
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 5 D’AGOST DE 2019
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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 29 DE JULIOL DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
29 de juliol de 2019

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE “ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018”
S’aprova la proposta de modificació del contracte per l’execució de les obres “Adequació d’espais verds 
2018”, autoritzant-se la recepció parcial de les diferents actuacions aïllades que integren el projecte.

APROVACIÓ DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI AL CARRER SANT ROC”
S’aprova el projecte “Construcció d’edifici al carrer Sant Roc” redactat per l’arquitecta GBF, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 764.714,72 €.

ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE LA MEITAT INDIVISA D’HABITATGE.
S’accepta la cessió de l’ús de la meitat indivisa de l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, 56 d’aquesta Ciutat
d’Amposta  realitzada pels germans JZC, IZC i MZC, per destinar-la a donar solució a situacions 
d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials.



CONTRACTES MENORS

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 7 de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”, 
per un import de 70.322,31 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa 
adjudicatària, UTE Adolfo Constructors del Montsià i Contregisa, així com les factures números 19013 i 
19014.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Climatització d’obres menors per al Museu de les Terres de
l’Ebre”, per un import de 12.458,74 €, així com la factura número 19180.

S’aprova la certificació d’obres núm1 de l’obra “Ampliació de la xarxa municipal de fibra òptica existent i 
millora de la connectivitat de diverses dependències municipals”, per un import de 38.873,62 €,, així com la
factura número 4598.

APROVACIÓ DE  PREUS NOUS DE L'OBRA DE LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA PRINCIPAL I LLUERNA 
DEL MERCAT MUNICIPAL
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL
S’autoritza le reducció de jornada per guarda legal, per tenir fills/es menors de 12 anys de MEA

APROVACIÓ DE CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’HABITATGE DEL CARRER SANT ANTONI, 56
S’aprova el conveni de cessió de l’habitatge del carrer Santoni, 56 a favor de l’Ajuntament d’Amposta.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
S’aprova la ol·licitud de subvenció per a la realització del programa per al desenvolupament d'espais de 
recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS)

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza Disposar i Reconèixer l’Obligació:

Serveis
elaboració de la Fase 2 i 3 del Pla 
d’Igualat de l’Ajuntament d’Amposta. 2.178,00 €           Adecco Formación SA A58467341

Serveis

servei d’un viatge de bus d’anada i 
tornada per al grup Mauthaussen de 
l’IES Ramon Berenguer IV. 4.750,00 €           

Nautalia Viajes SL B86049137

Serveis

formació esportiva per al programa de 
natació del CTE de l’1 de juny al 31 de 
desembre de 2019 7.200,00 €           

Albert Delmonte Angullo ****805**

Serveis

assegurança de suspensió d’espectacles 
per a les Festes Majors 2019. 

1.967,79 €           

MGS Seguros i
Reaseguros SA

A08171373

Contracte Privat

contractar una xaranga per a la 
realització de la II Trobada de Cantadors 
Ciutat d’Amposta dins les Festes Majors 
2019 3.509,00 €           

xaranga Suc d’Anguila G43855303



Relatives a la relació número 983 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 7.575,08 eu-
ros, la qual comença amb Sorea, SA, per import de 5.725,19 euros, i finalitza amb Sorea, SA, per import 
de 1.849,89 euros.
Relatives a la relació número 986 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 10.792,65 
euros, la qual comença i acaba amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM, per import líquid de 10.792,65 
euros.
Relatives a la relació número 991 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.520,16 eu-
ros, la qual comença i acaba amb Benito Arno E Hijos SAU, per import líquid de 2.520,16 euros.
Relatives a la relació número 984 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.417,58 eu-
ros, la qual comença i acaba amb ISS Facility Services SA, per import líquid de 2.417,58euros.
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 995 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 70.305,60 
euros, la qual comença amb Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL, per import líquid de 3.262,86 
euros, i finalitza amb Prats Tena, Jordi, per import líquid de 19.608,05 euros.
Relatives a la relació número 996 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 8.463,40 eu-
ros, la qual comença amb Solred SA, per import líquid de 3.278,10 euros, i finalitza amb Solred SA, per 
import líquid de 2.938,32 euros.
Relatives a la relació número 997 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.845,86 eu-
ros, la qual comença i finalitza amb Junmper Desarrollos SL, per import líquid de 1.845,86 euros.
Relatives a la relació número 998 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 4.738,76 eu-
ros, la qual comença i finalitza amb ISS Facility Services SA, per import líquid de 4.738,76 euros.
Relatives a la relació número 999 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.641,83 eu-
ros, la qual comença i finalitza amb Remsa Memorial SA, per import líquid de 2,641,83 euros.
Relatives a la relació número 1000 de data 05/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 47.188,68 
euros, la qual comença amb Urbaser SA, per import líquid de 7.000,16 euros, i finalitza amb Fraga López, 
Natalia-Ecoplant-, per import líquid de 2.299,00 euros.

FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PLA ZONAL DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 2020-2035
Es proposa que el Pla Zonal consideri l’opció d’incorporar la intersecció del camí T-2041 amb la carretera 
TV-3406, com a punt d’actuació en interseccions del Grup 1 i canviar o millorar la tipologia d’intersecció 
existent.

RESOLUCIÓ DE RECURSOS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I 
DRETS A EXPROPIAR AMB MOTIU DE L’OBERTURA DEL TRAM DEL CARRER GOYA
Es desetima en la seva integritat pels motius que figuren en l’informe jurídic transcrit el recurs de reposició
presentat per RMM contra l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de juny de 2019 pel qual s’acorda 
l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar amb motiu de l’obertura del tram del carrer 
Goya entre la part ja oberta que connecta aquest vial amb el carrer Saragossa i el passatge Neptú.

S’estima  pels motius que figuren en l’informe jurídic transcrit el recurs de reposició presentat per MJMS 
contra l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de juny de 2019 pel qual s’acorda l’aprovació definitiva de la
relació de béns i drets a expropiar amb motiu de l’obertura del tram del carrer Goya entre la part ja oberta 
que connecta aquest vial amb el carrer Saragossa i el passatge Neptú

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REDACCIÓ DE PROJECTE MODIFICAT NÚMERO 1 “AMPLIACIÓ DE LA 
XARXA MUNICIPAL DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT I MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE LES DIVERSES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.”
S’autoritza la redacció del projecte modificat número 1 del projecte en qüestió, per tal d’introduir els canvis
mencionat, els quals són estrictament indispensables per respondre a les consideracions de l’obra 
exposades les quals s’han posat de manifest després de l’adjudicació del contracte i no eren previsibles 
amb anterioritat.



BAIXA DE VEHICLE MUNICIPAL
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga les concessions administratives funeràries a favor de CFJ.

S’atorga sense perjudici de tercer amb millor dret:
La transmissió de la concessió administrativa funerària que el pare del causant tenia sobre el nínxol 
número 829, a favor dels sol·licitants MMAl, pel dret de transmissió en quan a l’usdefruit de JCL i com 
hereus universals MCM i MCM, en quant a la meitat indivisa respectivament de la nua propietat.

MERCAT MUNICIPAL
Es desestima la petició de TPC per tal de no pagar la taxa del mes de juliol i agost pel servei del mercat 
municipal.

Es desestima la petició de SGC per tal de reduir l’import de la taxa pel servei del mercat municipal.

RENÚNCIA SUBVENCIÓ DE L’IBI
S’accepta la renúncia de JGG a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts 
econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2018-.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament a AA

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM a RBM, MGD, JMM, VMP,  JCPM, 
GAT i MMX i s’acorda l’exempció del 100% de l’IVTM relatiu al vehicle de la seva propietat per als exercicis 
2020 i següents.

S’admet que les maquinàries agrícoles descrites per AAB i GBM estan inscrites en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola i s’aplica dita exempció a comptar del proper exercici 2020 i següents.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es reconeix a JCC l’ingrés indegut per haver-se realitzar el pagament de la liquidació i no haver-se produït el
fet imposable ja que no va assistir a la Fira de mostres per motius de salut.

S’accepten les al·legacions de TPC formulades en la instància que va presentar en el seu dia per quant 
havia sol·licitat la baixa del mòdul número 21 per a l’exercici 2019 i es procedeix a considerar la liquidació 
incorrecta número 985743 referent al mes de gener del 2019.

Es reconeix l’ingrés indegut a  SEEMAN TEXTIELSUPERS, SLU per ingressos indeguts de la liquidació 
número 988904 de la taxa de la llicència d’obres i de l’ICIO que la va ingressar per duplicat.

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – XIRINGUITOS FESTES MAJORS 2019
Es concedeix llicència a MLB per parades de venda ambulat llaminadures, begudes i gelats, en ocasió de 
les festes majors i en els carrers confluents amb els que es desenvoluparà “L’ENCIERRO”.

Es concedeixen les llicències sol·licitades per JVO, MFA, MTMC, MCL,  Bar-Restaurant 4 Cantons amb; 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL TAURINA EMBOLADORS D’AMPOSTA, IQM, HHR, AMM i AZL d’ocupació de la via 
pública per instal·lar-hi individualment parades de venda ambulat d’entrepans, begudes, gelats, etc., en 
ocasió de les festes majors i en el recinte comprés dintre de l’àrea de la plaça de bous.



SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
Es denega la sol·licitud d’informació tributària a JBB d’ informació tributària de tres finques situades al 
polígon Tosses número 21 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
S’autoritza a l’Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre per poder realitzar el 3er vermut engrescat 
solidari al Parc del Museu d’amposta, el dia 15 d’agost de 2019  de 12 a 14 hores en motiu de les Festes 
Majors d’Amposta, així com ala cessió de 40 taules, 16. Cadires, 2 carpes, equip de so i accés al punt de 
llum.

S’autoritza a ANR per poder tancar el carrer València de l’Av. de la Ràpita fins al carrer Alacant durant les 
Festes Majors, del 9 al 18 d’agost, així com poder posar música a la terrassa de 12 a 13 hores tots els dies 
de Festes Majors i poder realitzar l’hora del Vermut Musical, aixi com també realitzar Rock and Wine els 
dies 10 i 14 d’agost de 20 a 4 hores, Rock and Wine.

S’autoritza a CP per poder tancar el carrer Les Palmes el dia 9 d’agost de 2019 a partir de les 15 hores de la 
tarde en motiu del Bou Capllaçat.

S’autoritza a CNR er poder realitzar una activitat extroaridnària, consistent en una activitat musical al 
carrer Mestre Casanova, des del número 35 fins al número 38, el dia 9 d’agost de 2019 de  les 17 a les 22 
hores.

S’autoritza a XCC per que s’autoritzi la celebració d’una activitat extraordinària sense definir, on ara es 
realitza l’activitat de bar, a la Plaça del Poador.

S’autoritza a La Llesqueria i Gelateria Lo Mercat per la realització d’un acte consistent amb la festa de 
l’aigua dintre de les Festes Majors d’Amposta.

S’autoritza a MMG per una activitat de caràcter especial no permanent desmuntable consistent en la 
instal·lació d’un castell inflable.

S’autoritza a LT per la celebració d’una activitat extraordinària musical consistent en un vermut musical i 
diverses exhibicions musicals

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a l’Institut Montsià per poder utilitzar l’auditori el dia 5 de juny de 2020 per a l’activitat “Acte de 
graduació curs 2019-2020”

S’autoritza amb efectes retroactius a CRP per utilitzar l’aula d’informàtica del Casal Municipal per poder fer 
una xerrada sobre «Salut Natural» el dia 2 d’agost de 2019.

S’autoritza a Església Cristiana Evangèlica de Déu d’Amposta, mitjançant la qual demana permís per 
utilitzar l’Auditori Municipal per poder fer una xerrada sobre «Evangelitzar als Joves contra el consum 
tòxics» del dia 5 al 6 d’agost de 2019 de les 7:00 fins les 11:00 hores ambdós dies.

S’autoritza amb efectes retroactius a la COLLA DE DIABLES «LO MINOTAURE» per utilitzar la sala de 
reunions de l’Auditori d’Amposta per portar a terme una activitat el dia 2 d’agost de 2019, de les 20:15 fins 
les 22:00 hores.

S’autoritza a L’Associació Familiars Alzheimer Montsià per utilitzar la sala del vestíbul de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó i 100 cadires per al dissabte 21 de setembre de les 18 a les 21 hores per al 
recital de poesia de Lorca a càrrec del Grup dels dimarts en motiu de la setmana Mundial de l’Alzheimer. 



També sol·licien autorització per utilitzar aquesta sala el dimarts 17 i dimecres 18 de setembre de 2019 de 
19.30 a 20.30 per a les xerrades divulgatives.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza a The Country Sheriffes la cessió de dues carpes, 200 cadires i equip de so per al festival de ball 
del dia 16 d’agost de 2019 ala Plaça del Mercat  en motiu de les Festes Majors d’Amposta.

S’autoritza a Club Bàsquet Amposta la cessió de l’equip de so gran, 6 carpes, 5 taules grans i 30 cadires per 
a fer el 1er torneig de 3x3 Pedro Torres, i  20 tanques per al dia 18 d’agost de les 9 a les 14 hores.  

S’autoritza a Unió Atlètica Montsià la cessió de l’equip de so, tres taules i 9 cadires per a la marató popular 
de Festes Majors que tindrà lloca el dia 12 d’agost de 2019 a la Plaça del mercat.

S’autoritza al Club Gimnàstica Rítmica d’Amposta la cessió de dues carpes, 300 cadires i equip de so per al 
vermut de les Festes Majors d’Amposta el dia 11 d’agost de 2019.

S’autoritza a l’Associació Surt al Castell la cessió de l’escenari, cadires, taules i WC’s per als actes dels dies 
16 i 17 d’agost de 2019 en motiu de les Festes Majors d’Amposta

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a Bar La Fila per poder tallar el carrer Miralles,  el dia 10/08/2019 de les 7 a les 11.30 hores,  i el 
dia 12/08/2019 de les 21 a les 24 hores, en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat i el dia 12 d’agost de 2019 
per poder fer un sopar de les 21 a les 24 hores.

S’autoritza a LTC per poder tallar el carrer Sant Antoni,  el dia 10 d’agost de 2019 de les 7 a les 11.30 hores , 
en motiu de l’esmorzar del bou 

S’autoritza a LMVA per poder taller el carrer Corsini,  el dia 10 d’agost de 2019, en motiu de l’esmorzar del 
bou capllaçat  de les 9 a les 17 hores i poder fer animació amb un DJ. 

S’autoritza a GAD  per tallar el carrer Zamora i ocupar  la via pública el divendres 9 d’agost de 2019 a partir 
de les 17 hores i el dissabte 10 d’agost de 2019 pel matí de 1 a 11:30per poder celebrar el sopar del bou 
embolat i l’esmorzar del bou capllaçat, així com també els dies 16 d’agost a partir d eles 17.00 hores i el 
dissabte 17 d’agost pel matí de 7 a 11:30.

S’autoritza a SLM per ocupar  la via pública el dissabte 10 d’agost de 2019 pel matí de 7 a 11:30 per poder 
celebrar l’esmorzar del bou capllaçat al carrer Valentins i Sant Cristòful.

Es desestima la sol·licitud de HBH per poder tallar el carrer Madrid 12, el dia 10 d’agost de 2019 per fer 
l’esmorzar del bou i s’autoritza a tallar el carrer Mestre Sunyer el dia 10 d’agsot de 2019 de les 7 a les 11.30 
hores

S’autoritza a JSCF per ocupar  la via pública el dissabte 10 d’agost de 2019 pel matí  de 7 a 11:30 per poder 
celebrar l’esmorzar del bou capllaçat al carrer Mestre Homs.

S’autoritza a JCP per poder tallar el carrer Primer de Maig, del número 14 dins al 16 els dives: divendres 9 i 
dimarts 13 d’agost, de les 16 fins la 1. Dissabte 10 fins diumenge 18 d’agost (excepte el dimarts 13), de les 
11 fins la 1. 

Es desestima la sol·licitud de FRA per poder ocupar l’Avinguda de la Ràpita, a l’alçada del carrer Parlament 
amb cinc taules durant la setmana de Festes Majors, del 9 al 18 d’agost de 2019 



S’autoritza a PAHV per poder instal3lar una barbacoa al  carrer Sebastià Juan Arbó, 2, al lloc on està ubicat el 
seu quiosc durant les Festse Majors d’Ampsota del 9 al 18 d’agost de 2019.

S’autoritza a MMM per montar una barra del dia 11 al 19 d’agost de 2019, en motiu dels actes taurins, dins la 
parcel·la del recinte ubicat a l’Avinguda de Sant Jaume 67-69, la qual és de propietat privada i tenen 
autorització dels propietaris.

S’autoritza a Comi Restarium SLU per poder tancar el carrer Roig i Treig, de les 7 fins les 11:30 hores el dia 10 
d’agost de 2019 en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat.

S’autoritza a TGU per poder tancar el carrer Beat Oriol el dia 10 d’agost en motiu de l’esmorzar del bou 
capllaçat de les 9 a les 11:30 hores.

S’autoritza a RVL er tallar el trànsit del carrer Major, el dia 12 d’agost de 2019 de 10.30 a 12 hores hores per 
rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació del seu fill com a músic de la Fila.

S’autoritza a JJIL per ocupar la via durant l’acte de recollida per part de la fila de la seva filla i del seu veí el dia 11
d’agost de 2019 a les 10 hores al carrer Ramon Sala i també que duran el matí es deixi lliure de vehicles des de
la cantonada del carrer Primer Maig fins al número 24 per poder oferir un refrigei als músics de la la Banda 
Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació dels nous membres com a músics de la Fila.

S’autoritza a RBM per tal que es prohibeix aparcar als vehicles el dia 11 d’agost de 2019 durant el matí al carrer
Saragossa, 6-8 per rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació de la seva filla com a 
músic de la Fila.

S’autoritza a JFF per tal que es prohibeix aparcar als vehicles el dia 11 d’agost de 2019 durant el matí, de 9 a 12 
hores al carrer Fortuny, 44  per rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació de la seva 
filla com a músic de la Fila.

S’autoritza a MCT per tal de poder tallar el carrer Agustina d’Argagó, entre el carrer La Parra i el Vazquez de 
mella, de les 9 a les 12 hores  per rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació del seu fill 
com a músic de la Fila.

S’autoritza a MMFP per poder tancar el carrer Valletes, des del 43 fins al 53bis per poder realitzar el sopar del 
bou el divendres 9 d’agost de 2019.

S’autoritza a JMN per poder tancar el carrer Lope de Vega, entre el carrer Escoles i el carrer Jardí per poder 
realitzar el sopar del bou el divendres 9 d’agost de 2019.de les 21 hores a la 1 del 10 d’agost de 2019.

S’autoritza a MJFR per poder ocupar la via i celebrar una festa infantil el dia 11 d’agost al carrer Santa Teresa 
del número 30 al 39.

S’autoritza a OTN er poder ocupar una part de la Plaça Joan Miró amb taules i cadires per poder realitzar el 
sopar del bou el divendres 9 d’agost de 2019 de la tarda fins a la nit.

S’autoritza a ASD per poder tallar el carrer Enric Granados, des del carrer Assumpció de la Verge fins al carrer 
Velàzquez, el dia 10 d’agost de 2019 de les 7 a les 11:30 en motiu de l’esmorzar/sopar del bou capllaçat.

S’autoritza a MACF per poder tallar el carrer Xile, des del número 44 al 62, el dia 9 d’agost de 2019 en motiu del
sopar del bou embolat.

S’autoritza a PZH per poder tancar el xamfrà del carrer Freginals, cantonada amb el carrer Amèrica per poder 
realitzar el sopar del bou el divendres 9 d’agost de 2019 de les 21 a les 00.00 hores.



S’autoritza a JMBT per tallar el carrer Brasil, entre el carrer Murillo i Velázquez, per poder realitzar el sopar del 
bou el divendres 9 d’agost de 2019 de les 21 a la 1 hores, i el dia 10 d’agost de 2019 de les 8 a les 12 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
Es desetima la sol·licitud de Llesqueria i Geladeria Lo Mercat,  per realitzar “La Festa del Mohito” per a majors 
d’edat el dia 15 d’agost de 2019 de les 23 a les 2 hores a la Plaça del Mercat ja que la Llei 11/2009 prohibeix 
qualsevol forma de promoció o de publicitat que inciti, directa o indirectament, el consum de begudes 
alcohòliques.

S’informa favorablement a LRA per poder realitzar un parell de dies a la setmana, ioga i meditació a la platja 
dels Eucaliptus, així com organitzar una trobada per al divendres 9 d’agost a les 20 hores, amb unes 10 i 15 
persones. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza amb efectes retroactius a la Fundació Pere Mata per utilitzar el minibus els dies 20 i 23 d’agost, 1, 
11, 15, 29 de setembre, 91, 19, 20 i 23 d’octubre de 2019.

Es desestima la sol·licitud del  Club Gimnàstica Rítimica d’Amposta en la que demana autorització per utilitzar 
el minibus el dia 11 d’agost de 2019 per quan el dia 11 d’agost el minibus està reservat per una altra entitat

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I DEL PLA DE VERIFICACIÓ 
D’ACTIVITATS JUNY 2019
s posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques incorpo-
rades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 30 de juny de 
2019:

Expedient Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat
Descripció Expe-
dient

2019/029 EPICTETO, SL AV RÀPITA 116   Sala de bingo

Obertura activitat 
- Annex III Llei 
11/2009

2019/065 GFR CL FELIP II 15 BXS 2  
Comerç al detall de 
peix i marisc

Canvi Titularitat 
provinent expedi-
ent 2017/053

2019/066 Lo Hotel del Poblet, SL CL EBRE 13 Lo Hotel del Poblet Hotel 2**
Obertura activitat 
- Annex II 16/2015

2019/067 MPR CL LA CINTA 8   Habitatge d'ús turístic

Obertura Activitat 
HUTE Annex I llei 
16/2015

2019/068
Som d'Aquí Serveis i 
Consultoria, SL AV STA BARBARA 55 57

CONSULTORIA: 
SOM D'AQUÍ SER-
VEIS I CONSULTO-
RIA, SL Consultoria telefònica

Obertura activitat 
Annex I 16/2015

2019/069 MEP CL GAVINA 2    

Habitatge d'us tu-
rístic Annex I Llei 
16/2015

2019/070 NGM CL FORTUNY 52
NOEMI GIL ESTILIS-
ME

Perruqueria i altres 
tractaments de belle-
sa

Canvi de titularitat
provinent expedi-
ent 1999/015

2019/071 FRM CL BARCELONA 54 BXS
Restaurant l'Arros-
seria Restaurant

Canvi de titularitat
provinent expedi-
ent 2018/046



2019/072

Grupo Maestrat Carpas
Espectaculos y Eventos,
SL AV CATALUNYA 10 2 EVENTS Oficina administrativa

Obertura activitat 
- Annex I Llei 
16/2015

2019/073 ICV
PD ALOI POLÍGON 30 
PARCEL.LA 120

NUCLI ZOOLÒGIC 
AVIARI ISABEL Nucli Zoològic

Obertura activitat 
Nucli Zoològic

2019/074 Gruas Romani, S.A
CR STA BARBARA 
KM.1,5 Gruas Romani, SA

Lloguer de maquinà-
ria

Obertura activitat 
- Annex III Llei 
20/2009

2019/075 JAP RD DELS PINS 19 POBLET I MARIETA Restaurant

Obertura Activitat 
Annex II Llei 
16/2015

2019/076 MCL CL COLON 7   Habitatge d'ús turístic

Obertura activitat 
HUTE Annex I Llei 
16/2015

2019/077 AJJ
PLATJA EUCALIPTUS 
(GU-3) 3 LAMARDEBÉ

Guingueta amb serve-
ri de bar

Obertura acticivi-
tat - Annex II Lei 
16/2015

2019/078 SFL CL CANARIES 1 B 1 4   Habitatge d'ús turístic

Obertura Activitat 
HUTE Annex I Llei 
16/2015

2019/079 RDR CL BRASIL 23 BXS
BICI TALLER AM-
POSTA

Taller de reparació de 
bicicletes

Obertura activitat 
Annenx I Llei 
16/2015

2019/080 NHK CL S CRISTOFOL S/N ANGEL NAILS Perruqueria i estètica

Obertura activitat 
Annex I Llei 
16/2015

2019/081 PCH AV RAPITA 10 PER TU

Venda al detall de 
roba i articles de ves-
tir

Obertura Activitat 
Annex I Llei 
16/2015

2019/082 MMRV
CL EUCALIPTUS 5 53 B 2
8   Habitatge d'ús turístic

Obertura activitat 
HUTE - Annex I Llei
16/2015

2019/083 JXY AV RAPITA 35 BXS 2 LA BELLOTA Bar restaurant

Obertura activitat 
Annex II Lei 
16/2015

Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques 
incorporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 
31 de juliol de 2019

Exp. Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat Descripció Expedient

2019/084 ARL CL JAUME I 44 FES-T@ LA

Lloguer de sala de 
celebracions amb 
jocs infantils

Obertura Activitat An-
nex I Llei 16/2015

2019/085 SEH PJ PAU DE LA 2 1 2

FRUITES, VERDURES
I CARNISSERIA SO-
AUD

Comerç al detall de 
fruites, verdures i 
carnisseria

Obertura activitat - An-
nex I Llei 16/2015

2019/086 GGC
AV STA BARBARA 53
BXS

ASSEGURANCES 
DKV

Venda d'asseguran-
ces

Obertura activitat An-
nex I Llei 16/2015



2019/087
Braseria Manolete 
SCP CL MADRID 12

BRASERIA MANOLE-
TE, SCP Bar restaurant

Canvi titularitat provi-
nent de l'expedient 
2017/085

2019/088 OGM CL CORSINI 69 2
ALOHA (Planeta Na-
tural)

Comerç al detall de 
productes alimenta-
ris

Obertura activitat An-
nex I Llei 16/2015

2019/089 SK CL DOS DE MAIG 24
FRUTAS Y VERDU-
RAS KULDIP

Comerç al detall de 
fruites i verdures

Canvi titularitat provi-
nent expedient activi-
tat 2009/100

2019/090 DMA AV STA BARBARA 17 LO NOU CAFE Bar
Obertura activitat An-
nex II Llei 16/2015

2019/091 Probodelt, SL CL RIN 2B PROBODELT

Fabricació de pa-
ranys per a captura 
d'insectes

Obertura activitat An-
nex III Llei 20/2009

2019/092 SM CL BRASIL 14 16 PUNT DE TROBADA Bar Canvi de titularitat

COMUNICACIONS OFICIALS
• Servei del Joc  i d’Espectacles, resolució per la qual s’autoritza a l’Ajuntament d’Amposta per a la 

celebració de festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festse Majors els dies 10, 11 , 12 , 
13, 14, 16 ,17 i 18 d’agost de 2019, la Junta de Govern Local resta assabentada.

• Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, autoritzacío d’ocupació del domini 
públic marítimoterrestre per celebrar el “We Love Fest” al Passeig del riu, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

Adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra « Recuperació i
Posada en Valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l’Ordre de Sant Joan «, elaboració de l’estudi
de seguretat i salut de l’obra,  la direcció de l’obra i la direcció de l’execució de l’obra, la coordinació de
seguretat i salut i; la redacció del projecte elèctric, la direcció d’execució i legalització de les instal·laci -
ons elèctriques i altres serveis d’enginyeria de l’obra.
S’adjudica la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra « Recuperació i
Posada en Valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l’Ordre de Sant Joan «, elaboració de l’estudi
de seguretat i salut de l’obra,  la direcció de l’obra i la direcció de l’execució de l’obra, la coordinació de
seguretat i salut i; la redacció del projecte elèctric, la direcció d’execució i legalització de les instal·laci -
ons elèctriques i altres serveis d’enginyeria de l’obra en les condicions següents:
a) Preu: 41.760,00 € + 8.769,60 € en concepte d’IVA. Preu total 50.529.60 €.
b) Durada del contracte: d’acord amb l’especificat a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives 
particulars.
c) El servei es prestarà d’acord amb el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècni-
ques i l’oferta de l’adjudicatària.

Sol·licitud de reincorporació de personal
S’aprova la finalització de la comissió de serveis de RAI amb efectes del dia 31 d’agost de 2019.
S’aprova la reincorporació de XTC com agent de la policia local de l’Ajuntament d’Amposta amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2019.



Contractes menors urgents 

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitats de formació
S’autoritza a LCV per assistir al curs semipresencial sobre polítiques de locals de joventut que es realit-
zarà a Barcelona tots els dimecres del curs 2019-2020 de 9.30 a 13.30 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a SMR per assistir a la Jornada de presentació dels Plans Educatius 
d’Entorn 0-20 que es realitzarà el dia 4 de juliol de 2019 de 9 a 14 hores.

Baixes de tributs i preus públics
S’aprova la baixa dels rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent resum:
Any 2019:

 Relació número 90. impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 1.952,79 €.
 Relació número 91, llicències d’obres, per import de 1.362,41 €.
 Relació número 92, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 78,68 €.
 Relació número 93, llar d’infants, per import de 1.843,52 €.
 Relació número 94, activitats esportives, per import de 1.601,79 €.
 Relació número 95, entrada de vehicles, per import de 474,65 €
 Relació número 96, ocupació de subsol, sòl i volada via pública, per import de 1.099,62 €.
 Relació número 97, ocupació via pública, per import de 4.409,67 €.
 Relació número 98, exp.sancio. orden.policia i bon govern, per un import de 170,00 €
 Relació número 99, lloguer o venda d’immobles, per un import de 330,83 €

Contractació de personal
S’aprova la contractació de JSG com a director de Lídia durant els actes taurins de les Festes Majors 
d’Amposta 2019, categoria laboral C2-13 (C2.4.0), jornada laboral completa, del 9 al 18 d’agsot de 2019.

Atorgament de subvenció complementària per a la realització del programa de sociabilitazció de llibres,
llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019
S’atorguen es següents subvencions per a la realització programa de sociabilització de llibres, llicències 
digitals i material informàtic per al curs 2018-2019 amb la següent puntuació i import:

CENTRE PUNTUACIÓ 2019 IMPORT ATORGAT

Escola Agustí Barberà 44 2.328,04 €

Institut Montsià 73 3.862,43 €

TOTAL: 6.190,47 €

Aprovació de les justificacions de subvencions dirigides a la rehabilitació del parc privat existent d’habi-
tatges i edificis d’habitatges
S’atorga un termini improrrogable de 15 dies per a que les persones que es detallen a continuació pre-
senten la justificació ates que no s'ha presentat compte justificatiu,d'acord amb l'article 70.3 del Regla-
ment de la LGS. LCB, Nemea lnversions SL, MPSR CNV

S’atorga un termini improrrogable al JMR per tal que presenti el justificant de trobar-se al corrent de les
seves obligacions amb l’Agència Tributària.

Serveis
reparar el netejafons Wave de la 
Piscina Municipal. 1.949,78 €           Ebre Pool SL B55503882

Obres

substitució del paviment sintètic del 
gimnàs municipal per trobar-se en molt 
mal estat. 37.338,18 €         

Estellé Parquet SL B43766534



Sol·licitud d’autorització per realització de mural
S’autoritza a la Fundació Diagrama per realitzar un mural a la paret del futbol que dona al carrrer 
França.

S’autoritza a JMCC per penjar a la façana de la pastisseria Alemany que dona al carrer Sant Isidre, una 
obra seva de 2x3, tenint el permís dels propietaris.

Aprovació del calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius
S’aproven els dies addicionals de 17 de maig i 7 de desembre com a dies addicionals d’obertura au-
toritzada dels establiments comercials en diumenge i dies festius per al municipi d’Amposta l’any 2020.
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