
 

 
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 28 de setembre 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: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: Rosa Isable Recio Daga. 
 
Hora inici: 08:20h 
Hora final: 10:20h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 16 de setembre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
La Junta de Govern Local, acorda atorgar les llicències següents: 
- A ME.C.R. per canvi de coberta i façana al carrer Vazquez de Mella, 40. (Exp. 2015/190). 
- A B.D.M. per estació de servei al carrer Rin, 59, fent constar que el dipòsit de combustible soterrat 
es situarà dins del gàlib establert per a l’ocupació màxima de la parcel·la segons l’establert en l’article 
150 del POUM (Separació a vials 8.00 m i separació a veïns 5.00 m). Cal aportar abans de l’inici de les 
obres: Nomenament constructor, contracte amb gestor residus i aval de la gestió de residus. (Exp. 
2015/053). 
- Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació la llicència sol·licitada per l’Associació d’Ajuda al 
marginat Siloé en la que demana llicència per la legalització d’edificació existent al polígon 28 
parcel·la 222. (Exp. 2015/193). 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ COM 
ENTITAT GESTORA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA  I SELECCIÓ D’ENTITATS COL·LABORADORES. 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 

- Contractació dels serveis consistents en fisioterapeuta esportiva per prestar assistència 
als esportistes dels diferents programes de tecnificació esportiva amb S.V.R. segons 
oferta presentada per un import de 4.000,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en entrenador per desenvolupar el programa de 
tecnificació d’esgrima amb M.F.D. segons oferta presentada per un import de 7.000 €. 

- Contractació dels serveis consistents en preparador físic i tutoritzar els diferents 
programes de tecnificació esportiva amb J.V.F. segons oferta presentada per un import 
de 6.380 €. 



 

- Contractació dels serveis dels serveis consistents en entrenador de natació per 
desenvolupar el programa de tecnificació de natació amb M.F.A. segons oferta 
presentada per un import de 7.200 €. 

- Contractació dels serveis de l’entrenador P.C.G. per desenvolupar el programa de 
tecnificació d’atletisme amb Unió Atlètica Montsià segons oferta presentada per un 
import de 3.360 €. 

- Contractació dels serveis de l’entrenador M.C.G., entrenador del primer equip del Club 
Handbol Amposta, per desenvolupar el programa de tecnificació d’Handbol segons oferta 
presentada per un import de 3.780 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS. 

- Contractació dels subministraments consistent en un rentavaixelles balay per a la llar 
d’infants La Sequieta amb Electro Ferré SL segons oferta presentada per un import de 
349 €. 

- Contractació dels subministraments consistent en substitució d’un dels dos acumuladors 
d’aigua calenta sanitària de la piscina per fuita greu amb Saltoki Reus SL segons oferta 
presentada per un import de 3.279,16 €. 

- Contractació dels subministraments consistent en 25 cadires per a les aules de l’escola 
d’art i disseny d’Amposta degut a l’increment d’alumnes amb Mobles Grau SA segons 
oferta presentada per un import de 965,88 €. 

 
 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS. 
- E.H.E., com a tècnic PTT amb efectes del dia 2 d’octubre de 2015. 
- O.M.R., com auxiliar administratiu amb efectes del dia  2 d’octubre de 2015. 
- O.O.C., com a peó de la brigada amb efectes del dia 6 d’octubre de 2015. 
- J.M.R., com a peó de la brigada amb efectes del dia 6 d’octubre de 2015. 
- S.S.P., com a peó reforç de la brigada amb efectes del dia 9 d’octubre de 2015. 
- J.F.F., com a oficial 1ª xofer reforç de la brigada amb efectes del dia 11 d’octubre 2015. 
- M.C.B., com a peó reforç de la brigada amb efectes del dia 11 d’octubre de 2015. 
- A.E.S., com auxiliar administratiu a l’àrea de cultura i comerç amb efectes del dia 27 d’octubre 
de 2015. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS 

- Contractació de A.A.S. com a monitora de plàstica a l’escola del Poble Nou del Delta, 
categoria laboral AGP-7, 3 hores setmanals, de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de juny de 
2016. 

- Contractació de KJ.L.O. com a professora de la UEC, categoria laboral A2-19, 25 hores 
setmanals, de l’1 d’octubre de 2015 al 31 de juliol de 2016. 

 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE PERMISOS PER NAIXEMENT DE FILL 
Atorgar a O.M.D. el permís de paternitat de 4 setmanes consecutives a comptar a partir del dia 
20 de setembre de 2015 així com el permís de lactància compactat, consistent en 18 jornades de 
treball de 8 hores a comptar a partir de la finalització del permís de paternitat. 
 
 
 



 

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PERMÍS PER MATRIMONI 
Atorgar al J.G.B. un permís de matrimoni de 15 dies a gaudir entre el 28 de setembre i el 12 
d’octubre de 2015. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ. 

- S’autoritza a N.M.B. a assistir amb el Regidor Pau Cid i Espelta  a la reunió del grup de 
treball dels Ajuntaments del camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de 
projectes d’Smart Cities que es realitzarà el dia 2 d’octubre de 2015 de 12 a 14 hores a 
Tarragona. 

- S’autoritza a M.B.B. a assistir al curs “Cap a la biblioteca infantil i juvenil del futur” que es 
realitzarà els dies 25 de setembre, 2 i 9 d’octubre de 2015 de 10 a 14 hores a la Biblioteca 
Marcelí Domingo de Tortosa. 

- S’autoritza a M.M.G. a realitzar el curs de formació online “Cálculo y publicación del coste 
efectivo de los servicios públicos locales 2a edición”. 

- S’autoritza a L.A.S. a assistir a la comissió permanent de la xarxa perifèrics de Catalunya 
en matèria de prevenció de drogodependències de la qual som seu actualment que es 
realitzarà el dia 6 d’octubre de 2015 de 10 a 14 hores a  Vilafranca del Penedés. 

- S’autoritza a L.A.S. a assistir assistir a una formació bàsica sobre la gestió i temàtiques 
d’ofideute a l’Agència d’habitatge de Catalunya que es realitzarà el dia 1 d’octubre de 
2015 de 9 a 15 hores a Barcelona. 

- S’autoritza a A.P.C. a assistir al curs de  “Seguiment i avaluació de l’abordatge de violència 
masclista. Fonts de dades, indicadors i pràctiques” que es realitzarà els dies 8 i 15 
d’octubre de 2015 de 9.15 a 14.45 hores a la Tortosa, a la Delegació del govern a les 
Terres de l’Ebre. 

- S’autoritza a A.R.F. a realitzar un curs del programa Treva, organitzat per la Universitat de 
Barcelona, consistent en “tècniques de relaxació vivencial a l’aula “ que es realitzarà els 
dies 30 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2015 de 17.30 a 21.30 hores. 

 
ADJUDICACIÓ DE LA VENDA DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER CÀNOVAS, 44. 
Adjudicar definitivament la venda de la finca de propietat municipal que es descriurà a continuació 
en favor dels E.E.M i A.G.C. en els condicions següents: 

• Preu: 22.161,05 €. 
• Perfecció de la compravenda: mitjançant escriptura pública que s’atorgarà en el termini 

màxim de 30 dies hàbils següents a la data d’adjudicació definitiva de la venda. 
• Despeses: l’adjudicatària resta obligada al pagament de tots els impostos i despeses que 

graven l’adquisició, excepte l’Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana que correspon al venedor. 

 
La finca que és objecte de venda és la següent: "Urbana: Pati situat a Amposta, carrer Cánovas 
número 44, de superfície vuitanta metres quadrats, equivalent a cinc metres d’amplada per setze 
metres de profunditat". Pertany a l'Ajuntament d'Amposta per adjudicació per execució d’embarg de 
data 30 de setembre de 2013. Inscrita en el Registre de la Propietat al volum 3581, foli 47, finca 
número 11080. Referència cadastral: 5298107BF9059G0001SQ. 
 
L’adjudicatària deurà procedir a la constitució de la garantia, per import de 886,44 €, equivalent al 4 
per 100 del preu del remat, en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la notificació del 



 

present acord, advertint-li que la no constitució de la mateixa suposarà la renúncia a l’adjudicació 
del contracte. 
 
Els 22.161,05 € que s’ingressin per la venda d’aquest immoble, es destinaran a l’arranjament del 
Camí municipal de Collades. 
 
PROPOSTA D’INCLUSIÓ DE FINCA A L’INVENTARI DE BÉNS 
Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament d’Amposta, amb la 
inclusió en el mateix de la finca següent: “Rústica, finca situada al terme municipal d’Amposta, 
partida Comes, amb una superfície de 12.969 metres quadrats. Constitueix la parcel·la 217 del 
polígon 30 del Cadastre de rústica” 
Referència cadastral: 43014A030002170000BS. 
Valor: 16,29 €. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA 
COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FIRA DE MOSTRES 2015 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls 
formatius i pressupost.: 
 
Actuacions sol·licitades       

Nombre de participants sol·licitat 90 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció  

 
Nombre de 

joves (Mòdul màxim) Sol·licitat 
 90       1.800,00 €      162.000,00 €  
Actuacions de formació    

 
Nombre de 

joves (Mòdul màxim) Sol·licitat 
 90       2.130,00 €      175.500,00 €  
Relació d'accions formatives    

Nom de l'especialitat 
Nombre de joves 

previst 
Hores previstes 

OPERARI/A D'INDUSTRIA I MAGATZEM 
 10 300 
AUXILIAR DE VETERINÀRIA I RAMADERIA 
 10 300 
AUXILIAR EN CULTIUS AGRÍCOLES, JARDINERIA, 
VIVERS  10 300 
AQUICULTURA  I ELEBORACIÓ D'ARTS DE PESCA 
 8 300 

MECÀNICA I SOLDADURA 10 300 
TRANSPORT MERCADERIES PER CARRETERA 
 7 300 
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 
 10 300 



 

SECRETARI/A ATENCIÓ AL PÚBLIC 8 300 

DEPENDENT/A CARN I PEIX 10 300 

ELECTRICITAT I MANTENIMENT (ADAPTAT) 7 300 

Total 90 joves 3.000 hores 
Nombre de joves que es preveu que realitzin formació en ESO o el curs específic o de preparació per a l'accés als cicles de 
grau mitjà 

 

 Nombre de joves (Mòdul màxim IOC) Sol·licitat   
 54          180,00 €          7.720,00 €    
Actuació de promoció a empreses i difusió  

 Nombre de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat   
 90            100,00€          9.000,00€    
Incentius als participants  

 Nombre de joves (Mòdul màxim) Sol·licitat   
 90          600,00 €        54.000,00 €    

Total subvenció sol·licitada     410.220,00 €    
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS. 

- Relació  número 409 de data 28/09/2015 que ascendeix a un import líquid de 11.292,31 €, 
la qual comença amb Telefónica de España SA, per import de 1.789,46 € i finalitza amb 
Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SL  per import de 1.282,96 €. 

- Relació número 408 de data 28/09/2015 que ascendeixen a un import líquid de 58.761,40 
€ la qual comença amb R.F.P, per import de 1.974,72 € i finalitza amb Grupo Maestrat 
Carpas Espectáculos y Eventos SL, per import de 5.687 €. 

- 1.750 euros a favor de l’Associació per la defensa dels animals abandonats en relació al 
vuitè pagament del conveni de col·laboració signat. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 
Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 
número 4 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i actuació en el seu entorn”, per 
un import de 21.404,90 € així com la factura número 2015212 
 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE CRÈDIT. 
Aprovar la sol·licitud de Nafer SL de transmissió de cobrament representats per la factura 
número A-200/15  en favor de Caixa Popular, per un import de 1.282,96 €. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES. 
Devolució de 100,00 € a P.C.M. per l’ús de 8 carpes. 
Devolució de 62,80 € a la Sra. VR.M.M. 
Devolució de 62,80 € a la Comunitat de Veïns del carrer Terol, 5. 
Devolució de la fiança indicada per import de 150,00 € a la C.P.G. 
 
 
ORDRE D’EMBARG DE RETRIBUCIONS 
Ordenar l’embarg sobre la part proporcional del sou i altres que tingui dret a percebre per 
qualsevol concepte, d’aquest Ajuntament RM.B.S. per prestar els seus serveis, fins cobrir les 



 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 42.750,00 € de principal més 12.825 € 
pressupostats per a interessos i costes.  
 
PROPOSTA D’ATORGAMENT D’AJUTS A USUARIS DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS. 
Atorgar una bonificació de la matrícula i assistència a la Llar d’Infants la Gruneta per al CURS 
2015-2016 a 4 menors. 
Atorgar una bonificació de la matrícula i assistència a la Llar d’Infants la Sequieta per al CURS 
2015-2016 a 1 menor. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Aprovar la transmissió del drets d’ús que ostentaven els seus pares el nínxol 48 H, a favor de 
M.C.M, M.C.M i P.C.M. per terceres parts indivises. 
 
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA DE TAXI. 
Es transmet la llicència d’autoturisme número 5 a favor de J.D.LL. 
 
REQUERIMENT D’INFORME PER LA TALA D’UN PI A LA PLAÇA DOCTOR PUJOL. 
Requerir a l’empresa Actia Iniciativas SL, adjudicatària del contracte per l’execució de l’obra 
“Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació del seu entorn” per tal que en el termini 
màxim de 10 dies, comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord, informi per 
escrit a aquest Ajuntament dels motius pels quals es va realitzar la tala d’un pi existent a la plaça 
Doctor Pujol. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
Es concedeix a JA.L.H. la bonificació del 50% de la quota liquidada per l’obertura d’un centre de 
missatgeria i paqueteria. 
Es concedeix a J.S.V. la bonificació del 65%  de la quota liquidada per l’obertura d’una activitat 
dedicada a la venda de telèfons mòbils. 
 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
S’accepta la sol·licitud formulada per EG.T. per considerar que concorren tots els requisits per declara 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual, donant de baixa la liquidació número 840976. 
 
Es desestima la sol·licitud formulada per F.A.S. per considerar ajustada a dret la liquidació tributària 
número 854107. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

- Exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de J.G.B. a efectes 2016, 
havent de tornar a acreditar el grau de minusvalidesa abans de l’1 de gener de 2017. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de J.C.G. per 
a l’exercici 2016 i següents. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de F.F.M. per 
a l’exercici 2016 i següents. 

- Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
MJ.L.A. per a l’exercici 2016 i següents. 



 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de R.DS.C. er 
a l’exercici 2016 i següents. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de AJ.R.L. per 
a l’exercici 2016 i següents. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de A.R.S. per 
a l’exercici 2016 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 123,05€ a N.Q.H. 
- Devolució per ingressos indeguts de 20,82€ a S.T.T. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a M.R.A. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a M.SM.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 106,28€ a B.R.V. 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78€ a J.P.T. 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78€ a JP.S.B. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56€ a O.P.P. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a J.L.P. 
- Devolució per ingressos indeguts de 35,42€ a AM.L.C. 
 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Desestimar la sol·licitud formulada per MA.G.J. en la que demana l’anul·lació del servei de grua 
per la immobilització, retirada i custodia d’una caravana de la seva propietat que no disposa de 
matrícula per quan el tribut que es liquidarà per aquest servei serà correcte. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent a S.M.M., en quaranta-
vuit fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015. 
 
Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent a A.M.J. en VINT-I-QUATRE 
fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Gimnàs municipal tots els dilluns des del dia 21 de setembre 
al 21 de desembre de les 18:30 fins les 19:30 hores al Centre Obert Infantil. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal els dies 23 d’octubre i 27 de 
novembre de 2015 de les 19:00 fins les 21:00 hores a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta. 

- Autoritzar a la S.B.A. a usar la sala multiusos de l’Ajuntament del Poble Nou d’octubre a 
juny, un dia per setmana, 2 hores i mitja. 

- Autoritzar a l’Escola del Poble Nou, a utilitzar la sala multiusos de l’Ajuntament del Poble 
Nou durant dues tardes a la setmana durant el curs 2015-2016 per realitzar activitats 
plàstiques i musicals. 

- Autoritzar a l’Escola del Poble Nou a utilitzar la sala multiusos de l’Ajuntament del Poble 
Nou de 13 a 15 hores durant el curs escolar 2015-2016 per tal que els nens de l’escola 
puguin dinar de carmanyola a un lloc diferent de l’escola. 

- Autoritzar a MJ.P.H. a utilitzar la biblioteca de l’Ajuntament del Poble Nou els dimarts, 
dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 hores per motius laborals, comprometent-se a 
atendre al públic els dimarts i dijous. 

- Acceptar la cessió de l’ús del pavelló de  Fires els dies 24 i 25 de desembre de 2015 de les 
09:00 fins les 21:00 hores al Club Deportivo de Ecuavoley. 



 

- Acceptar la cessió de l’ús del pavelló de  Fires el dia 17 de gener 2016 de les 08:00 fins les 
12:00 hores a la Societat de Caçadors l’Ebre. 

- Desestimar la sol·licitud de l’Associació Amposta Jove per usar el pavelló firal el dia 24 de 
desembre de 2015. 

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

- Cedir l’ús de  14 carpes per al dia 10 d’octubre de 2015 al Club Nàutic Amposta, previ 
pagament de 150,00€ de fiança. 

- Cedir l’ús de l’equip de megafonia el dia 8 d’octubre de 2015 de15 a 20 hores a la 
Fundació Pere Mata. 

- Cedir l’ús d’un equip de megafonia i un escenari per a la Festa de la Sega de l’Arròs que es 
realitzarà el dia 4 d’octubre de 2015 a JL.G.M. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- Alta del SAD d’A.C.V., 21 hores setmanals al matí, amb efectes del dia 22 de setembre de 
2015, amb un cost per a la usuària de 136,56 € mensuals. 

- Baixa del SAD de V.H.B. amb efectes del dia 18 de setembre de 2015. 
- Allta del servei de teleassistència de C.M.S., amb un cost per a la usuària de 25,00 €. 
- Alta del servei de teleassistència de MC.C.M. amb un cost per a la usuària de 25,00 €. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.F.B., de dilluns a divendres a mitja jornada per la tarda amb efectes del dia 14 
de setembre de 2015. 
 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social per un import total de 2.525,00 euros. 
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número 640/2015 segons el qual: 
La Junta de Govern Local en sessió del passat 10 d’agost de 2015 va acordar, entre d’altres, el 
següent: 
“Supòsit de fet: De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents 
dades: 
NÚMERO D’EXPEDIENT/REBUT: 2014/108351 
TITULAR: A.P.P. 
NÚMERO TOTAL DE REBUT:   7 
CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS.......” 
Atesa l’errada material comesa a l’hora d’identificar al subjecte passiu sol·licitant i en base als 
següents 
S’acorda rectificar l’acord de concessió d’una ampliació del termini de pagament dels tributs que 
cobra base i que li ha liquidat l’ajuntament que quedarà redactat se la següent manera: 
Supòsit de fet: De la informació facilitada per Base Gestió d’Ingressos es desprenen les següents 
dades: 
NÚMERO D’EXPEDIENT/REBUT: 2014/108351 
TITULAR: R.V.B. 
NÚMERO TOTAL DE REBUT:   7 



 

CONCEPTES TRIBUTARIS PENDENTS.......” 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Departament d’Empresa i Ocupació, Servei d’Informació i Difusió Turística, comunica subsanació 
d’inscripció com a tercera categoria de l’oficina de Tursime d’Amposta al Registre de Turisme de 
Catalunya, la Junta de Govern local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Aprovació de realització d’activitats 

- Aprovar la realització de l’activitat “X Jornades de les Lletres Ebrenques” amb un 
pressupost de despeses aproximat de 9.000,00 €. 

- Aprovar la realització de l’activitat Fòrum Amposta Empresa amb un pressupost 
aproximat de 6.500,00 €. 

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 

- Autoritzar a VM.S.M. a ocupar la Plaça de l’Ajuntament els dies 2 i 3 d’octubre de 2015 
celebrar l’aniversari de la colla amb una demostració de la colla castellera. 

- Autoritzar a L.G.M. realitzar la festa de la Sega el dia 4 d’octubre de 2015 al restaurant 
l’Estany. 

- Autoritzar a la Penya Barcelonista Joan Gamper d’Amposta a realitzar una caminada 
popular fins a l’Ermita del Montsià el dia 12 d’octubre de 2015 així com la col·laboració de 
la Policia local i protecció Civil i ocupar la Plaça del Mercat com a punt de sortida. 

 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
Autoritzar la construcció d’un pas de vianants elevat a l’Av. Sant Jaume, 23. 
 
Baixes de tributs i preus públics 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
- Relació número 17, recollida brossa, per import de 11.181,80 €. 
- Relació número 18, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 1.077,71 €. 
- Relació número 19, liquidacions impost béns immobles per import de 312,51 €. 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2015: 
- Relació número 51, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 6.497, 70 €. 
- Relació número 52, llicències d’obres per import de 1.912,13 €. 
- Relació número 53, llar d’infants per import de 6.142,04 €. 
- Relació número 54, activitats esportives per import de 287,47 €. 
- Relació número 55, preu públic pel mercat interior per import de 82,58 €. 
- Relació número 56, Ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, per import de 631,55 €. 
- Relació número 57, preu públic pel mercat exterior per import de 2.872,41 €. 
- Relació número 58, prestació de Serveis culturals i recreatius, per import de 705,05 €. 



 

- Relació número 59, Preu públic prestació serveis transport adaptat, per import de 37,35 €. 
- Relació número 60, publicitat amposta ràdio, per import de 242,00 €. 
- Relació número 61, Revista Amposta, per import de 38,60 €  
- Relació número 62, Expedient sancionador, ordenança policia i bon govern per import de 

2.183,00 €. 
- Relació número 63, lloguer o venda d’immobles per import de 900,00 €. 
 
Aprovació de les bases per l’atorgament de subvencions per activitats de promoció de l’esport 
2015 
Aprovar les bases específiques per l'atorgament de a entitats esportives i particulars per a la 
realització d’activitats de promoció i difusió de l’esport  per a l’any 2015, obrint el termini de 
presentació de sol·licituds, que restarà obert fins a les 14 hores del dia 4 de novembre de 2015; 
així com ordenar que es doni publicitat a les bases aprovades i a la convocatòria mitjançant la 
seva publicació en el BOP, per un termini de 20 dies, la Revista Amposta i la pàgina web de 
l'Ajuntament. 
 
 
 


