACIONS OFICIALS
 Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica la pròrroga per un termini màxim de 180 dies
a la treballadora GME la qual es troba en situació d’incapacitat temporal, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunica demana presentada per CONACEE (Recurs ordi-
nari 343/2018), la Junta de Govern Local resta assabentada.


