
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 de juliol de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart, Ramon Bel 
Serret, Marc Fornós Monllau, Joanna Isabel, Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 

 
Inici: 08.20 hores 
Final: 11.00 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 20 DE JULIOL DE 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 

anterior, de 20 de juliol de 2015. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

S’atorguen les següents llicències: 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Lope de Vega, 41 

(expedient 2015/120) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Logronyo, 2 

(expedient 2015/117) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Logronyo, 4 

(expedient 2015/116) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Lleó, 3 

(expedient 2015/119) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Les Naves, 3 

(expedient 2015/109) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Logronyo, 6 

(expedient 2015/114) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Sant Vicent, 19 

(expedient 2015/108) 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Soria, 9-11 

(expedient 2015/113) 



 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i  calçada al carrer Soria, 1-3, 

(expedient 2015/115) 

- A Endesa Distribución Eléctrica SL per estesa de xarxa aèria de baixa tensió al polígon 13 

parcel·la 15, (expedient 2015/157) 

- A Endesa Distribución Elèctrica SL per instal·lació de circuit de xarxa aèria per ampliació de 

potencia al polígon 60 parcel·la 152 (expedient 2015/156) 

- A F.P.M. per magatzem agrícola i tipologia de barraca al polígon 23 parcel·la 127. (Exp. 

2015/018) 

- A Química Clínica Aplicada SA per instal·lar un armari prefabricat de formigó per a la 

connexió del subministrament elèctric al polígon 60 parcel·la 184 condicionat  a l’autorització 

de la Junta permanent de la Comunitat de Regants de data 28/6/2012. (Exp. 2015/129) 

- A R.C.S. per l’enderroc de construcció al polígon 2 parcel·la 180. (Exp. 2015/163) 

- A H.C.DL. per construcció piscina descoberta al carrer Simpàtica, 34. (Exp. 2015/164) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 

expedients examinats. 

 

S¡aprova la realització de la primera actuació de supressió del nou pas de vianants, d’acord amb 

l’informe de la societat m6 Arquitectura 2003 SLP per les obres del Projecte d’Urbanització dels 

Accessos i de l’entorn de la Residència d’Avis d’Amposta. 

 

CONTRACTACIÓ D’OBRES 

Contractació de les obres consistents en reparar, arreglar i afinar la pista del recinte de Festes 

Majors d’Amposta 2015 amb R.F.P. segons oferta presentada per un import total de 1.974,72 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 

S’aproven les següents contractacions de serveis: 

- Manteniment dels tallafocs corporatius i de la seguretat perimetral de l’Ajuntament 

d’Amposta amb Netics Communications SLU segons oferta presentada per un import 

total de 10.798,52 €. 

 

 



 

 

- Muntatge, desmuntatge i lloguer d’andamis per a la plaça de bous de les Festes Majors 

d’Amposta 2015 amb Revestiments Els Alfacs SL segons oferta presentada per un import 

total de 1.703,67 €. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS. 

Es contracten els següents subminsitraments: 

- Instal·lació d’aire condicionat al negociat d’estadística per trasllat a la planta baixa amb 

Instal·lacions i manteniments Melich SL,  segons oferta presentada per un import total de 

2.968,86 €. 

- Subministrament d’impressores per alcaldia i grups polítics de l’Ajuntament amb M&C 

Systemebre SL segons oferta presentada per un import total de 277,70 €. 

- 15 teclats amb lector incorporat de targes intel·ligents per a ús de certificat de signatura 

digital amb M&C Systemebre SL,  segons oferta presentada per un import total de 754,68 

€. 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats: 

- l’assegurança de suspensió d’espectacles en cas de climatologia adversa per als actes de 

Festes Majors 2015 amb MGS Seguros segons oferta presentada per un import total de 

2.690,38 € 

- l’actuació de Pepet i Marieta el dia 19 d’agost de 2015 en el marc de les Festes Majors 

d’Amposta 2015 amb Associació Xalera Matinera segons oferta presentada per un import 

total de 3.025 € 

- el lloguer d’escenari model coberta dos aigües de 150 m2 del dia 13 d’agost al 22 d’agost de 

2015 en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2015 amb Carpas Maestrat segons oferta 

presentada per un import total de 2.420 € 

- l’equip de so per a l’actuació de Pepet i Marieta el dia 19 d’agost de 2015 en el marc de les 

Festes Majors d’Amposta 2015 amb Bymedio Submarino International SL segons oferta 

presentada per un import total de 1.452 € 



 

- l’actuació concert dels Catarres el dia 23 d’agost de 2015 en el marc de les Festes Majors 

d’Amposta 2015 amb Exits Produccions & Management SL segons oferta presentada per 

un import total de 11.495 € 

- l’equip de so per a l’actuació dels Catarres el dia 23 d’agost de 2015 en el marc de les Festes 

Majors d’Amposta 2015 amb Bymedio Submarino International SL segons oferta 

presentada per un import total de 2.904 € 

- l’espectacle infantil per al dia 19 d’agost de 2015 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 

2015 amb MJ.G.LL. segons oferta presentada per un import total de 459,80 € 

 

RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

D’ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D’AMPOSTA 

Es renuncia a la celebració del contracte per a la prestació dels serveis de manteniment, 

conservació i neteja d’espais enjardinat i arbrat viari del municipi d’Amposta convocat per acord 

de la Junta de Govern Local de 2 d’abril de 2015 i s’ordenar la devolució de la documentació 

presentada pels licitadors: 

• Serveis integrals de finques urbanes, SL. 

• Urbaser, SA. 

• Bioma Facilities, SL. 

S’aprova la devolució de la garantia constituïda per l’empresa Bioma Facilities, SL., mitjançant aval 

bancari lliurat per Banc de Sabadell, SA., amb motiu del requeriment per l’adjudicació del 

contracte, per un import de 1.795,30 €. 

 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL 

S’acorda l’acabament de contracte amb els següents treballadors: 

- P.F.F, com a oficial 1 amb efectes del dia 4 d’agost de 2015. 

- V.F.Z. com a director amb efectes del dia 1 d’agost de 2015. 

- O.M.R. com aux. administratiu amb efectes del dia 1 d’agost de 2015. 

- A.B.C. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- P.C.P. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- G.C.E. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.R.M. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 



 

- G.D.B. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- P.D.C. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- J.E.G. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.H.E. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.F.G. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- J.M.M. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.M.G. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- P.M.LL. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.N.B. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- C.P.A. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- M.V.F. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- LL.T.T. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- N.T.G. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- D.T.F. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- L.S.F. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- C.R.R. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- J.S.H. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- A.R.F. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- EM.T.N. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- A.M.P. com a monitor de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- A.S.S. com a monitora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015. 

- J.C.E. com a directora de les estades d’estiu amb efectes del dia 11 d’agost de 2015 

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 

S’aprova el reconeixement de l’antiguitat al treballador A.C.V. dels serveis prestat a l’Ajuntament a 

partir del dia 14 de juny de 2011. 

 

SOL·LICITUD DE GAUDIR DE VACANCES NO DISFRUTADES PER BAIXA MÈDICA 

S’aprova que el Sr. A.S.D. realitzi les vacances de l’any 2014 durant el mes d’agost de 2015. 

 

 



 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

Respecte a la sol·licitud presentada per B.A.P. en la que demana un ajut econòmic per les 

despeses generades per la matriculació al grau de Criminologia de la UOC durant el curs 2014-

2015, la JGL resol que un cop superat el grau i presentat el títol, la Junta de Govern Local en una 

altra sessió deliberarà i estudiarà la possibilitat d’atorgar-li l’ajut per la realització del curs. 

 

APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA DE L’IMMOBLE DEL CARRER 

CÀNOVAS, 44 

S’aprova el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de la finca de propietat 

municipal que ha estat descrita, fixant com a preu base de licitació la quantitat de 22.000,00 € 

quantitat que no inclou els impostos que graven la transmissió de la propietat.  

S’aprova el Plec de clàusules econòmiques administratives que han de regir la subhasta, disposant 

que es publiqui per un termini de vint dies al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí oficial de 

la Província, anunciant, simultàniament, la licitació. 

 

APROVACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER MAJOR, 1. 

S’aprova la resolució del contracte de lloguer del local existent a  la planta baixa de l’edifici situat al 

carrer Major, 1, el qual figura inscrit al Registre de la Propietat d'Amposta, al volum 2437, foli 120, 

finca número 18924, formalitzat amb la seva propietària, Sra. A.Z.S., amb efectes del dia 31 de juliol 

de 2015. 

 

AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC INCLÒS EN EL PLA D’USOS DE TEMPORADA DE 

COSTES 

S’atorga a la mercantil Trabucador Xiringuito, SLP., autorització per l’ocupació de la zona de 

domini públic maritimoterrestre a la platja Eucaliptus, amb una superfície de 324 m2. (CE-1), per 

destinar-lo a zona de jocs esportius. L’autorització tindrà una durada de fins el 31 d’agost de 

2015. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’aproven els següents pagaments: 



 

- Relació  número 330 de data 24/07/2015 que ascendeix a un import líquid de 1.349,15 €, 

la qual comença i finalitza amb Wolsters Kluwer España SA, per import de 1.349,15 €. 

- Relacions número 329 de data 24/07/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

129.588,61 €, la qual comença amb ISS, SLU de limpieza direc, SA., per import de 4.465,44 

€  i finalitza amb Fundació Pere Tarrès Servei de colònies de vacances, per import de 

1.705,26 €. 

- 4.000 euros al Club de Futbol Sala Amposta  fixats al conveni i corresponents al total del 

conveni 

- 4.250 euros al Club Nàutic Amposta en concepte de segon trimestre conveni col·laboració 

signat el 10 de maig de 2012. 

- 2.750 euros al Club Esportiu Sala Esgrima, fixats al conveni i corresponents al segon 

pagament. 

- 14.403,08 euros a favor de la Unió Filharmònica relatiu al segon termini del conveni. 

- 6.242,28 euros a favor de la Lira Ampostina, per la realització de la 14a edició Amposta de 

Banda a Banda. 

- 656,28 € BASE Gestió d’Ingressos  corresponent a l’import de les liquidacions de l’IBI   

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER COMPLETAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ EN MATÈRIA 

DE CULTURA 

Es requereix a les entitats següents perquè presentin els documents preceptius fixats a les bases 

reguladores en el termini màxim de deu dies hàbils  al Registre de l’Ajuntament per poder 

procedir a la resolució de les subvencios: 

NOM ENTITAT / ASSOCIACIÓ Documentació que hi manca en la sol·licitud de subvenció 2015 (d'acord amb la base 

sisena. Sol·licituds) 

Ass. Veïns Quintanes Zona alta a) Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació per al 2015  

g) Declaració sobre si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

exercici. 

Ass. Veïns Vila e) Certificat del nombre de socis. 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

exercici. 

Ass. Veïns Acollidora a) Pressupost general d’ingressos i despeses de l'associació per al 2015  

e) Certificat del nombre de socis. 

f) Memòria-programa de les activitats per a les quals es demana la subvenció. 



 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

exercici. 

Escola de dansa Jacqueline Biosca b) Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 

f) Memòria de l’activitat per a la qual es demana l’ajut. 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

finalitat. 

Grup de Dolçainers i Tabalet. Sanfaina b) Fotocòpia del CIF de l’entitat. 

e) Certificat del nombre de socis. 

f) Memòria de l’activitat per a la qual es demana l’ajut. 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

finalitat. 

Banda Cornetes i Tambors g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

finalitat. 

Grup Majorettes d’Amposta Manca 2n full de l'annex I (autorització revisió compliment obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social). 

a) Pressupost general d'ingressos i despeses previst per a l'any 2015. 

b) Fotocòpia del CIF de l’entitat. 

e) Certificat del nombre de socis. 

f) Memòria de l’activitat per a la qual es demana l’ajut. 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

finalitat. 

Associació Cultural Poetes de l'Ebre e) Certificat del nombre de socis. 

g) Declaració de si s’han demanat ajuts a altres organismes per la mateixa activitat o 

finalitat. 

 

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE TÈCNICS DIRECTORS D’OBRA MUNICIPAL 

Es designa per a l’obra  “Construcció d’un nou bloc de nínxols al cementiri d’Amposta” els tècnics 

que es diran a continuació: 

- Directora de l’obra civil , l’arquitecte M.L.B. 

- Direcció d’execució de l’obra l’arquitecta tècnica M.F.M. 

- Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte i obra, l’arquitecte tècnic municipal J.S.S. 

 

MERCAT MUNICIPAL 

Es prenen els següents acord sobre el Mercat Municipal: 

- Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 59 NC i deixar-la expedita en poder de 

l’Ajuntament per una futura adjudicació . 



 

- Deixar sense efectes l’acord de traspàs de la llicència del mercat exterior número NC 142, 

mantenint-la a nom de la seva titular LI.B.B. 

- S’atorga llicència temporal,  a precari i sense vocació de permanència a favor del 

sol·licitant perquè pugui ocupar la parada del mercat exterior número NC135 de 7 metres 

lineals a N.M. Es limita temporalment la llicència d’ocupació fins que l’Ajuntament 

procedeixi a la seva adjudicació en pública subhasta. 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 

SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS 

S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 51 del Preu Públic per la per 

la prestació de serveis culturals i recreatius afectant exclusivament a la incorporació d’una nova 

tarifa ja que la resta de l’ordenança cobreix la finalitat que es persegueix de venda d’una nova 

bandera: 

ANNEX DE TARIFES 

Els grups de tarifes: 

1. Activitats culturals – teatre -; 2. Activitats lúdiques infantils i juvenils; 3. Activitats educatives; 

5. Activitats promoció turística i comercial i 6. Activitats firals, es queden inalterats. 

Només té lloc la modificació del grup 4. Activitats Festes Majors, per la incorporació d’una nova 

tarifa, quedant redactat com s’indica tot seguit: 

4. Activitats Festes Majors. 

-   Venda de bandera de tela d’Amposta 6,00 € 

- Venda de " taules" 100,00 € 

- Venda de “cadires” la unitat 20,00 € 

- Venda de “cadires” la unitat per un sol dia 3,00 € 

- Abonaments actuacions musicals 29,65 € 

- Entrada instal·lació municipal per esdeveniment festiu 2,00 € 

- Instal·lació carro a la plaça de bous, primera fila 47,00 € 

- Instal·lació carro a la plaça de bous, segona fila 81,00 € 

- Instal·lació llotja a la plaça de bous, primera fila 182,00 €  

- Instal·lació llotja a la plaça de bous, segona fila 264,00 € 

- Instal·lació llotja a la plaça de bous, tercera fila 319,00 € 

- Llicència d’ús privatiu col·locació barra Festes 300,00 € 

- Cessió de l’ús d’un escenari 6X8 més coberta de 15X10  



 

    (per cada dia de lloguer) 270,00 € 

 

ATORGAMENT D’EXEMPCIONS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Aquests assumpte es deixa damunt la taula. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

Es prenen els següents acords sobre l’IVTM: 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de R.B.I. per a 

l’exercici 2016, havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2018 i 

següents. 

- S’acorda anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle propietat de R.F.V. a efectes 2016. 

- S’accepta la no subjecció a l’impost del ciclomotor propietat de R.B.R. per no poder-se 

constatar el seu registre en la Prefectura de Trànsit i s’acorda anul·lar el rebut corresponent a 

l’exercici 2015. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56€ a E.B.P. 

- Devolució per ingressos indeguts de 62,46€ a G.G. 

- Bonificació del 50% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2016 al turisme propietat de D.A.C. 

- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a E.C.V. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56€ a E.F.M. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 

Es considera que el tribut liquidat per C.L.P. per aquest servei és correcte. 

 

PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ D’IMMOBLES EN COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS 

S’aprova el següent informe i adjudicació dels següents immobles en compensació de deutes i 

tributs: 

 

- CADASTRE: Forma part del cadastre d’urbana de l’Ajuntament d’Amposta i té assignada la 

referència cadastral número 3037002 CF1023F 0001 FW. 

URBANA: Parcel·la de terreny per edificar ubicada en la Urbanització d’Eucaliptus d’Amposta, 

carrer Amposta, número u, de superfície NOU-CENTS NORANTA-SIS METRES QUADRATS.  

Percentatge de dret adjudicat: 0,504432 %. 



 

Inscripció: Consta inscrita en el Registre de la Propietat Amposta número u, al volum 4074, foli 

147, finca número8860.  

Informo que el Registre de la Propietat Amposta número 1 ha procedit a inscriure en data 30 de 

desembre de 2014 a favor de l’Ajuntament d’Amposta la finca adjudicada en compensació de 

deutes. 

 

- CADASTRE: Forma part del cadastre d’urbana de l’Ajuntament d’Amposta amb referència 

3037005 CF1023F 0001 KW. 

URBANA: URBANA: Solar o terreny edificable, en terme d'Amposta, partida Eucaliptus, de 

superfície set mil metres quadrats, segons registre, si bé segons cadastre la superfície és de dos 

mil sis-cents setanta-cinc metres quadrats, que constitueix part de la maçana d'apartaments de 

la "Urbanització Los Eucaliptus".  

Ús: Residència unifamiliar. 

Percentatge de dret adjudicat: 1,354775 %. 

Títol: A.S.C., en quant a 9/12 parts, C.A., en quant a 2/12 parts i d’A.D. en quant a 1/12 parts. 

Inscripció:Al Registre de la Propietat Amposta - 1, al volum 3633, foli 202, finca número 22041. 

Càrregues. Afecta al compte de liquidació provisional pel pagament de les quotes d’urbantizació 

de la reparcel·lació econòmica del Pla Parcial PAU-2 – Eucaliptus. 

Lliure d’altres càrregues conegudes. 

Ubicació: Urbanització Eucaliptus, carrer Amposta número 7. 

Valor cadastral:   243.395,19 €. 

Superfície parcel·la:  2675 m2. 

L’adjudicació a favor de l’Ajuntament d’Amposta es realitzaria per igual valor al deute perseguit 

que ascendeix a la indicada quantitat de SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 

AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (66.398,21 €), al no excedir dita quantitat del 75 per cent del valor que 

va servir de tipus inicial en el procés d’alienació, o tipus de subhasta. 

Transcorregut el termini de tres mesos sense què per part de l'Ajuntament s'hagi tramitat 

informe positiu a aquesta Recaptació s'entendrà que l'adjudicació del bé embargat a favor 

d'aquesta Corporació no revesteix interès, declarant-se fallits els deutes perseguits un cop 

comprovada la insolvència del deutor principal i els responsables solidaris, en cas contrari prego 

traslladin l'acord d'adjudicació a aquest departament de recaptació a l'objecte de diligenciar 



 

manament de l'acord al Registrador de la Propietat Amposta-1 perquè procedeixi a la inscripció 

del bé immoble ressenyat a nom de l’Ajuntament, amb la cancel·lació expressa de la càrrega 

d’afecció per confusió de drets atenent a les prescripcions que tingui a bé indicar el Registre de la 

Propietat Amposta número 1 

 

PROPOSTES D’ESTABLIMENT DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

S’aprova el canvi de sentit de circulació del carrer Sant Tomàs, entre el carrer Buenos Aires i el 

carrer Grau, a l’estat en que es trobava abans de les obres. 

 

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

Es resolen les següents activitats sobre l’ocupació de la via pública: 

- Concedir llicència ocupació via pública amb les dades de l’ocupació seran les següents: 

Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 

Emplaçament: carrer Soria número 19 d’Amposta. 

Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública mitjançant una tarima, elevada 

horitzontalment al nivell de la vorera,  d’1,50 metres per 7,50 metres. 

Període d’ocupació: Any 2015 de juliol a desembre, ambdós inclosos, i renovació anual 

automàtica mentre continuï ocupant-se la via pública. 

- Concedir deu llicències 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. amb les dades de l’ocupació següents 

Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 

Emplaçament: recinte d’ubicació de la Plaça de Bous. 

Característiques de l’ocupació: Ocupació directa de la via pública 

Període d’ocupació: Any 2015 durant els dies de festes majors en que hi hagi activitats a la 

plaça de bous. 

- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb les següents dades d’ocupació a S.H.: 

Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 

Emplaçament: Avinguda de la Ràpita número 87. 

Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb tres 

taules i les corresponents cadires. 



 

Període d’ocupació: Any 2015 del dia 24 de juliol fins al dia 31 d’octubre (tots els dies indicats 

en l’interval –en total 100 dies-. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds per activitats a la via pública: 

- Autorització a l’Associació de Veïns de la Vila, per la realització de les Festes del Carrer Sol, 

amb honor dels patrons, Sant Abdón i Sant Senen els dies 30, 31 de juliol i 1 i 2 d’agost de 

2015. 

- Autorització de la sol·licitud de l’Associació Sport Salut en la que demana col·laboració de la 

Policia local i Protecció civil amb motiu de la celebració de la marató popular el dia 17 d’agost 

de 2015 en motiu de les Festes Majors 2015. 

- Autorització de la sol·licitud de la Federació Catalana de Motonàutica en la que demana 

col·laboració de la Policia local i Protecció civil amb motiu de la celebració de regates al riu els 

dies 19 i 20 de setembre de 2015. 

- Autorització a l’Associació de Pesca Esportiva Tallaham, per realitzar un concurs infantil de 

pesca a la zona del riu el dia 16 d’agost de 2015 en motiu de les Festes Majors 2015. 

- Autorització a I.Q.B, propietari de la Gelateria Israel, per poder realitzar la festa de l’aigua 

amb música enfront del seu establiment el dia 14 d’agost 2015 de les 11 a les 15’30 hores. 

- Autorització a I.Q.B., com a propietari de la Gelateria Israel, per poder instal·lar inflables o 

pallassos enfront del seu establiment el dia 30 de juliol de 17 a 21 hores durant la festa 

d’aniversari  que  vol realitzar. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per F.B.M. per poder tancar el carrer Les Palmes entre Av. 

Catalunya i carrer Jacint Verdaguer el dia 13 d’agost per la tarda i el 14 d’agost pel matí amb 

motiu de l’esmorzar del bou de les Festes Majors 2015. 

- Autorització a J.M. per poder tancar el carrer Sant Isidre del 12 al 24 d’agost per engalanar-lo 

amb motiu de les Festes Majors 2015. 

- Autoritzar a AC.D.G. per poder ocupar la via pública els dies 11 i 18 d’agost, i 8 i 15 de 

setembre de 2015 a la Plaça del Mercat per posar un estand per repartir propaganda de la 

Distribuïdora Avon. S’aprova el pagament de taxes corresponents. 

- Autoritzar a RM.V.B. per poder taller el carrer per motiu que la seva filla surt a la banda de 

música el dia 19 d’agost de 2015. 



 

- Autortizació a M.M.V. per poder taller el carrer per motiu que la seva filla surt a la banda de 

música el dia 21 d’agost de 2015. 

- Autortizació a L.P.C. per poder taller el carrer per motiu que la seva filla surt a la banda de 

música el dia 21 d’agost de 2015. 

- Autorització a C.F.P. per poder taller el carrer per motiu que la seva filla surt a la banda de 

música el dia 19 d’agost de 2015. 

- Autorització a R.G.A. per poder taller el carrer per motiu que el seu fill surt a la banda de 

música el dia 22 d’agost de 2015. 

- Autorització de la sol·licitud de La Lira Ampostina en la que demana col·laboració de la Policia 

local i Protecció civil amb motiu de les cercaviles que realitzarà l’entitat del 18 al 23 d’agost de 

2015 en motiu de les Festes Majors 2015. 

- Autorització a A.E. en representació de l’ANC Amposta per realitzar una revetlla d’havaneres a 

la zona de l’embarcador d’Amposta el dia 18 d’agost 2015 amb motiu de les Festes Majors 

2015. 

- Autorització a J.N.C. per tallar un tram del carrer Calderón de la Barca enfront del bar “Patio 

Andaluz” durant la setmana de festes majors per realitzar actuacions musicals. 

- Autorització a G.S.V. en representació del Motoclub Amposta per poder utilitzar el recinte 

exterior del pavelló firal, col·laboració de la policia local i reserva d’estacionament en 

diferents carrers de la ciutat per al dia 16 d’agost de 2015 per celebrar la XI trobada de motos 

clàssiques. 

- Autorització a J.F.F. per tallar el carrer per realitzar un berenar amb els veïns el dia 16 d’agost 

de 2015 de les 15 a les 20 hores amb motiu de les Festes Majors 2015. 

- Autorització a G.S., per per realitzar uns sèrie d’actes durant el mes d’agost al bar restaurant 

“Parc Xiribecs” 

- Autorització a P.C.M. en representació de Jardi Café Bar SLU per poder utilitzar el recinte del 

castell una vegada al mes des del mes de maig a octubre en dissabte i/o diumenge de les 11 

del migdia a les 19 hores per poder realitzar una sèrie d’actuacions gastronòmiques i 

musicals. 

 

 

 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 

Es resolen les següents sol·licituds d’ús d’instal·lacions municipals: 

- Autoritzar a Grup de Majorettes Amposta la utilització del teatre del Casal municipal el dia 27 

de juliol de les 20:00 fins les 21:00 hores, per celebrar una reunió per preparar el 25è 

aniversari. 

- Autoritzar a Y.B.C. la utilització de l’Edifici del Casal –Teatre -  el dia 18 de setembre de 2015 a 

partir de les 18:30 hores fins les 20:00 hores, per realitzar una conferència de creixement 

personal. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL. 

Es resolen les següents sol·licituds d’ús de material municipal: 

- Cessió de 8 carpes per al dia 23 d’agost de 2015 advertint al sol·licitant que s’ha de pagar una 

fiança de 100,00 € a P.C.M. com a representant de Jardín Cafe Bar SLU. 

- Cessió de 4 carpes per als dies 16, 17, 18, 20 i 21  d’agost de 2015 advertint al sol·licitant que 

s’ha de pagar una fiança de 80,00 € a l’Associació Amposta Jove. 

- Cessió de 5 carpes per al dia 14 d’agost de 2015 advertint al sol·licitant, que s’ha de pagar una 

fiança de 80,00 €  a l’Associació Amposta Jove – Friendly People. 

- Netejar de la plaça, revisar les plantes, instal·lació d’un escenari, penjar llums, pancartes, 

senyeres, baixar els Sant Martirs i cessió de l’equip de so a l’Associació de Veïns de la Vila en 

motiu de les Festes del Barri els dies 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d’agost de 2015 en honor a Sant 

Abdon i Sant Senén. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

Baixa del SAD d’A.B.B., amb efectes del dia 15 de juliol de 2015 per defunció. 

Baixa del SAD de J.Q.C. amb efectes del dia 20 de juliol de 2015 per passa a fer ús del servei del 

centre de dia. 

Alta del SAD de MB.E.O. amb efectes del dia 20 de juliol de 2015. 

Alta del SAD de J.G.V. amb efectes del dia 22 de juliol de 2015. 

 

 

 



 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 

S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import total de 563,7€ 

 

PROPOSTA D’ACCÉS A L’ÚS D’HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL 

Atorgar l’accés al habitatge a O.S.J. qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei. 

La durada de l’acolliment serà de 12 mesos, comptat a partir del dia 15 de juny de 2015, 

revisables i depenent de la seva evolució i de les possibilitats de millora que es donin durant 

aquests mesos. 

L’accés al servei restarà subjecte a les condicions següents: 

- Seguir les pautes marcades per la Fundació Pere Mata, per ser el  seu curador judicial,  i pels 

serveis socials municipals dintre del Pla de Treball Individual 

- Fer seguiment al Centre de Salut Mental d'Adults d'Amposta. 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL. 

Rectificar l’acord de bonificació concedit mitjançant decret de l’alcaldia del passat 23 de juny de 

2015, rectificant el punt segon i tercer que quedarà redactat se la següent manera: 

Rebut Import Quantitat pagada % bonificat Quota bonificada Quantitat a cobrar 

818371 422,23 422,23 65% 274,45 274,45

Procedir a aplicar una devolució per bonificació de 274,25 €  

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

- Jutjat contenciós número 2 de Tarragona, admet a tràmit el recurs d’apel·lació interposat per 

Apartamentos Delta SL contra l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta 

assabentada. 

- Direcció General de Joventut comunica adjudicació econòmica de cinc mil euros per 

implementar el projecte d’Interculturalitat, Associacionisme i Territori al Centre Obert i al Casal 

de Joves d’Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 



 

URGÈNCIES. 

Proposta de contractació de personal 

- Contractació de V.F.Z. com a Director del Centre d’Arts Visuals, categoria laboral A1-23, 20 

hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 3 d’agost de 2015 al 2 de febrer 

de 2016. 

- Contractació d’O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, categoria laboral 

C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 3 d’agost al 2 d’octubre 

de 2015. 

- Contractació de S.S.A. categoria laboral oficial primera electricista, del 3 d’agost al 2 de 

setembre de 2015 jornada laboral completa.                

- Contractació de D.B.G. categorial laboral AgP.5 peons de la brigada, de l’1 d’agost al 10 

d’octubre de 2015 jornada laboral completa. 

- Contractació de F.R.M. categorial laboral C2-13 com a oficial segona serveis generals, del 13 al 

23 d’agost de 2015 a temps complert tenint que assistir a tots els actes taurins de la relació 

adjunta. 

 

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 

Devolució per ingressos indeguts de 66,70 € a R.V.P., en qualitat d’apoderat de l’entitat mercantil 

Bioma Facilities S.L. 

 

Sol·licitud de fraccionament de deutes 

S’aprova concedir un fraccionament en nou quotes mensuals d'igual quantia (41,71€) que 

integrarà el principal i els interessos de demora, del deute pendent de A.C.G. 

 

Sol·licitud de trasllat de mobiliari 

Informar favorablement el trasllat de mobiliari de Gursam a diferents departaments de 

l’Ajuntament i al CETECOM, si bé aquest trasllat ho haurà d’autoritzar la Gursam, en tant encara 

està en procès de liquidació i no és aquest mobiliari propietat de l’Ajuntament.  

 

Sol·licitud per col·locar placa commemorativa 

S’autoritza la col·locació d’una placa commemorativa a la rotonda de l’Av. Aragonesa degut a 

l’organització del V Congrés Nacional de Bous Capllaçats. 


