
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 23 de novembre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 
Balart, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusa la seva absència: Rosa Isabel Recio Daga 
 
Hora inici: 08:27h 
Hora final: 10:30h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 13 de novembre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

• Atorgar una pròrroga de 12 mesos a C.B.R. per la reforma de caseta preexistent al 
Polígon 78. 

• Atorgar una pròrroga de 12 mesos a C.G.G. per la construcció d’un magatzem agrícola al 
Polígon 32. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’IMPRESSIÓ DE LA REVISTA 
AMPOSTA – ANY 2016 
Aprovar l'expedient de contractació dels serveis per procediment negociat sense publicitat per la 
maquetació i impressió dels exemplars de la Revista Amposta per l’anualitat 2016.  
Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 6 dies naturals, comptats a partir 
de la recepció de la invitació per a prendre part en el procediment de licitació. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR 
D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA – 2015 
Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa SERVELEC PSF, SL., per haver estat presentada 
fora del termini atorgat a l’efecte. 
Declarar admeses al procediment de licitació per l’adjudicació del contracte dels serveis de 
muntatge i desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta 2015 a les empreses: 

• STAND I COMPLEMENTS TOTFIRES SL. 
• M30/2003 SA. 

Adjudicar el contracte dels serveis de muntatge i desmuntatge modular d’estands per a Fira 
Amposta 2015 a l’empresa M30/2003 SA., en les condicions següents:  

• Preu: 36.500,00 €, IVA inclòs. 
• Rebaixa sobre el preu de mobiliari: 13%  
• Millores sobre el mínim del servei de manteniment: 



 

- Oferta d’una persona més adscrita al servei durant tots els dies de durada de la Fira:  si. 
- Oferta d’increment de dies de servei respecte els dies de durada de la Fira: 1 dia abans 

de la inauguració i 1 dia després de l’acabament de la Fira. 
• Millores sobre el mínim del servei de vigilància: 

- Oferta d’una persona més adscrita al servei durant tots els dies de durada de la Fira: si. 
• Resta de condicions establertes al Plec de clàusules econòmiques, administratives i 

tècniques reguladores del contracte i oferta de l’adjudicatària. 
Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de 
la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del contracte administratiu. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents l’edició d’una de les plaques amb l’ampolla de cava 
original amb l’etiquetatge personalitzat amb el centenari del Pont Penjat, en motiu de la 
trobada de plaques de cava durant la Fira de Mostres 2015 amb Andreu Roca Vaqué 
segons oferta presentada per un import total de 1.025,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la decoració de les escales de l’entrada de Fira 
Amposta, la sala de conferències de l’auditori, el vestíbul i l’entrada a la fira amb Cinthia 
jardineria i manteniments SCP segons oferta presentada per un import total de 976,60 €. 

• Contractació dels serveis consistents en el manteniment de la xarxa corporativa municipal 
de l’Ajuntament d'Amposta amb Netics Communications SLU segons oferta presentada 
per un import total de 14.048,10€. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en 200 tones de tot-u artificial per arranjar els 
camins de la Partida Mas d’En Civil amb Garcia Excavaciones y Movimientos SL  segons 
oferta presentada per un import total de 2.347,40 €. 

• Contractació del subministrament consistent en substitució de l’enllumenat actual del hall 
de l’Ajuntament d'Amposta per una nova instal·lació d’enllumenat amb LED’s amb Mittom 
Sistemes 2 SL  segons oferta presentada per un import total de 7.308,70 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Aprovar la contractació de I.C.M., jornada laboral completa,  categoria laboral C2-14 de l’1 de 
desembre de 2015 a l’1 de juny de 2016, per a la realització de les tasques de suport a l’oficina de 
turisme i a Fira Amposta. 
 
APROVACIÓ DE PROCEDIMENT PER PAGAMENT DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 
2012 ALS EX-TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
Ordenar al departament de personal que calculi i comprovi els imports a abonar en aquest 
concepte, d’acord amb allò establert al Reial Decret Llei 10/2015. 
Pel que respecta al personal que a data actual es troba en servei actiu a l’Ajuntament d’Amposta 
el pagament d’aquesta quantia s’inclourà en la nòmina del mes de novembre. 
El personal que a data actual no es troba en servei actiu o assimilat o que hagués perdut la 
condició d’empleat públic, tindran dret a percebre les quanties corresponents prèvia petició 
dirigida al Departament de Personal, on s’acrediti el seu dret a percebre dites quanties. Als 
efectes d’informar a aquests treballadors, per part del Departament de Personal s’enviaran e-
mails així com cartes comunicant-los-hi el seu dret a percebre dit import així com el procediment 
a seguir. 



 

En relació al personal que hagi mort, la petició referida al paràgraf anterior s’haurà de formular 
pels seus hereus conforme a Dret Civil. Per part del Departament de Personal es realitzaran 
igualment les tasques de comunicació que correspongui. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per L.A.S. en la que demana autorització per poder 
assistir al curs en intermediació hipotecària: instruments financers de dret hipotecari i 
eines de gestió emocional (4a edició) organitzat per l’Agència d’habitatge, que es 
realitzarà a Barcelona els dies 25 i 26 de novembre de 2015 a Barcelona. 

• Autoritzar a P.G.M. a assistir a la Jornada “20 anys d’un model” que es realitzarà a Tortosa 
el dia 3 de desembre de 2015 de 8.45 a 13 hores a l’auditori Felip Pedrell. 

• Autoritzar a  B.F.A. a assistir al curs “Formació bàsica per a professionals del servei de 
centres oberts: Intervenció socioeducativa amb infants i adolescents i metodologia i 
tècniques d’intervenció” que es realitzà els dies 24 de novembre, 1, 15, 22 de desembre, 
12 i 19 de gener de 2016, a Tortosa de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ART – CURS 2013-2014 
Aprovar l’esborrany de conveni a formalitzar amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al finançament dels cicles de formació especifica de grau mitjà i/o 
superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’Escola d’art titularitat d’aquest Ajuntament 
d’Amposta, ESARDI, per al curs escolar 2013 - 2014. 
Acceptar la subvenció atorgada per la quantitat màxima de 112.428,90 € per al finançament, el 
curs escolar 2013-2014 dels cicles de formació espcífica de grau mitjà i/o superior d’arts 
plàstiques i disseny següents: 
Codi Nom del Cicle Grau Import subvenció 

CFAM CG20 Assistència al producte gràfic imprès (LOE) Mitjà 20.918,46 € 

CFAS 5451 Gràfica publicitària (2n curs) Superior 49.561,77 € 

CFAS CGGO Gràfica publicitària (LOE, 1er curs) Superior 24.311,91 € 

CFAS 5751  Arts aplicades al mur Superior 17.636,76 € 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 505 de data 23/11/2015 que ascendeix a un import líquid de 9.584,83 €, 
la qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 2.316,46 € i finalitza amb 
Agència Catalana de la Joventut, per import de 1.452,22 €. 

• Relació número 504 de data 23/11/2015 que ascendeixen a un import líquid de 31.876,81 
€ la qual comença amb ISS Solu de LImpieza Direct SA per import de 1.275,84 € i finalitza 
amb Endesa Energia SAU per import de 2.650,89 € 

• Pagament al Club de Bàsquet Amposta de la quantia de  4.000,00 euros fixats al conveni. 
 
DENEGACIÓ DE SUBVENCIÓ 
Denegar la subvenció sol·licitada per la penya taurina “Penya l’Esquella” 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 51 
Modificar l’ordenança número 51 reguladora del Preu públic per serveis culturals i recreatius, 
incorporant a l’articles 5 la tarifa pel lloguer de mobiliari per a les empreses o entitats que posin 
un estand a Fira Amposta, segons el següent redactat: “El preu del lloguer del mobiliari i 



 

elements a subministrar serà el preu resultant de la licitació realitzada per l’Ajuntament 
d'Amposta incrementada en un 10% corresponent al cost de tramitació administrativa” 
 
CERTIFICACIONS D’OBRES 
Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 1 de 
l’obra Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer França. Fase 1”, per un import de 
45.359,83 €, així com la factura número 2. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE OBERT INFANTIL “EL CASTELL” 
Aprovar el  projecte educatiu del Centre obert Infantil « El Castell». El Projecte Educatiu de Centre 
vol: 
- Incidir en l'acció educativa que es duu a terme en els centres oberts pels educadors i 
educadores que hi treballem amb la col·laboració dels mateixos infants. 
- Ser l'instrument per a la gestió dels Centres. 
- Donar respostes a les necessitats i problemàtiques d'infants, adolescents i famílies. 
- Enumerar i definir les notes d'identitat. 
- Formular els objectius que es pretenen. 
- Expressar l'estructura organitzativa. 
 
PROPOSTA DE NOMENAMENT I CANVI DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA A 
L’EQUIP TÈCNIC MONTSIÀ DEL CIRCUIT DE TERRES DE L’EBRE PER A L’ABORDATGE DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
Nomenar a A.P.C. com a  nou representant de l'Ajuntament d'Amposta a l'equip tècnic Montsià 
del Circuit de Terres de l'Ebre per a l'abordatge de la Violència Masclista. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

• Desestimar la devolució de la garantia definitiva de 7.023,49 € a CONTERGISA per l’obra 
“Centre d’arts visuals a Amposta – segons fase. Urbanització “ per no haver transcorregut 
el termini fixat al plec de clàusules. 

• Aprovar la devolució de la fiança de 660,22 € a la MP.G.V., pels motius indicats. 
 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

• Autoritzar la creació d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Jacint 
Verdaguer, 39. 

• Autoritzar la senyalització horitzontal a l’entrada de la urbanització Favaret així com la 
col·locació d’un badem al carrer on està el Parc Infantil per part de la brigada municipal i 
la col·locació de bandes sonores reflexades al croquis adjunt. 

• Aprovar l’ordenació de trànsit, pintant tres passos de vianants, un al carrer Perú, un altre 
al carrer Murillo i l’altre a l’Av. Santa Bàrbara, d’acord amb el croquis adjunt. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical La Lira Ampostina en la que demana 
autorització per realitzar una activitat extraordinària el dia 5 de desembre de 2015 consistent en 
una Festa revetlla de Fires “Música anys 70-80” a majors de 16 anys de 23.00 a 04.00 hores a la 
Sala de Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 400 persones. 
 
 



 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar a Pneumàtics Conesa SL a instal·lar senyalització informativa enfront de la benzinera 
Repsol. 
Autoritzar a D.M.P. a tallar la circulació amb tanques i que es prohibeixi l’estacionament al 
Passeig del Riu i Francesc Riocabo el dia 22 de desembre de 2015 en motiu del descens de l’Ebre 
Tortosa Amposta. 
Autoritzar a JM.M.B. a fer una cercavila musical pels carrers d’Amposta el dia 20 de novembre de 
2015 de les 15.30 a les 18 hores en motiu de Santa Cecília. 
Autoritzar a Ciutadans a poder instal·lar una carpa informativa el dia 28 de novembre de 2015 a 
la plaça del Mercat. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

• Autoritzar  la cessió d’ús del Pavelló Firal per als dies 21 de novembre de 2015 de les 
15:30 fins les 17:30 hores amb efectes retroactius, a CLUB TWIRLING AMPOSTA. 

• Acceptar la cessió de l’ús del camp de futbol annex de l’estadi municipal de futbol 
d’Amposta el dia 21 de novembre de 2015 de les 12:00 fins les 14:00 hores, amb efectes 
retroactius a La Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta. 

• Acceptar la cessió d’ús de l’auditori per als dia 4 de desembre de les 09:00 fins les 13:00 
hores a Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 

• Acceptar la cessió d’ús de l’Auditori per al dia 19 de desembre de 2015 des de les 09:00 
fins les 24:00 hores a GRUP D’ANIMACIÓ HIGHLAND. 

• Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal a Fundació Pere Mata Llar Residència 
d’Amposta per als dies: 

16 i 17 de desembre de 2015, Tarda de les 16:00 fins les 17:00 hores. 
19 de desembre de 2015,  Matí de les 11:00 fins les 12:00 hores. 

• Acceptar la cessió de l’ús a Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre de la pista 
poliesportiva coberta el dia 6 i 8 de desembre de 2015 durant tot el dia. L’ús de l’auditori 
el dia 7 de desembre de 2015 de les 17:00 fins les 18:30 hores. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A Club Natació Amposta el dia 4 de desembre de 2015 per al Campionat de Catalunya de Natació 
a Barcelona. 
 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS RESPONSABLES DEL PAU DE FIRA AMPOSTA 
Aprovar la modificació dels responsables del PAU de Fira Amposta, de la forma següent: 
 Document 3: Manual d'actuació 
 3.3.1 Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) 
 Suplent 1: Joana Estévez González  
 3.3.2 Cap d'Emergència 
Titular: Joana Estévez González  
 3.3.3.1 Cap d'Intervenció 
 Titular: Joana Estévez González  
 3.3.3.2 Actuants/Membres de l'Equip 
 Suplent 2. Miquel Subirats Garriga  
 3.3.3.2.2 Equips de segona intervenció (ESI) 
 Suplent 1. Vanesa Adell  Ferré  
Suplent 2. Miquel Subirats Garriga  



 

 3.3.4 EQUIPS D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 
 3.3.4.2 Actuants/membres de l'Equip 
 Suplent 2 Vanesa Adell Ferré  
 3.3.5.1 CAP DE PRIMERS AUXILIS 
 Titular: I.C.M.  
 3.3.5.2 MEMBRES DE L'EQUIP 
 Titular: I.C.M.  
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD de MM.S.Q., amb efectes del dia 13 de novembre de 2015 per manca de 
compliment d’objectius. 
Alta del SAD de J.B.S, del 16 al 23 de novembre de 2015. 
Alta del servei de teleassistència de J.H.R. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a V.A.G., qui podrà fer ús de l’habitatge 
adscrit al servei situat al carrer Brasil, 129-131 baixos. La durada de l’acolliment serà de 3 mesos 
màxim, comptat a partir del dia 19 de novembre de 2015. 
L’accés al servei restarà subjecte a les condicions següents: 

- Seguiment en el seu procés de recuperació, tràmit d’una RIA i recerca de feina a mig 
termini. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import de 311,97€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de 40.737,60 € 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
- Delegació del Govern a Catalunya, sol·licita informe sobre les entitats locals que han donat 
compliment a les mesures previstes en el Real decret Llei 10/2015 d’11 de setembre de 2015, la 
Junta de govern Local resta assabentada. 
- Agència de Residus de Catalunya, comunica proposta de resolució provisional denegació de 
subvenció per implentació Equaliment. Gestió alimentaris amb fins solidaris. 
- Agència de Residus de Catalunya, comunica proposta de resolució provisional denegació de 
subvenció per valorització per reutilització de residus municipals provinents de poda. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Modificació de data d’antiguitat  
Aprovar la modificació de la data d’antiguitat de N.M.B., la qual ha de ser 15 de gener de 2010 
enlloc de 10 d’octubre de 2009. 
 
 
 



 

Sol·licitud de reconeixement de serveis prestats 
Aprovar el reconeixement a la S.S.M. dels serveis prestats com a auxiliar administrativa als 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre amb efectes del dia 16 de març de 2009 a efectes 
d’antiguitat. 
 
Sol·licitud de compensació de dos dies festius 
Desestimar la sol·licitud formulada per l’agent M.M.A. en la que demana que li siguin compensats 
els dos dies festius, d’acord amb el que estableix el conveni específic de la Policia Local. 
 
Atorgament d’ajuts per part dels serveis socials 
Aprovar la relació d’usuaris de l’ajut alimentari per tal de procedir al pagament a l’Associació de 
venedors del Mercat Municipals, dels 178 tiquets/vals emesos entre el 19 de setembre  fins al 31 
d’octubre de 2015 per valor de 2.072,00 €. 
 
Aprovació de baixa de crèdit pressupostari 
Aprovar la baixa del crèdit pressupostari de 732,12 € que restaven a la partida 15.15.000798.001 
per quan els treballs ja s’han donat per finalitzats. 
 
Llicència d’ús privatiu per col·locació d’una vitrina  
Atorgar a l’institut de Tecnificació Esportiva, una llicència d’un privatiu per la col·locació d’una 
vitrina al hall del pavelló poliesportiu per un termini d’un any, prorrogable automàticament per 
terminis d’un any, si bé la cessió és a precari i es podrà resoldre a petició d’ambdues parts amb 
un preavís de 15 dies. La Llicència es concedeix amb cost zero per a la sol·licitant, atès l’interès 
públic en la difusió de l’activitat de l’Institut de Tecnificació Esportiva. 
 
Acceptació de subvenció 
Acceptar la subvenció atorgada per a la contractació de treballadors que pertanyen al col·lectiu 
determinat per les bases de la convocatòria, i iniciar el procés de selecció del personal 
corresponent. 



 



 

Reclamació contra la taxa de recollida d’escombraries 
Vista la sol·licitud presentada per M.A.R. en la que manifesta que s’ha produït una errada en 
l’emissió de les liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries referent als anys 2010 a 2015, 
es reconeix l’errada de fet i es procedeix a la devolució per ingressos indeguts de 442,61€. 
 
Reclamació contra la liquidació per servei de grua 
S’accepten les al·legacions del reclamant A.G.I. per quant no va ser avisat per la Policia Local 
perquè procedís a retirar el vehicle i es procedeix a la devolució per ingressos indeguts de 
82,70€. 
 
Reclamació contra el preu públic per serveis culturals i recreatius 
Devolució per ingressos indeguts de 66,65€ a G.F.P. 
 
Atorgament de beneficis fiscals per la taxa d’obertura d’establiments 
Concedir la bonificació pregada per R.DS.S. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 150,00€. 
 
 
Reclamació contra l’IVTM 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de FX.B.R. 
per a l’exercici 2016 i següents. 
Anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de MJ.S.M. a efectes 2016 i aplicar  
l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat, a efectes 2016 i 
següents. 
Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
MC.M.F. per a l’exercici 2016 i següents. 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de AM.B.N. 
per a l’exercici 2016 i següents 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de SO.C.G. 
per a l’exercici 2016 i següents. 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de EV.C.A. 
per a l’exercici 2016 i següents 
 
Mercat 

• Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 140 NC i deixar-la expedita en poder 
de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

• Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC084 que va a 
nom de AM.C.R. des de l’1 de desembre de 2015 fins l’1 de maig de 2016. Atorgar llicència 
temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del sol·licitant JM.V.U. perquè 
pugui ocupar l’àrea dels 8 metres lineals de la parada del mercat exterior identificada 
com a NC084. Limitar temporalment la llicència d’ocupació a precari fins la reincorporació 
del titular de la llicència. 

• Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número AL004 que va a 
nom de Maria Teresa Serra Pons des de l’1 de novembre de 2015 fins l’1 de maig de 2016. 
Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la 
sol·licitant G.T.A. perquè pugui ocupar l’àrea dels 5 metres lineals de la parada del mercat 
exterior identificada com a AL004 només els dissabtes en què se celebri mercat. Limitar 



 

temporalment la llicència d’ocupació a precari fins la reincorporació del titular de la 
llicència. 

 
Sol·licitud de fraccionament de pagament de deutes tributaris 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de LL.LL.R., en 
VINT-I-SEIS fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de desembre de 
2015. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de I.A.E., en VINT-
I-QUATRE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de desembre de 
2015. 

 
Sol·licitud d’exempció liquidació  d'IIVT 
Acceptar la sol·licitud de P.T. i declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual per 
considerar que concorren tots els requisits. Donar de baixa la liquidació número 840975 per 
tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
 
 


