
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 15 DE JULIOL DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pau Cid i Espelta
Sr. Pep Simó i Parra
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Sra. Maria del Mar Medall Gonzàlez

Hora inici: 08:20
Hora fi: 10:10

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CÀTERING PER A LA LLAR D’INFANTS LA SE-
QUIETA
S’aprova la modificació del contracte per l’execució del subministrament de càtering per a la llar d’in-
fants de titularitat municipal “La Sequieta” en el sentit següent: Increment de l’import màxim anual del 
contracte que passa a ser de:
Any 2019: 11.250,00 € més IVA.
Any 2020: 11.250,00 € més IVA.
Any 2021: 11.250,00 € més IVA.
Any 2022: 6.750,00 € més IVA.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEI PREVENTIU D’AMBULÀNCIES DE LA CIUTAT D’AMPOSTA
S’aprova la modificació del contracte del servei preventiu d’ambulàncies a la Ciutat d’Amposta en el 
sentit següent: Increment de l’import màxim anual del contracte que passa a ser per a l’any 2019 i en 
cas de pròrroga per als anys 2020 i 2021 de 40.051,00 €., anuals. L’import màxim anual del contracte 
distribuït per cadascuna de les àrees de l’Ajuntament serà:
Àrea Import
Festes 15.481,95 €
Festes Poble Nou 2.262,70 €
Esports 5.935,05 €
Joventut 5.324,00 €
Turisme 2.662,00 €
Cultura 2.662,00 €
Fires 4.658,50 €
Comerç 532,40 €
Serveis socials 532,40 €
Total 40.051,00 €

ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE 
FESTES MAJORS 2019



S’adjudica a PHV la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de la barra de Festes majors – 
2019, amb un cànon de 1.000,00 €., així com l’obligació d’aplicar els preus de les begudes i menjar que 
figuren en la seva oferta.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Centre cívic de gent gran d’Amposta”, per un import de 
86.124,81 €, així com la factura número 389.

S’aprova la certificació d’obres núm. 5 de l’obra “18_008 Arranjament de diversos camins 2018””, per un 
import de 8.885,09 €, així com la factura número 55.

S’aprova la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “18_006 Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Am-
posta a diversos carrers 2018””, per un import de 30.012,27 €, així com la factura número 50..

S’aprova la certificació d’obres núm6  de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindi-
cat”, per un import de 37.887,78 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa ad-
judicatària, UTE Adolfo Constructors del Montsià i Contregisa, així com les factures números 19012 i 
19011.

CONTRACTES MENORS

DECLARAR DESERT EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER LA SELECCIÓ DE LA PLAÇA DE TAE, 
LLETRAT/DA, GRUP A1, ADSCRIT A SECRETARIA
Es declara desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça funcionarial de Tècnic Adminis-
tratiu Especial, Lletrat/da, grup A1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta.  

APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER TAL DE COBRIR MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, UNA PLAÇA FUNCIONARIAL 
DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, LLETRAT/ADA, GRUP A1, ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE SECRE-
TARIA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, LA QUAL ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
D’AQUEST AJUNTAMENT I ALHORA UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS DEL LLOC 
ESMENTAT.
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mit-
jançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça funcionarial de Tècnic d’Administració Especial, Lle-
trat/ada, grup A1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles va-
cants del lloc esmentat.

SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ DE TREBALLADORA
S’aprova la jubilació total de la Sra. TSP amb efectes del dia 24 de de setembre de 2019.

S’aprova a jubilació total del Sr. MGM amb efectes del dia 4 de novembre de 2019.

PRÒRROGA DE CONTRACTE DE PERSONAL
S’aprova la pròrroga del contracte amb la Sra. MCG, com a enginyera d’obra pública, categoria laboral A2-
19, jornada laboral completa, del 3 d’agost al 31 de desembre de 2019.

S’aprova la contractació de Miquel Angel Solà Ferrer com a paleta, categoria laboral AC-13 (C2.4.2), jornada 
laboral completa, del 17 de juliol de 2019 al 16 de gener de 2020.
S’aprova la contractació de XGN com a paleta, categoria laboral AC-13 (C2.4.2), jornada laboral 
completa, del 17 de juliol de 2019 al 16 de gener de 2020.



S’aprova la contractació de CGM com a paleta, categoria laboral AC-13 (C2.4.2), jornada laboral 
completa, del 17 de juliol de 2019 al 16 de gener de 2020.
S’aprova la contractació de JSJ com a paleta, categoria laboral AC-13 (C2.4.2), jornada laboral completa, del 
17 de juliol de 2019 al 16 de gener de 2020.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’UNIFORMITAT DE MITJA GALA DE LA POLICIA LOCAL 
S’autoritza  l’ús de la uniformitat de mitja gala de la Policia Local d’Amposta als membres de la Policia 
Local d’Amposta que assisteixen a la cerimònia  de casament de l’agent del mateix cos policial JMR

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza amb efectes retroactius a OFP per assistir a la jornada “Living Labs, innovació oberta i 
universitats” que es realitzarà el dia 18 de juny de 2019 a Barcelona de 9 a 14 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a OFP per assistir com a ponent de la jornada “L’economia social i 
solidària: una mirada estratègia des del municipi” que es realitzarà el dia 12 de juliol de 2019 a Tàrrega de 
9 a 13 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a SMR i AVM per assistir a la XVII Edició de la Fira Modernista de 
Terrassa que es realitzarà els dies 11 i 12 de maig de 2019 a Terrassa de 8 a 22 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a RNA i VAG per assistir a la “Jornada sobre contractació dels artistes en
espectacles públics per part dels ens municipals” que es realitzarà el dia 28 de juny de 2019 de les 9 a 11’30
h a Barcelona.

S’autoritza a IVF per assistir al curs:Lideratge, automotivació i motivació que es realitzarà a Tortosa els dies 
30 de setembre, 10 d’octubre i 21 de novembre de 2019 de 16 a 20 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a IVF per assistir a la jornada tècnica convocada pel SOC per al 
programa ENFEINA’T que es realitzarà a Barcelona el dia 4 de juny de 2019 de 10.30 a 14.00 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a IVF, HDR i LCC per assistir a la reunió tècnica de preparació del 
programa APP que es realitzarà a Barcelona, seu del SOC el dia 5 de juliol de 2019 de 10 a 14 hores.

S’autoritza a LEP per assistir a la participació com a ponent a la Jornada xarxa emprén i reunió FAME19 
amb Paula Fernandez Ochoa el dia 16 de juliol de 2019 d’11 a 18 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a LEP per assistir a la reunió amb l’empresa Kensho sake que es 
realitzarà a l’Ampolla el dia 12 de juliol de 2019 de 12.30 a 14.30.

S’autoritza amb efectes retroactius a  APR i JSM per assisitir a la reunió convocada pel Departament 
d’Educació que es realitzarà a Barcelona el dia 11 de juliol de 2019 a les 16 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a AMP er assistir a la reunió aliança per al vehicle elèctric que es 
realitzarà a la seu de l’ICAEN a Barcelona el dia 11 de juliol de 2019 de 10 a 14 hores.

S’autoritza a HDR per assisitr a Exponential Day: Vine a fer esclatar la teva empresa que es realitzarà a 
Barcelona el dia 17 de juliol de 2019 de 9 a 13 hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre la MGH, fins cobrir la 
quantitat que ascendeix a un total de 1.190,93 



APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DEL 4RT CONCURS DE CARRERS ENGALANATS 
DE LES FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2019
S’aproven les bases i convocatòria del «4t Concurs de Carrers Engalanats» que es realitzarà durant les 
Festes Majors d’aquest 2019, amb un import màxim de 9.200,00 €, obrint el període d’inscripció al concurs 
del 29 de juliol al 2 d’agost de 2019 ambdós inclosos.

APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I 
LA FUNDACIÓ ULLDECONA
S’aprova el contracte de protecció de dades personals destinatari de dades a signar entre l’Ajuntament 
d’Amposta i la Fundació Ulldecona.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA “PROJECTE TÈCNICS EN ÀREES I 
DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA”
Es sol·licita la subvenció per a la contractació en la modalitat de treball en pràctiques, durant un període de
sis mesos a jornada completa, a 5 joves que reuneixin les característiques i requisits de l'ordre, per un total
de 55.000,00 € i amb el títol de l'activitat: Projectes tècnics en àrees i departaments de l'Ajuntament 
d'Amposta

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 815 de data 15/07/2019, que 
ascendeix a un import líquid de 6.737,16 euros, la qual comença amb Servigrues Tomas, S.L, per import 
líquid de 3.618,26 euros, i finalitza amb Associació de Gospel Sant Ferran, per import líquid de 1.500,00 
euros. Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 816 de data 15/07/2019, que ascendeix a 
un import líquid de 1.951,96 euros, la qual comença amb Club Nàutic Amposta, per import líquid de 
1.951,96 euros, i finalitza amb Club Nàutic Amposta, per import líquid de 1.951,96 euros.
Relatives a la relació número 817 de data 15/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.233,99 euros, 
la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 2.233,99 euros, i finalitza amb ISS 
Facility Services, S.A, per import líquid de 2.233,99 euros.
Relatives a la relació número 818 de data 15/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.341,74 euros, 
la qual comença amb Sebastià Caballé, Margarida, per import líquid de 2.341,74 euros, i finalitza amb 
Sebastià Caballé, Margarida, per import líquid de 2.341,74 euros.

ATORGAMENT DE PREMIS PER LA PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES 2019 I RECONEIXEMENT 
D’OBLIGACIONS
S’atorguen els premis de la rua de Carnestoltes 2019 a les tres comparses guanyadores segons el veredicte
dels membres del jurat recollit en acta, amb el següent detall:
1er Premi: a la comparsa Cadenes i Ceptres de l’Associació The Country Sheriffes, per un import total de 
300 euros.
2n Premi: a la comparsa La bella Viena de l’Associació Veïns del Grau, per un import de 200 euros.
3r Premi: a la comparsa Bombolles, representada per la sra. Marta Estellé Adell, per un import de 100 
euros.

S’atorguen els premis a la participació en de la rua de Carnestoltes 2019 a les onze comparses que van 
sortir en la rua, el dia 2 de març de 2019, amb el següent detall:
- Comparsa Los autos de xoque d’APASA, per un import de 300 euros.
- Comparsa Let’s go Party, representada pel sr. Eugeni Cirac Reche, per un import de 300 euros.
- Comparsa Bombolles, representada per la sra. Marta Adell Estellé, per un import de 300 euros.
- Comparsa Akelarre, representada per la sra. M. Dolors Jimenez Navarro, per un import de 300 euros.
- Comparsa La bella Viena, de l’Associació de Veïns del Barri del Grau, per un import de 300 euros.
- Comparsa Els del Barri, representada per la sra. Sonia Palanques Prats, per un import de 300 euros.
- Comparsa Amposta Rema, del Club Nàutic Amposta, per un import de 300 euros.
- Comparsa Los Potato, representada per la sra. Marta Fabra Tort, per un import de 300 euros.



- Comparsa Vikings del Delta, representada pel sr. Miquel Also Selma, per un import de 300 euros.
- Comparsa Gran Showman, del CBE Amposta Quick Dance, per un import de 300 euros.
- Comparsa Cadenes i Ceptres, de l’Associació The Country Sheriffes, per un import de 300 euros.

RECONEIXEMENT D’APORTACIÓ AL CONSORCI DEL MUSEU TTEE
S’autoritza , disposar, reconèixer l’obligació de 31.500,00 € al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 
corresponent al segon trimestre de 2019.

ATORGAMENT DEL XII PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT “CIUTAT AMPOSTA 2019”
S’aprova l’atorgament del premi de 400 € a SBA alumne de l’IES Ramon Berenguer IV pel treball «El 
postfranquisme a Amposta: 40 anys del primer ajuntament democràtic», per import de 400 €.

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada pel Club Esportiu l’Àngel-APASA pel primer pagament, i l’únic, del 
conveni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 3.025,38 €.

S’aprova la justificació presentada per Los Taus d’Amposta pel primer pagament i l’únic, del conveni signat 
per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 7.060,08 €.
SEGON. Reconèixer l’obligació del pagament de 4.000 euros, corresponent al primer pagament i l’únic, del 
conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i Los Taus d’Amposta.

S’aprova la justificació presentada per l’entitat AFAM (Associació Familiars Malalts Alzheimer del Montsià), 
en relació al primer termini, per import de 4.000, 49 €.

S’aprova la justificació presentada pel Club Joves Ciclistes d’Amposta pel primer i segon pagament del 
conveni signat per 2019 d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 3.174,004 €.

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació de AGH de la que s'ha donat compte sense entrar en la tramitació de la 
reclamació esmentada, ja que l’Ajuntament d’Amposta no és titular de la carretera de les Salines al Poble 
Nou del Delta, i per tant, no s’hi pot derivar cap responsabilitat per part del mateix.

Es desestima la reclamació de RLB pels danys que se li van ocasionar el dia 15 de gener de 2019 quan va 
caure al terra com a conseqüència, suposadament, del mal estat de la vorera situada al supermercat 
Eroski d’Amposta ja que l’Ajuntament d’Amposta no és titular del vial, i per tant, no s’hi pot derivar cap 
responsabilitat per part del mateix.

Es desestima la reclamació de TAQ ja que l’Ajuntament d’Amposta no és titular del camí que va des 
d’Amposta a la Casa de Fusta, i per tant, no s’hi pot derivar cap responsabilitat per part del mateix.

Es desestima la reclamació de MPO en la que demana que es sufraguin les despeses originades en la 
reparació del seu vehicle com a conseqüència dels danys soferts, el dia 7 de gener de 2019, mentre 
circulava per la carretera del canal de la dreta quan, suposadament, va agafar un sot que li va provocar 
una rebentada de les dues rodes del costat dret 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.

S’accepta la reclamació de CBB  degut als danys soferts el dia 16 d’agost del 2018 al seu ciclomotor quan 
estava estacionat al costat de la plaça de bous i durant el recorregut del bou capllaçat nocturn de les 
Festes majors d’Amposta el bou va envestir el vehicle.

S’accepta  la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per MVA degut als danys soferts a la 
seva façana, situada al carrer Barcelona número 26, quan es celebraven els actes taurins durant la 
setmana de les festes majors a Amposta, entre els dies 10 a 19 d’agost de 2018.



SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE GUALS PERMANENTS
S’aprova la immediata suspensió de les llicències relacionades per manca de pagament.

Llicència Adreça gual

1625 Vila Real 1

0144 Barcelona 10

1587 Xile 59

1293 S. Juan Arbó 43

2236 Mas de Barberans 2

0699 Dos de maig 23

1160 Sant Sebastià 5

1541 Verge del Pilar 67

0050 Av. Rapita 141

2070 Major Poble Nou 6

1825 Agustina Arago 64

9015 Av. Rapita 23

1545 J Tarradellas 154

1911 Bisbe Rocamora 40

1788 Goya 24

1737 Trav. Sant Isidre 12

1969 Logroño 37

1989 Avila 8-10

1306 1993 Pelai 8 i Castelar 34

0004 Cervantes 74

0852 Campoamor 10

2146 Jacint Verdaguer 49

0837 Navarra 55

2207 Pg. Guadalajara 10

0120 Ceramica 23

0803 Juan de Austria 46



0273 Jupiter 14

1433 Vazquez de Mella 68

1602 Suïssa 1-3

0361 Alacant 15

2153 Juan de Austria 49

2171 Sant tomas 27

5544 Josep Tarradellas 131

1959 Saragossa 185

0566 0412 Pelai 15 Pelai 19

2256 De la Cinta 24 i accés

1967 Canaries 25

0821 Xile 2

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorguen les concessions administratives funeràries del cementiri municipal número 9 del grup R a favor de:
PRB

S’atorguen les concessions administratives  del cementiri municipal número 129 del grup R a favor de: ACB

S’atorguen les concessions administratives  del cementiri municipal número 3 del grup R a favor de: JRA

S’atorguen les concessions administratives  del cementiri municipal número 108 del grup R a favor de:MBP

MERCAT MUNICIPAL
S’accepta la baixa definitiva de la llicència del mercat exterior a nom de SeH número AL 012009D, a comptar 
de l’1 de juny de 2019.

S’aplica una reducció del 60% a la tarifa aplicable durant el termini de 6 mesos a comptar del mes de juliol de 
2019 a TBG

Es comunica a VSM que procedeix l’ampliació de llicència número NC 065115 que passarà a tenir 8 metres de 
parada.

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de RCC perquè pugui ocupar la 
parada del mercat exterior número NC042141. 

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el lloc 
081057 al carrer Simpàtica número 14 a MSeA, com a cessionari.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE 
LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU



Es comunica a EVP, AMA, FGF, MCS, JTT, MMS, MVD, ICM, MBF, CRN JNC, MCE, MJCE, JPV, RAL, AAG, AMA i AAG 
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 inexistència de capacitat econòmica 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
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 que grava la transmissió de domini per herència a MFB, MADC, MLDC, JRDC, 
LMS, JJMS, MBR, JFT i a ADC

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota 
tributària dels drets transmesos que grava la transmissió de domini per herència a JSB, MQS, MFB, HCG, ABR, 
JRZ, JJH, IJH, IHF i a JBR

Es considera que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual a MCV

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir a bonificació pregada per MNP consistent en el 50 % de la quota liquidada.

S’accepta concedir a bonificació pregada per TOC TOC SCP consistent en el 68 % de la quota liquidada.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’aplica exempció per maquinària agrícola a comptar del proper exercici 2020 i següents a RPM

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM pregada per VFC atès que superen l’antiguitat mínima de 25 anys.

S’aplica exempció per maquinària agrícola a comptar del proper exercici 2020 i següents a  Agriamposta, S.C.P

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM pregada per AVA atès que superen l’antiguitat mínima de 25 anys.

S’acorda l’exempció del 100% de l’IVTM a JSS relatiu al vehicle de la seva propietat per als exercicis 2020 i 
següents per discapacitats.

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 EPB, ECD i APR

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR DECLARACIÓ D’IIVT
S’accepta la pròrroga sol·licitada per EBP al màxim del termini legal d’un any a comptar de la meritació del fet 
imposable, que finalitzarà el dia 27 de febrer de 2020.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LIQUIDACIÓ
S’accepta el fraccionament i ajornament pregat per MMR, ASS i Angels Puerimoda, S.L.

RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS
Es desestima la petició de AGC per quan, segons s’estableix a l’ordenança reguladora les bonificacions 
aplicables a les tarifes per les activitats educatives quan assisteix més d’un germà es refereix al mateix tipus 
d’activitat i no a altres activitats.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS



Es reconeix l’errada en l’aplicació de la tarifa de la furgoneta, com sol·licita FMF, i, per tant, es procedeix  a la 
correcció de la unitat fiscal i es practica devolució

Es reconeix l’errada en l’aplicació de la tarifa d’una caravana, com sol·licita JCR, i, per tant, es procedeix  a la 
correcció de la unitat fiscal i es practica devolució

Es reconeix la baixa del vehicle a AMD i , per tant, es practica devolució de la part proporcional de l’impost

A petició de AT es dona de baixa el gual permanent del Carrer Trafalgar 5 i es practica la devolució dels 
ingressos indeguts

Es desestima la sol·licitud de EGO  en la que demana l’anul·lació i devolució per ingressos indeguts del servei 
de grua per la immobilització i retirada del seu vehicle 

Es desestima la sol·licitud de AGR  en la que demana l’anul·lació i devolució per ingressos indeguts del servei 
de grua per la immobilització i retirada del seu vehicle 

S’accepten les al·legacions de DEM  en la que demana la devolució per ingressos indeguts del pagament de 
l’IVTM quan va presentar la sol·licitud demanant la bonificació per vehicle antic de més de 25 anys el 16 de 
desembre de 2018 i per errada interna del Departament no es va enregistrar la instància fins al 17 de gener de
2019.

Es transfereix al compte de  BASE Gestió d’Ingressos l’import corresponent a ingrés indegut de l’IBI per part de 
la Diputació de Tarragona i de Generalitat Agricultura

Abans de continuar amb els assumptes inclosos a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget, surt de la
sala i s’absenta en la votació i deliberació de l’assumpte per tenir un interès directe:

S’accepten les al·legacions de MPM i s’admet que s’ha produït una duplicitat en el pagament de l’activitat 
Estades estiu 2019 i es procedeix a practicar devolució

Tot seguit el Sr. Alcalde es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern Local .

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S’aprova la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a Instal·lacions i 
Manteniments Terres de l’Ebre, S.L.L., al carrer Felip II, 30.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’atorga  reserva de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles a BFM al carrer Sebastià Juan Arbó 
número 102.

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE GUAL
S’autoritza a MMZ a pintar la vorada d’enfront de la seva porta d’accés al carrer Sant Vicent número 32 on està 
ubicada la placa de gual, així com assenyalar la zona amb un duplicat de la placa previ permís del propietari de
l’immoble.

S’autoritza a FRC a pintar la vorada d’enfront de la seva porta d’accés al carrer Sant Vicent número 30 on està 
ubicada la placa de gual, així com assenyalar la zona amb un duplicat de la placa previ permís del propietari de
l’immoble.

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



S’autoritza a  l’Associació Familiars Malalts Alzheimer del Montsià per poder utilitzar la sala polivalent de la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó els dies 17 i 18 de setembre de 2019 de 19’30 a 20’30 hores per 
realitzar unes xerrades divulgatives amb motiu de la setmana mundial de l’Alzheimer.

S’aprova la cessió a  l’entitat Associació Comarcal del Montsià d’Instal·ladors del Montsià de la sala Teatre del 
Casal Municipal del dia 12 de juny de 2019 des de les 16:00 fins les 20:00 hores, amb efectes retroactius.

S’aprova la cessió a la Fundació Privada Gentis la utilització de l’Auditori dia 27 i 28  de juny de 2019 durant tot 
el dia.

S’autoritza al  HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA l’ús de l’Auditori el dia 1 de juliol de 2019 de les 8:00 fins les 
14:00 hores, amb efectes retroactius.

S’autoritza amb efectes retroactius a Fruites Barberà SL  utilitzar la cuina de l’oficina de Turisme per poder 
presentar un nou producte per cuinar el dia 30 de juny de 2019 d’11.30  13.00 hores.

S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 5 d’octubre de 2019 de les 8:00 fins les 15:00 hores a Vídeo Art Game (VAG)

S’autoritza l’ús de la sala teatre de l’edifici del Casal el dia 16 de setembre de 2019 des de les 16:30 fins a les 
20:30 hores a l’ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS ALZHEIMER MONTSIA

S’autoritza a KGP  l’ús del Casal de la Música, concretament  l’ús del Buc 1 del Casal de la Música els diumenges
des del 23 de juny i fins al 18 d’agost de 2019, d’11h a 14h, per fer els assajos

S’autoritza a l’ús de la sala de psicomotricitat de la llar d’infants la Gruneta els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol de 
2019 d’11 a 12 del matí al Servei d’intervenció socioeducativa 03 i famílies (La Brúixola)

S’autoritza a Servei d’intervenció socioeducativa 03 i famílies (La Brúixola)  per poder utilitzar el pati, les pistes i 
un lavabo de l’escola Agustí Barberà, els dimarts i divendres del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 de 10.30 a 
12.30 hores

S’autoritza a  la Creu Roja per poder utilitzar les instal·lacions de l’antic Centre Obert Infantil (UEC) el divendres 
26 i dimarts 30 de juliol de 2019 de 10.30 a 12.30 hores per tal que els infants i joves del projecte reforç i esforç
per a la igualtat d’oportunitats puguin realitzar un taller de cuina.

S’autoritza amb efectes retroactius a RPT per poder utilitzar l’Oficina de Turisme el dia 12 de juliol de 2019 de 6
a 9 hores per presentar uns productes de novetat i fer unes demostracions.

S’autoritza amb efectes retroactius a la societat de caçadors de l’ebre per utilitzar la sala teatre del Casal 
Municipal el dia 21 de juny de 2019 i 20 de setembre de 2019 de 22 a 24 hores per fer una assemblea.

S’autoritza  l’Associació Sport Salut per utilitzar la sala teatre del Casal Municipal el dia 14 de juny de 2019 de 
19.30 a 21.30 per fer una reunió informativa.

S’autoritza a FSM l’ús de l’Auditori el dia 5 de juliol de 2019 per la tarda.

S’autoritza  l’ús de la sala Teatre del Casal Municipal el dia 20 de juliol de 2019 des de les 15:00 fins les 21:00 
hores a TEDxYouth Amposta

S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 26 d’octubre de 2019 de 20:00 fins el dia 27 d’octubre de 2019 a les 04:00 h al 
col·lectiu SOM LOS NASCUTS AL 1965



S’autoritza ’ús del Casal Municipal – Teatre - els dies 15 de juliol de les 15:30 a 18:00 hores i el 23 de juliol de les 
10:00 a 12:00 hores a  CREU ROJA AMPOSTA

S’autoritza a la  Jove Cambra Internacional per poder utilitzar la cuina de l’Oficina de Turisme el dia 28 de 
setembre de 2019 per poder realitzar un taller de cuina i nutrició per als joves que marxen fora a estudiar, 
advertint al sol·licitant que l’activitat s’haurà de realitzar de 9.30 a 13.30 hores.

S’autoritza a la llar d’infants El petit món  l’ús del Casal Municipal – Teatre - el dia 26 de juliol de 2019 de 17 a 21
hores.

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Teatre - del 21 al 25 d’octubre de 2019 de 9 a 14 hores a CREU ROJA 
AMPOSTA,

BAIXA DE VEHICLE MUNICIPAL
S’aprova la baixa de tràfic i de l’assegurança del vehicle municipal amb matrícula 1761CHS Fiat Doblo ja que  és
impossible la seva reparació

CANVI D’HORARI DE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
A petició de AB s’aprova l’horari de la zona de càrrega i descàrrega ubicada al carrer Barcelona, 8, que passarà 
a ser tots els dies inclòs festius, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
A petició de MPGT s’autoritza  la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Sant Josep número 
24

A petició de NAM s’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Cànoves número 94

S’autoritza de forma retroactiva a  l’escola Agustí Barberà  per a celebrar la bicicletada pels carrer de la ciutat el
dia 21 de juny de 2019

Es desestima la petició de La Comunitat de propietaris de l’Av. Ràpita, 138  de col·locar dos pilons  per delimitar
l’espai reservat com a gual  en virtut de la planificació de les infraestructures viàries de la ciutat, i a 
conseqüència de la minimització en la utilització d’obstacles

S’autoritza a RFP per poder celebra la Processó amb el Santíssim Sagrament el dia 23 de juny de 2019 a les 
11.30 pels carrers, Plaça de l’Ajuntament, Sant Joan, Corsini, Major i Plaça de l’Ajuntament.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RODATGE CINEMATOGRÀFIC
S’autoritza a  Bausan Films SL per poder gravar el dia 22 de maig de 2019 a diferents indrets de la població  
d’Amposta de les 8.00 hores fins les 14.00 hores, sense afectació al trànsit rodat i de vianants.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l’ús del minibús al Club Esportiu INCAF, el dia 19 de juny de 2019 per sortida a Salou.

S’autoritza amb efectes retroactius l’ús del minibús a Terres de l’Ebre amb el Poble Saharaui el dia 2 de juliol de
2019 per sortida recollida de nens saharauis a l’aeroport del Prat de Llobregat.

S’autoritza amb efectes retroactius l’ús del minibús als  gegants i capgrossos d’Amposta per a sortides durant 
l’any 2019 els dies:

• 7 d’agost (Poble Nou del Delta)
• 17 d’agost (Amposta)



• 7 de setembre (Ulldecona)
• 14 de setembre (sant Carles de la Ràpita)
• 5 d’octubre (Reus)
• 6 d’octubre (Verdú)
• 12 d’octubre (Alcanar)

S’autoritza amb efectes retroactius l’ús del minibús a la Fundació Privada Gentís per a neteja d’entorn natrual 
els dies 12 i 26 de juliol de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza amb efectes retroactius a JLP una activitat de caràcter especial no permanent desmuntable 
consistent en la instal·lació d’un castell inflable segons el qual carrer Ronda dels Pins, 5 del Poble Nou 
del Delta per la celebració d’una comunió.

S’autoritza amb efectes retroactius a JAF una activitat de caràcter especial no permanent desmuntable 
consistent en la instal·lació d’un castell inflable i d’un toro mecànic durant les Festes del Centre del 14 al
16 de juny de 2019.

S’autoritza amb efectes retroactius a L’Associació l’Acollidora i a L’Associació de Veïns del Grau a 
realitzar les activitats extraordinàries incloses al programa de festes

S’autoritza amb efectes retroactius a  Associació Oci Nocturn una Activitat recreativa extraordinària 
musical a l’aire lliure en espai tancat denominada KAL-KAT, ’horari per la realització de l’esdeveniment 
serà de les 23:30 del dia 13 de juliol fins a les 06:00 del dia 14 de juliol.

SOL·LICITUD D’AUTORITTZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Es desestima amb efectes retroactius a AMF per poder instal·lar una pista americana, palo loco i gato 
veloz durant les Festes de Sant Joan a la Plaça del Mercat degut a que  l’espai de la plaça Berenguer IV, 
restarà ocupada per un acte organitzat per l’Ajuntament d’Amposta

S’autoritza amb efectes retroactius a JEM per muntar una foguerada de sant Joan als antics sequesos 
de la càmara el dia 23 de juny de 2019.

S’autoritza amb efectes retroactius a  TBL  per poder ocupar el carrer peatonal de davant del Casal, el dia 29 
de juny de 2019 a les 11 hores per realitzar el Festival de fi de curs de Bombolles

S’autoritza amb efectes retroactius a L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià per poder 
ocupar l’Avinguda de la Ràpita, des del número 171 fins al 167 de 19.30 a 21.30 hores del dia 28 de juny de 
2019 per poder celebrar un berenar de germanor.

S’autoritza amb efectes retroactius a La Lliga Contra el Càncer per poder tancar el carrer Roig i Treig a l’alçada 
de la Lira Ampostina per celebra el 15è sopar benèfic el dia 8 de juny de2019.

S’autoritza amb efectes retroactius a L’entitat Omnium Cultural per ubicar una parada informativa a l’Avinguda
Alcalde Palau (Plaça Ramon Berenguer IV) de 10:00 hores a 14:00 hores el dia 6 de juliol.

S’autoritza amb efectes retroactius a l’hotel “Lo Hotel del Poblet” per a ocupar el carrer Ebre número 13 el dia 4
de juny des de les 19:00 hores fins a les 22:00 hores.



S’autoritza a MAS per a tallar la zona de baix del carrer Estel per a celebrar un sopar veïnal el dia 13 d’agost de 
20:00 hores a 23:00 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a EBV per posar una carpa a l’entrada d’alguns supermercats per recollir 
aliments en nom de Serveis Socials i altres ONG de la ciutat, els dies 14 i 15 de juny des de les 9 hores fins les 
20.30 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a APASA la reserva d’aparcament per a 2 autobusos del col·legi APASA, al 
carrer Tarragona el dia 21 de juny al matí de 8:45 hores a 12:30 hores, durant la celebració del festival de fi de 
curs a l’auditori de la Unió Filharmònica.

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza amb efectes retroactius a  l’Associació de FM Alzheimer del Montsià la cessió de l’equip de so per a 
cantar unes jotes en l’acte de presentació de les pubilles al centre de la ciutat a l’Av. Ràpita, 171 el dia 28 de 
juny de 2019.

S’autoritza a  Fussmont Residència d’avis d’Amposta la cessió de 70 cadires de les que disposa l’Ajuntament i 8 
tanques per a la celebració d’activitats per a les festes majors, del dia 11 al 16 d’agost a la residència d’avis.

S’autoritza amb efectes retroactius a  l’Institut Montsià la cessió de 100 cadires per a la celebració de l’acte de 
graduació dels alumnes que finalitzen els seus estudis, el dia 7 de juny.

S’autoritza amb efectes retroactius a  l’Escola Consol Ferré que la brigada reculli unes 50 taules que cedeix 
l’Ajuntament de Masdenverge i que un cop finalitzat el sopar de germanor de fi de curs, les torni.

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 MGA, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al 
servei situat al carrer C/ Orient, 11 de la població d’Amposta.

CORRECCIÓ D’ACORD
La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 6 de juny de 2019 va aprovar la jubilació de 
EBO
Es van produir dos errors de tipus mecanogràfic i on consta:
III. Informe
El Sr. EBO es va incorporar a treballar a l’Ajuntament d’Amposta com a personal laboral en data 01/01/2002,
amb una categoria A2-19, adscrit a l’àrea d’Ensenyament, escola ESARDI, on ha seguit fins a l’actualitat. 
Ha de constar:
III. Informe
El Sr. EBO es va incorporar a treballar a l’Ajuntament d’Amposta com a personal laboral en data 12/09/2001,
amb una categoria A2-19, adscrit a l’àrea d’Ensenyament, escola ESARDI, on ha seguit fins a l’actualitat. 

Es corregeix acord de  Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 13 de maig de 2019.
On consta:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb JRLV (****935**) segons oferta presentada per un import 
total de 1.936,00 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Associació Músics del Delta (G-55755870) segons oferta 
presentada per un import total de 1.936,00 €.

Es corregeix acord de  Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 22 de maig de 2019.



on consta: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb Geo Viatges SCCL (F55567184) segons 
oferta presentada per un import total de 1.575,00 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb Geo Viatges SCCL (F55567184) segons 
oferta presentada per un import total de 1.792,60 €.

En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 15 d’abril de 2019 s’ha observat una errada de fet 
a l’hora d’indicar la devolució sobre una liquidació presentada extemporàniament que no correspon per no 
complir amb l’establert a l’ordenança fiscal. L’acord queda de la següent forma:
Primer.- Considerar que no concorren els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributària 
de la liquidació número 989216 per quant la declaració va ser realitzada extemporàniament, si que concorren els 
requisits per aplicar la bonificació a la liquidació número 989219 segons l’establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de 
l’ordenança fiscal del 40% de la quota tributària.

En relació a la sol·licitud de FCR, no correspon acceptar la renúncia de la subvenció de preceptors de 
rendes baixes doncs a l’expedient administratiu no apareix com a beneficiari de l’ajut ni se li ha fet cap 
ingrés al compte bancari del particular.

COMUNICACIÓ DEL NOU EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY
El Clauste de professors d’Esardi, Escola d’art i disseny, reunit el dia 4 de juliol de 2019, comunica els 
resultat de la votació de la proposta de direcció per al nou període 2019-2023.
Vist el resultat de la votació, es comunica que el nou equip directiu de l’Escola d’Art i Disseny estarà 
format per:
Directora: GBG
Cap d’Estudis: SVP
Secretaria acadèmica: GME.
Amb tot, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia a Esardi i Departament de
Recursos Humans.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Consell comarcal de la Ribera d’Ebre notifica acord pròrroga expedient 808/2019 conveni Banc 
d’Ajudes Tècniques TE. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Ajuntament de l’Aldea comunica permís per al llançament d’un castell de Focs d’Artifici el dia 18 
d’agost 2019 amb motiu de la celebració de les Festes Majors d’Amposta. La Junta de Govern Local 
resta assabentada.
- Servei Territorial  de Transports de Tarragona comunica 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 (V-GC-72) en la línia Alcanar – Sant Carles de la Ràpita – Barcelona i 
Tortosa – Barcelona (L-1620). La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Departament de treball, afers socials i famílies, comunica ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020. La Junta de Govern 
Local resta assabentada.
- Consorci Localret comunica pròrroga contracte serveis telecom demarcació Tarragona. La Junta
de Govern Local resta assabentada.
- Servei d’Ocupació de Tarragona notifica resolució renúncia i acord d’inici de revocació 
subvenció SAC1/15/0009. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Consell Comarcal del Montsià, presenta conveni col·laboració signat per a la realització de les 
accions formatives en el marc del programa treball i formació. La Junta de Govern Local resta 
assabentada.



- Diputació de Tarragona, inici de procediment de pèrdua del dret de cobrament parcial 
d’actuacions cofinançades pel FEDER període 2007-2013, eix 1, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.
- Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Servei del Joc i d’Espectacles, resolució 
per la qual s’autoritza a l’Ajuntament d’Amposta pera la celebració de festes tradicionals amb bous al 
barri del Grau amb motiu de les Festes del Carme, el dia 13 de juliol de 2019, d’acord amb el programa 
d’espectacles taurins aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, serveis territorials 
Terres de l’Ebre, autorització de celebració de certàmens amb bous el dia 13 de juliol de 2019 per la 
Festa del barri del Grau.
- Museu de les Terres de l’Ebre, notifica l’import, segons el pressupost aprovat del Consorci del 
Museu de les Terres de l’Ebre, que correspon a l’aportació de l’Ajuntament, com a membre consorciat, 
per l’any 2019 és de 126.000,00 €.
- President de l’Organisme Autònom Patronat Turisme accepta la renúncia presentada per 
l’Ajuntament d’Amposta amb motiu de la subvenció concedida en concepte de “Difusicó on-line” i dona 
de baixa l’import de 745.69 € corresponent a la quantia atorgada.
- L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya comunica que queda ajornada la petició de dur a terme 
les operacions de delimitació entre Amposta i Sant Jaume d’Enveja previstes per al dia 9 de juliol.

URGÈNCIES

Aprovació de conveni entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament d’Amposta i el Bisbat de Tortosa  
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar entre la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament d’Amposta i el 
Bisbat de Tortosa per la determinació de la participació  econòmica del Bisbat de Tortosa i altres 
compromisos en l’execució per part de l’Ajuntament d’Amposta de les obres previstes en el projecte tècnic 
“Rehabilitació de l’església de Poble Nou del Delta”.

Atorgament de subvencions per a la realització del Programa de Sociabilització de Llibres, Llicències Digitals i 
Material Informàtic per al curs 2018-2019  
S’atorga una subvenció per als centres escolars que hi han sol·licitat per la realització del programa de 
socialització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019 d’acord amb el quadre 
següent:

CENTRE PUNTUACIÓ 2019 IMPORT ATORGAT

Escola Consol Ferré 69 3.650,80 €

Escola Miquel Granell 50 2.645,50 €

Escola Soriano Montagut 45 2.380,95 €

Escola Poble Nou del 
Delta

10 529,10 €

IES Ramon Berenguer IV 87 4.603,18 €

TOTAL: 13.809,53 €

Convocatòria complementària de les subvencions dirigides a centres escolars per a la realització   del   
Programa de Sociabilització de Llibres, Llicències Digitals i Material Informàtic per al curs 2018-2019



S’aprova a convocatòria complementària de les subvencions dirigides a centres escolars per a la 
realització del programa sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 
2018/2019.

Acceptació subvenció corresponen a la Línea 1, Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
S’accepta la resolució de subvenció en la qual s’atorga a l’Ajuntament d’Amposta la subvenció 
sol·licitada per a una previsió de 50 persones participants, l’àmbit d’actuació territorial són el municipi 
d’Amposta i la comarca del Montsià, l’import total de la subvenció és de 212.787,87€.

APROVACIÓ DE PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES EXERCICI 2019
S’aprova i lliura el present a BASE per a que el publiqui al BOP per al general coneixement i disposi de 
la informació del fitxer fiscal per a procedir al cobrament en el període indicat en el calendari fiscal 
vigent.


