
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 06 de juny de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Joanna Isabel Estévez González, Marc 

Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:33h 
Hora final: 11:00h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 30 DE MAIG DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 30 de maig  de 2016. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

- Contractació dels subministraments consistents en material de fontaneria per a la reparació 
de la instal·lació de rec de la zona enjardinada del passeig del riu amb Ebrepool SLL segons 
oferta presentada per un import total de 2.474,91 €. 

- Contractació dels subministraments consistents en un tallagespa GVX160 per al servei de 
jardins amb Comercial de motocultores – JJ.G.LL. segons oferta presentada per un import 
total de 1.629,87 €. 

- Contractació dels subministraments consistents tres coixins berlinesos, 4 separadors i 6 
pilones per a l’entrada de la Urbanització Favaret amb Produr. Projectes i instal·lacions 
d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 3.996,12 €. 

- Contractació dels subministraments consistents en 36 sabates de seguretat S-3 
transpirables corresponent a l’estiu de 2016 amb Fabricats i Manipulats Signo SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.522,42 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

- Contracte privat consistent  en l’espectacle “L’Armeé des Maures” per a la Nit Màgica que 
tindrà lloc el dia 23 de juny de 2016 en motiu de la Revetlla de Sant Joan organitzada per 
l’Àrea de Joventut amb Companyia de teatre Drakonia segons oferta presentada per un 
import total de 2.904,00 €. 

- Contracte privat consistent  en l’espectacle de foc “Mans de foc” amb dos artistes i animació 
itinerant amb tres personatges per a la Nit Màgica que tindrà lloc el dia 23 de juny de 2016 
en motiu de la Revetlla de Sant Joan organitzada per l’Àrea de Joventut amb Xtraradio 
Xpectacles SCP segons oferta presentada per un import total de 2.117,50 €. 

 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA DE FINQUES RUSTIQUES 
L’Ajuntament d’Amposta és propietari de les finques següents:  
a) “Rústica: finca situada al terme d’Amposta, partida Comes, amb una superfície de dotze mil nou-
cents seixanta-nou metres quadrats.” 



 

Inscrita en el Registre de la Propietat d’Amposta-1 al volum 4088, foli 75, finca número 48896. 
Referència cadastral: 43014A030002170000BS. 
 
b) “Rústica: A partida Pins, del terme d’Amposta, erm, que medeix, segons registre, vint-i-sis àrees i 
trenta-nou centiàrees, si be la seva superfície real i cadastrada és de disset àrees i divuit centiàrees. 
Inscrita en el Registre de la Propietat d’Amposta-1 al volum 2589, foli 51, finca número 20973. 
Referència cadastral: 43014A030002140000BI. 
 
Aprovar el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de les finques de propietat 
municipal que han estat descrites i fixar com a preu base de licitació conjunta de les dues finques la 
quantitat de 20.000,00 € quantitat que no inclou els impostos que graven la transmissió de la 
propietat. Aprovar 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. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Contractació de M.B., com a peó de la brigada d’obres i serveis, categoria laboral AGP-8, jornada 
laboral completa, del 8 de juny al 20 de juliol de 2016. 
 
Contractació de J.C.E., com a monitora del centre obert infantil,  categoria laboral AGP-8, 20 hores 
setmanals (de dilluns a divendres de 16 a 20 hores pels períodes que es diran a continuació: 
- del 13 al 26 de juny de 2016 (per quan és el període que J.F.B. realitza vacances que té 
pendents) 
- de l’1 al 31 de juliol de 2016, per poder atendre les activitats pròpies de l’estiu. 
- de l’1 al 30 de setembre de 2016 per començar el nou període escolar i d’activitats del Centre 
obert Infantil, ja que de durant el mes d’agost el centre resta tancat. 
 
PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DE TREBALLADORS EN COL·LABORACIÓ SOCIAL 
Aprovar l’adscripció dels treballadors que es diran a continuació, per un total de sis mesos, 
previstos del 8 de juny de 2016 fins a 31 de desembre de 2016, per Col·laboració Social, d'acord 
amb l'Ordre de 27 de març de 1998 i que es diran a continuació: 
- S.S.P., com a jardiner. 
- S.G.E., com a oficial obra. 
- M.J.E.H., com a peó de neteja. 
- MT.E.M., com a auxiliar administrativa. 
- E.R.C., com a auxiliar administratiu. 
- J.F.F., com a xòfer. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a N.M.B. a assistir a la jornada de formació per a ús de navegador web 
personalitzat sobre les seves solucions denominat “TAObrowser” que es realitzarà el dia 
13 de juny de 2016 de 10 a 15 hores a Barcelona. 

- Autoritzar a N.M.B. a assistir, juntament amb el regidor de Noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, Pau Cid Espelta, a la reunió del grup 
de treball d’ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de 
projectes d’Smart cities, que es durà a terme el dia 17 de juny de 2016 de 12.00 a 15 



 

hores a la Fundació Tarragona Smart Mediterranian City a la Muntanyeta de Sant Per i 
Sant Pau. 

- Autoritzar a M.S.A. a assistir a la jornada “Cofinançaments culturals: recursos per a 
projectes locals i entitats no lucratives” que tindrà lloc el dia 9 de juny de 2016 al Palau 
marc de Barcelona de 9.30 a 14.30 hores. 

- Autoritzar a M.B.B. a assistir a les IV Jornades de Laboratoris de Lectura que es realitzaran 
els dies 1 i 2 de juliol de 2016 a Granollers. 

- Autoritzar a M.M.F., a G.M. o A.R. a assistir a la reunió de directors que organitza el 
Departament d’Ensenyament a Barcelona el dia 9 de juny de 2016. 

- Autoritzar a S.V.P. a assistir al 7è congrés Internacional de tipografia que es realitza a 
València durant els dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol de 2016. 

- Autoritzar a I.V.P. a assistir a la formació “Estratègia público privada per potenciar un 
entorn territorial innovador per al desenvolupament empresarial i la creació d’ocupació 
els dies7 i 14 de juny de 2016 de 9 a 15 hores a Tarragona a l’espai Tabacalera. 

 
APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE DONES 
Aprovar el Pla municipal de polítiques de dones per als anys 2016 i 2017. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ESARDI – CURS 2014-2015 
Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a 
l’Escola d’art ESARDI, per import de 350.000,00 €., amb motiu d’impartir durant el curs 2014-2015 
els cicles següents: 

• Assistent al producte gràfic imprès (Codi CG20). 
• Gràfica publicitària (Codi CGGO). 
• Projectes i direcció d’obres de decoració (Codi 5855) 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA ELABORACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
POLÍTIQUES DE DONES – ANY 2016 
 Sol·licitar a l’Institut Català de les Dones, una subvenció per a l'any 2016  per finançar les 
despeses derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de 
dones, per un valor màxim de  
5 .000,00 € 
 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
ENTITATS SOCIALS – 2016 
Aprovar l’esborrany del document de modificació  de les bases de convocatòria per a 
subvencions per a entitats socials  per tal de determinar les aportacions econòmiques de 
l’Ajuntament d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de les entitats  durant 
l'any 2016  del que s’ha donat compte. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 240 de data 06/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 13.882,31 €, 
la qual comença amb ISS Solu. De limpieza Direct SA per import de 4.554,75 € i finalitza 
amb J.P.C. per import de 4.452,00 €. 

- Pagament dels premis del concurs d’aparadors comercials en motiu de la Festa del 
Mercat a la Plaça 2016, per un import total de 300,00 euros. 



 

- Pagament de 1,5 euros per dia assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a 
un total de 60 joves participants en el programa joves per l’ocupació 2015, essent una 
despesa total de: 1.275,00 €, corresponents al mes de maig. 

- Pagament de l’incentiu atorgat de 150,00 € als 78 joves participants en el Programa per 
l’Ocupació d’acord amb el llistat adjunt, essent la despesa total de 11.700,00 €, 
corresponent al mes de maig de 2016. 

- Ordenar el pagament al Club Bàsquet Amposta de la quantitat de 4.000 € fixats al 
conveni i corresponents al pagament total del mateix. 

- Ordenar el pagament al Club Futbol Sala Amposta de la quantitat de 4.000 € fixats al 
conveni i corresponents al pagament total del mateix. 

- Pagament a dita entitat per import de 800,00 € favor de l’Associació de foment d’Art i 
cultura, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament 
d'Amposta, l’entitat Foment d’Art i Cultura i la Fundació Catalunya – La Pedrera per 
l’exercici 2016. 

 

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 8, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 3.711,51 €. 
- Relació número 9, recollida brossa, per import de 1.915,21€. 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2016: 
- Relació número 109, impost sobre l’increment del valor dels terrenys per import de 8.104,54 € 
- Relació número 110, taxa recollida escombraries, liquidacions, per import de 373,04 €. 
- Relació número 111, taxa cementiri municipal, per import de 1.264,40 €. 
- Relació número 112 taxa llar d’infants, per import de 5.135,52 €. 
- Relació número 113, quotes gimnàs, per import de 600,00 €. 
- Relació número 114, servei públic centre de tecnificació esportiva, per import de 859,75 €. 
- Relació número 115, anuncis publicitaris, per import de 152,46 €. 
- Relació número 116, preu públic mercat interior, per import de 82,58 €. 
- Relació número 117, obertura d’establiments, per import de 400,00 €. 
- Relació número 118, entrada de vehicles, per import de  736,24 €. 
- Relació número 119, ocupació del subsòl, sòl i volada, per import de 932,10 €. 
- Relació número 120, ocupació via pública, per import de 990,08 €. 
- Relació número 121, preu públic mercat exterior, per import de 460,26 €. 
- Relació número 122, prestació serveis culturals, per un import de 3.733,60 €. 
- Relació número 123, exp. sancionador orden. Policia i bon govern, per un import de 372,51 €. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL 
MONTSIÀ – ANY 2016 
Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Montsià i aquest Ajuntament d’Amposta, per a 
la gestió de l’Arxiu Comarcal del Montsià durant l’any 2016. 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Agrària d’Amposta per a la formació 

pràctica en centres de treball de l’alumne D.T., estudiant de gestió forestal i de medi 
natural per tal que realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, del 26 de maig al 15 
de juliol de 2016 de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Sant Jordi Ofimàtica (Beep Amposta) 
per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna R.C.O., estudiant de 
desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques a 
l’empresa Sant Jordi Ofimàtica SL de l’1 al 17 de juny de 2016, de dilluns a divendres de 16 
a 20 hores, del 20 al 23 de juny de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores, i del 27 ak 29 
de juny de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores. 

 
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A REQUERIMENT DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Desestimar les al·legacions formulades per la societat Tosses 21, SA., respecte el requeriment de 
devolució de la fiança de 2.400,00 € dipositada el dia 22 de juny de 2007, equivalent a dues 
mensualitats de la renda de cadascun dels locals arrendats per l’Ajuntament a dita societat 
situats a l’edifici número 6 de al zona lúdica de Tosses (nau número 3 - finca registral 43703 i nau 
número 4 – finca registral 43704), amb motiu de la finalització del contracte en data 18 de 
setembre de 2014. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a AO.M.A. i els seus fills previ pagament de les 
següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

58-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.F.B. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

19-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

 
Atorgar concessió administrativa funerària a M.D. i C.B. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

67-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

 
MERCAT MUNICIPAL 

- Desestimar la sol·licitud formulada per ML.C.C. en la que demana poder ampliar la seva 
parada en 2 metres i així poder gaudir dels 6 metres que tenia abans de la remodelació 
del mercat, considerant ajustat a dret l’emplaçament i metres assignats. 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (NC 002073) a  MEM.S.E.  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ABOCAMENT A L’EDAR D’AMPOSTA 
Sol·licitar una nova autorització d’abocament d’aigües residuals a l’EDAR d’Amposta 
 
 
 
 



 

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL 
Autoritzar l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal d’Amposta (sòl urbà i urbanitzable ) a 
l’empresa Planifica Enginyers i Arquitectes Coop V. Per a la realització del projecte “Redacció del Pla 
Director de la xarxa Pluvial Amposta”. 
Advertir l’/les empresa/es adjudicatària/es que no podran publicitar, difondre, comercialitzar o 
deixar a altres el material que se’ls facilita atès que està protegit per drets d’autor i, el seu ús per a 
fins diferents als quals se li autoritzen podria deriva en responsabilitats per a la seva persona. 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

- Acceptar la sol·licitud formulada per E.N.G. en què manifesta que ha rebut notificació de la 
liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de dació en pagament de deute, i en 
base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, de 5 de març,  
sol·licita l’exempció de la mateixa, per considerar que concorren tots els requisits per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual. 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la 
transmissió de l’habitatge habitual sol·liciutada per R.A. i D.R., i procedir a donar de baixa 
les liquidacions. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a X.M.C. 
- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a C.F.R. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de M.C.B. per 

l’exercici 2017 i següents, per tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. 
- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a CI.M.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a JL.G.A. 
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a F.M.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a Automòbils Cajigos. 
- Devolució per ingressos indeguts dels exercicis 2013 a 2015 de 312,79 €, a Y.A.R. 
- Aprovar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de A.P.S. per 

l’exercici 2017 i següents, per tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita per MR.A.F. està inscrita en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de RM.C.R. per 
l’exercici 2017 i següents, per tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 €  a A.EM. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.R.F. per l’exercici 

2017 i següents, per tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per M.L.R. està inscrita en el Registre Oficial 
de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.A.P. per l’exercici 
2017 i següents per tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. 

- Aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de MA.N.F., a 
efectes 2017 i següents, per tenir una minusvalidesa superior al 33%. 

 



 

- No procedir a practicar devolució proporcional d’ingressos indeguts per baixa temporal 
del vehicle propietat de JS.S.L. que es va donar el dia 24 de febrer de 2016, pel fet què 
quan es produeix una baixa temporal no es prorrateja el rebut de l’exercici en què ha 
causat baixa el vehicle. 

- Devolució per ingressos indeguts  de 50,34 € a R.R.P. 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita per A.A.B. està inscrita en el Registre Oficial 

de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per Calvet Duran Maquinaria, S.C.P 
estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a 
comptar del proper exercici 2017 i següents. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per Agro Caballe, S.L. estan inscrites en 
el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de M.N.S. per 
l’exercici 2017 havent de demanar novament l’exempció acreditant el grau de 
minusvalidesa per a l’any 2018 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a M.P.P. 
- Devolució per ingressos indeguts  de 123,05 € a M.B.E. 
- Devolució per ingressos indeguts  de 17,82 € a T.S.C. 
- Bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de V.M.P. per l’exercici 2017 i 

següents, per tenir una minusvalidesa superior al 33%. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per JM.B.A. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a A.A.R. 
- Devolució per ingressos indeguts  de 106,27 € a MO.LL.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a MI.F.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 183,36 € a ML.L.G. 
- Devolució per ingressos indeguts de  106,27 € a JM.S.A. 
- Canviar l’exempció del vehicle propietat de I.C.N. al seu nou vehicle, a efectes 2017 i 

següents. 
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a A.F.B. 
- Devolució per ingressos indeguts de 128,28 € a Estorauto, S.L. 
- Devolució per ingressos indeguts de 61,71 € a MA.M.V. 
- Devolució per ingressos indeguts de 88,25 € a S.E.P. 
- Devolució per ingressos indeguts de 41,64 € a MC.V.P. 
- Devolució per ingressos indeguts de  106,27 € a M.R.F. 
- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a JR.M.M. 
 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES 
Devolució de 25,00 € a A.S.F., per quant va liquidar la taxa i no va ser admesa. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC – PLATJA EUCALIPTUS 
Acceptar la renuncia a la concessió administrativa d’ocupació de la zona marítima terrestre de la 
que gaudeix T.A.V. per ocupar una zona de la platja d’Eucaliptus . 
Comunicar dita renúncia a la Demarcació de Costes a Catalunya, Servei Provincial de Costes a 
Tarragona – Plaça Imperial Tarraco número 4, 43071 – Tarragona als efectes de no incloure-la en 
la liquidació de la temporada 2016 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

- Acceptar la instància presentada per J.E.M. mitjançant   la  qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa, al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la 
segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Acceptar la instància presentada per M.K., mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa, al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la 
segona tarifa 18 m3/trimestre. 

 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
Concedir a P.P.I. un fraccionament en 16 quotes mensual d’igual quantia  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Concedir llicència a Bar La Graella, amb les dades de l’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la calçada mitjançant una 
tarima per no haver espai suficient a la vorera. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació per un import total de 449,82 € de la que ha fet un 
pagament parcial de 250,00 € que cobreix l’ocupació fins al 30 de juny de 2016, havent d’efectuar 
el pagament de la resta abans del dia 1 de juliol de 2016. 
 
Concedir llicència a BAR RACO DEL CICLISTE SCCL, amb les dades de l’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la calçada mitjançant una 
tarima per no haver espai suficient a la vorera. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació per un import total de 359,52 € que s’ha fet efectiu el 
dia 24 de maig de 2016. 
 
Concedir llicència a Gelateria Gràcia, amb  les dades de l’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la plaça de 
vianants. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació per un import total de 2.571,88 € dels que s’han fet 
efectius 1.600,00 € el dia 15 de maig de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà 
de fer efectiu en anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 
 



 

SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent a  CAFES EL CRIOLLO, S.A. de 2,70 

metres lineals emplaçats a la porta del magatzem. 
- Atorgar la reserva de la via pública  a K.N. de gual permanent de 4 metres lineals 

emplaçats a les portes de magatzem. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Autoritzar la sol·licitud formulada per C.C.C. en la que demana autorització per poder instal·lar 
tres cartells indicatius de la direcció a seguir per anar a la Hípica, a la Ctra. De Freginals. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Montaña Films SL en la que demana autorització 
per ocupació de la via pública a la Plaça Ramon Berenguer IV per al dia 1 de juliol de 2016 
de 16 a 21 hores per realitzar una acció de “Nautalia Viajes”. 

- Informar favorablement l’autorització de la prova esportiva Marxa BTT 8è Duextrem 
organitzada pel Club BTT Montbike que es celebrarà el dia 12 de juny de 2016, amb el seu 
pas per Amposta o autoritzar la col·laboració de la Policia Local d’Amposta i del servei de 
Protecció Civil amb els recursos humans i materials disponibles. 

- Autoritzar amb efectes retroactius sol·licitud formulada per Filmsnomades SG SL, en la 
que demana autorització per realitzar un rodatge al Parc de Xiribecs el dia 3 de juny de 
2016 de 18 a 20 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’EMD Els Muntells, en la que exposa que està 
prevista la realització d’una cursa ciclista amb motiu de la 3a Festa Muntells Natura, el dia 
11 de juny de 2016 amb el seu pas pel terme municipal d’Amposta, per la qual cosa 
demanen autorització i la col·laboració de la Policia Local. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.M.B. per poder crema un ninot al carrer el dia 23 
de juny per la nit en motiu de la revetlla de Sant Joan al carrer Joan d’Àustria, amb les 
mesures pertinents de seguretat. 

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

- Acceptar la cessió del pavelló firal del 10 al 12 de juny de 2016 de les 10.00 a les 20.00 
hores a l’Associació Dashmesh, advertint a l’interessat que s’ha de tenir en compte el 
tema del PAU, ha de deixar l’espai i els lavabos nets un cop finalitzi l’activitat. Està prohibit 
posar coses on està el quadre de llums i el grup electrògen. 

- Acceptar la cessió de  la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 30 de juny de 2016 de 
les 20:00 fins les 22:00 hores Club de Futbol Amposta i cedir gratuïtament ordinador, 
projector i pantalla. 

- Vista la sol·licitud presentada per J.R.B. actuant en nom i representació del GRUPO ZONA 
DE BAÑOS SOCIETAT COOPERATIVA mitjançant la qual demana permís per a la Acceptar 
la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal els dies 26 i 27 d’octubre de 2016 de les 
08:00 fins les 15:00 hores a GRUPO ZONA DE BAÑOS SOCIETAT COOPERATIVA i cedir 
gratuïtament la megafonia. 

- Acceptar la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 17 de juny de 2016 de les 
20:00 fins les 21:00 hores a SPORT SALUT i cedir gratuïtament ordinador, projector i 
pantalla. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 
1 de juny de 2016 de les 19:00 fins les 21:00 hores a l’Assemblea Nacional Catalana.  



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.A.A. en nom i representació de l’empresa Casa de 
Colònies Amadeo en la que demana autorització per poder utilitzar la sala d’actes de la 
Casa de la Vila de Poble Nou del Delta de l’1 al 15 de juliol de 2016 de 10 a 12 hores del 
matí per poder realitzar les classes del taller de colònies d’estiu. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per I.A.C. en nom i representació de l’empresa Casa de 
Colònies Victòria en la que demana autorització per poder utilitzar la biblioteca de Poble 
Nou del Delta del dia 1 al 15 de juliol de 2015 d’11 a 13 hores per poder realitzar les 
classes taller de les colònies d’estiu. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Cedir, amb efectes retroactius, al Restaurant l’Estany SL, en la que demana la cessió de 

l’equip de so de l’àrea de joventut per al dia 5 de juny de 2016 per a la festa de la 
plantada de l’arròs. 

- Cedir a l’Escola Consol Ferré, tres carpes per al dia 17 de juny de 2016 en motiu de la 
festa de fi de curs, així com la cessió tanques grogues de plàstic. S’haurà de pagar una 
fiança de 80,00 euros. 

- Cedir a l’Escola l’Assumpció de Deltebre, el Photocall de la Policia local d’Amposta, amb 
motiu d’un treball que estant realitzant els alumnes de primer sobre els policies. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

- Al Centre obert infantil,  en la que demana  autorització per utilitzar el minibus els dies 4, 
7, 18, 19, 20, 21, 22, 26 i 27 de juliol de 2016 amb motiu del casal juliol dinamik. 

- A la Regidoria de comerç, els dies 6, 7, 8 i 9 d’octubre de 2016 amb motiu del Festicam 
2016. 

 
PROPOSTA DE BONIFICACIÓ A MENORS PER PARTICIPAR EN LES ESTADES D’ESTIU I EL MENJADOR 
SOCIAL D’ESTIU 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- Baixa del SAD de JL.T.C. per manca de compliment amb el pla, amb efectes del dia 31 de 
maig de 2016. 

- Alta del servei de teleassistència d’E.F.M. 
 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import de 297,87 euros. 
 
 
 
PROPOSTA DE REVOCACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Revocar el pagament de l’ajut d’urgència social  de 200,00 € atorgat a I.T.A., en la sessió de la 
Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen tretze ajuts alimentaris per un import de 520,00 euros. 
 



 

INFORMES TÈCNICS 
Desestimar la sol·licitud formulada per M.A.J. en la que es queixa que al carrer Migdia hi ha nens 
jugant a pilota que ocasionen molèsties a la zona, , per la qual cosa sol·licita que es faci alguna 
cosa per a que es limitin aquests tipus d’activitats, per quan l’ordenança municipal no fa esment 
del fet que no es pugui dur a terme la pràctica de futbol a les places públiques de la ciutat i s’ha 
de tenir en consideració que les pistes de col·legis i instituts estant tancades quan no hi ha horari 
escolar i que les pistes de la zona esportiva estant ocupades per diferents associacions 
esportives. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Subdelegació del Govern a Tarragona, sol·licitant informes de diferents persones contractades 
durant els darrers tres anys, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Generalitat Valenciana, comunica que durant tres mesos a comptar a partir del dia 31 de maig 
de 2016, es realitzarà el trasllat de 5 ruscs d’abelles, la junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, concedeix una subvenció a l’Ajuntament d'Amposta per import de 
10.000,00 € pel funcionament i activitats de l’Escola d’Art curs 2015-2016, la Junta de Govern 
Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Reclamació contra la taxa de recollida d’escombraries 
Devolució per ingressos indeguts de l’import de 52,91 € a V.V.T. 
 
Aprovació de projecte de conveni de col·laboració amb “L’Associació Sociocultural Tarambana” 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació Sociocultural 
Tarambana, per l’organització d’activitats infantils de caire pedagògic encarrilades a difondre la 
cultura catalana i potenciar el desenvolupament d’iniciatives dinamitzadores de la música, la 
cultura i la ciutat d’Amposta, per un import de 6.000,00 €. 
 
Reclamació contrac el pagament de l’IIVTNU 
Aprovar la devolució de 1.329,05 € per ingressos indeguts a MJ.B.M. 
 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per C.I., com a propietari d’una vivenda al carrer fossat, en 
la que demana la clau del piló per poder entrar amb el vehicle per fer càrrega i descàrrega, 
en motiu de les obres que està realitzant. 

 
- Desestimar la sol·licitud formulada per JF.B.B. en la que demana que es col·loquin pilons a la 

cantonada del carrer Navarra amb carrer del Grau, per evitar accidents degut al gran tràfic i 
als accidents que s’han produït, per quant es veuria afectada la mobilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda, carrets d’infants etc. 

 
 
 
 



 

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la va pública 
- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per J.A.L. del partit C’s ciutadans, 

en la que demana autorització per ocupar la via pública amb una carpa informativa el dia 4 
de juny de 10 a 13 hores al costat del mercat municipal. 

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per MM.P.R. per ocupar la via 
pública el divendres 3 de juny de 2016, amb una carpa de 3 x 3 metres, per poder oferir un 
petit refrigeri en motiu de la inauguració del seu establiment situat a l’Av. Sebastià Juan 
Arbó, 42. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per AM.F. en la que demana autorització per poder 
col·locar atraccions a la Plaça Ramon Berenguer IV, els dies 16, 17, 18, 19 i 20 de juny de 216 
en motiu de la celebració de les Festes del Barri del Centre. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària. 
Desestimar la sol·licitud formulada per l’Associació d’Artistes de les Terres de l’Ebre en la que 
demanaven autorització per tal d’utilitzar el pavelló firal els dies 4 i 5 de juny de 2016 per tal de fer 
un festival de música electrònica. Desestimar també la cessió de 10 tanques d’obres i 10 tanques  de 
plàstic i la sessió de 6 carpes. 
 
Acceptació de subvencions 
Acceptar la proposta provisional de subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultura, referent a la Vuitena Feta del Mercat a la Plaça, per un import de 
8.400,00 €. 
 
Correcció d’errada material 
Aprovar la correcció de l’errada de l’acord de JGL de l’11 de maig de 2016, i on constava: 
 “PRIMER. Aprovar concedir una bonificació del 75% de la quota tributària de l’IVTM durant els anys 2017 a 

2021 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributària general a comptar del 2022, ja que el dia 14 

d’abril de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a 

partir de la data de matriculació. 

SEGON. Donar trasllat del present acord...” 

Modificar-ho i fer constar: 
PRIMER. Aprovar concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant els anys 2017 
a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributària general a comptar del 2022, ja que el dia 
14 d’abril de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 
exercicis a partir de la data de matriculació. 
 
Aixecament d’embarg 
Aprovar l’aixecament d’embarg d’embarg contra G.C.S.  
 
 


