
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 de juliol 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 general: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:45h 
Hora final: 10:12h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 27 DE JUNY DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 27 de juny de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
- A C.M.G., per instal·lació d’ascensor. 
- A a.S.B., per instal·lació d’ascensor. 
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 15 metres de cable subterrani, a l’Av. 

Alcalde Palau. 
- A Telefònica d’Espanya SAU, per estesa de fibra òtica al terme municipal, amb condicionants: 

L'execució de les obres resten condicionades al "Pla de desplegament per Telefònica de 
Espanya d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant Fibra Òptica al municipi 
d'Amposta", amb les següents salvetats i/o circumstàncies que alterin el seu 
desplegament: 
S'eliminaran els cablejats en creuaments i passos aeris de carrers així com tots els pals de 
fusta, formigó etc existents , soterrant-los. 
Excepcionalment, pel que fa als pals existents i segons sigui la seva funció o altra 
característica important, es podrà consultar juntament amb els Serveis Tècnics 
Municipals la seva necessitat o no d'eliminació.  
Els treballs de desplegament s'hauran de coordinar juntament amb els Serveis Tècnics 
Municipals. 
Per cada cop que es tingui que executar el desplagament de la FO, s'haurà d’aportar un 
plànol amb la zona afectada juntament amb un pressupost estimat i el termini d'inici de 
les obres i el temps d'execució. 
Donat que existeixen zones on es tenen que realitzar treballs previs abans de l'estesa de 
cable de FO, des de els Serveis Tècnics Municipals es determina que les implantacions 
inicials es realitzin, per aquest ordre, a les següents zones: 

5.1) Urb. Favaret 
5. 2) Zona de Valletes 

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



 

ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ÚS PRIVATIU D'UNA PART DEL DOMINI 
PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ D'UN QUIOSC –BAR DEL MERCAT MUNICIPAL 
Adjudicar la concessió administrativa per a l'ús privatiu d’una part del domini públic de l'edifici 
municipal del Mercat municipal per la instal·lació d’un quiosc –bar a La Vall de Cabiscol, SL., amb les 
condicions següents: 
• Cànon: 1.821,00 € anuals, desglossat en 12 quotes mensuals de 151,75 €. 
• Durada de la concessió: 5 anys, comptats a partir de la data de formalització de la concessió 

administrativa. La durada podrà prorrogar-se tàcitament per períodes anuals fins un màxim 
de 10 anys, incloses les pròrrogues. 

• Drets i deures de l’adjudicatària: els previstos al Plec de condicions econòmiques – 
administratives reguladores del procediment i els que en resultin de l’oferta presentada per 
l’adjudicatària. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
- Contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins del barri del Grau el dia 16 de juliol 

de 2016 amb el Col·legi Oficial de veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per 
un import total de 394,46 €. 

- Contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins de les Festes Majors del Poble Nou 
del Delta de l’any 2016 amb el Col·legi Oficial de veterinaris de Tarragona segons oferta 
presentada per un import total de 1.427,80 €. 

- Contractació dels serveis mèdics per als actes taurins del barri del Grau el dia 16 de juliol de 
2016 amb Servicios europeos profesionales de salud y gestión empresarial SL segons 
oferta presentada per un import total de 128,74 €. 

- Contractació dels serveis mèdics per als actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2016 
amb Servicios europeos profesionales de salud y gestión empresarial SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.993,11 €. 

- Contractació de les assegurances legalment establertes per a la realització d’actes de 
caràcter taurí en les Festes Majors de la Ciutat d’Amposta per a l'any 2016 amb Mútua 
General de Seguros, representada per l’agent d’assegurances Almudeve Assessors SL, 
segons proposta presentada següents: Assegurança d’accidents participants: 6.088,15 €. 

- Contractació de les assegurances legalment establertes per a la realització d’actes de 
caràcter taurí en les Festes Majors de Poble Nou del Delta 2016 amb Mútua General de 
Seguros, representada per l’agent d’assegurances Almudeve Assessors SL,  segons proposta 
presentada següents: Assegurança d’accidents participants: 339,02 €. 

- Contractació dels serveis d’implantació d’una plataforma de correu electrònic Zimbra 
Collaboration Server (150 llicències perpètues modalitat estàndar + 50 llicències perpètues 
modalitat professional) amb ESSI Projectes SA segons oferta presentada per un import 
total de 10.909,36 €. 

- Contractació dels serveis de modificació del sistema d’alarma de l’edifici El Casal d’Amposta 
amb Catalana de Seguretat Integral SLL segons oferta presentada per un import total de 
3.400,31 € 

 
CONTRACTES PRIVATS 
- Contracte privat consistent en la contractació de l’espectacle, les Nómades, per actuar 

durant la desfilada de les carrosses el dia 21 d’agost de 2016, en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2016 amb Actua Produccions SL, segons oferta presentada per un import total 
de 2.117,50 €. 



 

 
- Contracte privat consistent en la contractació de l’Orquestra Maravella per al ball de la nit 

del dia 18 d’agost de 2016  en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2016, en ser la de 
menys cost i oferir a més un concert de tarda amb Músics de Catalunya SCCL segons oferta 
presentada per un import total de 9.680,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació de l’orquestra Cimarron per a actuar el dia 20 
d’agost, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2016, per ser la de menys cost amb 
Cimarron SCCL segons oferta presentada per un import total de 9.075,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació de l’orquestra Pensylvania per a actuar el dia  
15  d’agost, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2016, per ser la de menys cost amb 
L’envelat SCCL segons oferta presentada per un import total de 6.050,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per a les Festes Majors del Poble 
Nou 2016 amb P.F.A. segons oferta presentada per un import total de 5.445,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per al dia 16 d’agost, tarda de 
vaques i 2 bous, i bou embolat de nit, per a les Festes Majors d’Amposta amb V.B.P. segons 
oferta presentada per un import total de 3.630,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per als dies 18 i 20 d’agost de 2016, 
per a les Festes Majors d’Amposta amb F.M.T. segons oferta presentada per un import 
total de 3.913,14 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per als dies 13 d’agost, bou 
capllaçat, 16, 17, 18 i 19 d’agost encierros, i la tarde del 20 d’agost, en motiu de les Festes 
Majors d’Amposta amb F.M.B. segons oferta presentada per un import total de 5.474,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per al dia 20 d’agost, bou embolat,  
per a les Festes Majors d’Amposta amb P.F.A. segons oferta presentada per un import 
total de 2.420,00 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous, per a les Festes Majors d’Amposta. 
(1 bou embolat,1 bou cerril, 1 tarda de vaques i 1 encierro) amb  G.V.S. segons oferta 
presentada per un import total de 6.938,14 €. 

- Contracte privat consistent en la contractació dels bous per al dia  21 d’agost de 2016, per a 
les Festes Majors d’Amposta amb V.D.G. segons oferta presentada per un import total de 
3.630,00 €. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar a A.P.C., a assistir a la reunió “Xarxa d’habilitats parentals” que es realitzarà el 

dia 5 de juliol d’11.30 a 14.30 hores a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
- Autoritzar a R.V.P. a assistir al Taller bàsic de suport en la tramitació d’activitats de 

municipis de menys de 10.000 habitants que es realitzarà al Consell comarcal del Baix 
Ebre a Tortosa, el dia 1 de juliol de 2016 de 9 a 13.30 hores. 

- Autoritzar a F.P.X. i X.T.C. a realitzar el curs per a l’obtenció del permís per a la conducció 
d’embarcacions d’esbarjo “PER”, per poder donar resposta a qualsevol necessitat policial 
de navegar per les zones costeres fluvials i marítimes locals, ja que el mateix els ha 
caducat, així com que l’Ajuntament assumeixi el cost dels permisos que ascendeixen a un 
total de 190,60 € els dos permisos. 

 
AIXECAMENTS D’EMBARGS DE TREBALLADORS MUNICIPALS 
Aprovar l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va realitzar contra J.B.M., que es 
va aprovar per la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 07/03/2016. 



 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 277 de data 04/04/2016 que ascendeix a un import líquid de 3.828,54 €, la qual 
comença amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per import de 2.014,39 € i acaba amb 
Telefónica de España SA per import de 1.814,15 €. 
Relació número 276  de data 04/07/2016 que ascendeix a un import líquid de 148.921,44 €, la 
qual comença amb Endesa Energia SAU, per import de 2.443,92 € i finalitza amb N.G.C. per 
import de 1.071,00 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
Atorgar els ajuts per assistència a les llars d’infants municipals d’acord amb el quadre següent. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
Aprovar el conveni de cooperació educativa a signar entre la Fundació per a la universitat Oberta 
de Catalunya i l’Ajuntament d'Amposta per a la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumne/a E.G.T., estudiant del segon cicle de Psicopedagogia per tal que realitzi les pràctiques al 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta de l’1 de setembre de 2016 al 28 de 
febrer de 2017. havent de realitzar un mínim de 75 hores. 
 
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 11, impost béns immobles, rústica, per import de 19,38 €. 
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La Gruneta D.B.P., M.P.C. 100,00 25,10 332,33 100,00 0,00 232,33 

La Gruneta S.B.B., E.B.V. 150,00 75,30 880,98 150,00 0,00 730,98 

La Gruneta D.E.F. C.D.DS. 750,00 117,91 1294,30 750,00 0,00 544,30 

La Gruneta A.F.C., J.C.F. 750,00 50,20 1106,08 750,00 0,00 356,08 

La Gruneta J.H.P., Y.P.F. 500,00 1210,22 618,44 500,00 0,00 118,44 

La Gruneta  G.M.T.,G.M.D.  600,00 0,00 1300,15 600,00 0,00 700,15 

La Gruneta J.N.C., J.C.G. 750,00 0,00 774,51 750,00 0,00 24,51 

La Gruneta O.P.R., G.P.A. 750,00 0,00 1272,50 750,00 0,00 522,50 

La Gruneta N.R.R., MC.R.L. 750,00 25,10 1438,41 750,00 0,00 688,41 

La Gruneta AS.T.P., MT.P.B. 750,00 25,00 1280,39 750,00 0,00 530,39 

La Gruneta A.V.B., E.B.V. 150,00 75,30 880,98 150,00 0,00 730,98 

La Sequieta A.B.E., A.B.C. 750,00 25,10 1252,74 750,00 0,00 502,74 

La Sequieta B.R.L., EJ.R.G. 150,00 25,10 691,30 150,00 0,00 541,30 

La Sequieta D.R.L., EJ.R.G. 150,00 25,10 553,04 150,00 0,00 403,04 



 

- Relació número 12, impost sobre vehicles de tracció mecànica, per import de 1.083,27 €. 
- Relació número 13, taxa per recollida d’escombraries, per import de 1.956,23 €. 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2016: 
- Relació número 124, impost sobre l’increment del valor dels terrenys per import de 1.390,06 € 
- Relació número 125, taxa recollida escombraries, liquidacions, per import de 828,42 €. 
- Relació número 126, taxa cementiri municipal, per import de 1.923,10 €. 
- Relació número 127,taxa llar d’infants, per import de 131,68 €. 
- Relació número 128, servei grua i custòdia de vehicles, per import de 82,70 €. 
- Relació número 129, entrada de vehicles, per import de 139,99 €. 
- Relació número 130, ocupació via pública, per import de 2.393,23 €. 
- Relació número 131, prestació serveis culturals, per un import de 425,70 €. 
- Relació número 132, exp. sancionador orden. Policia i bon govern, per un import de 90,00 €. 
 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
- No procedir a l’embarg sol·licitat per l’Agència Tributària contra T.H.  
- No procedir a l’embarg sol·licitat per l’Agència Tributària contra JL.G.R. 
- No procedir a l’embarg indicat sol·licitat per l’Agència Tributària contra R.C.S. 
- No procedir a l’embarg sol·licitat per l’Agència Tributària contra EH.B. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre A.M.F. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades per Base Gestió d’Ingressos.  
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre C.F.G. d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades per Base Gestió d’Ingressos.  
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre M.R.A., d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades per Base Gestió d’Ingressos.  
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre J.G.M., d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades per Base Gestió d’Ingressos.  
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.C.F. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

039-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
 
ATORGAMENT DE PODERS PER A PLEITS 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en les diligències prèvies 329/2015 que se 
segueixen davant el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Amposta i designar per la representació i 
defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs indicat als Lletrats següents: M.R.A., M.B.T., 
C.M.M., L.P.GdG.  
Designar a T.G.C. com a procuradora per la defensa dels interessos de l’Ajuntament d’Amposta 
en les diligències prèvies 329/2015 que se segueixen davant del Jutjat d’Instrucció número 2 
d’Amposta. 
Autoritzar i disposar la despesa de 4.500€ en càrrec a la partida corresponent del pressupost 
municipal, pels honoraris professionals corresponents a la fase d’instrucció de les diligències 
prèvies 329/2015 que se segueixen davant del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Amposta, a favor de 



 

ROIG, BERGES & MARTINEZ ABOGADOS PENALISTAS S.C.PROF. 
Autoritzar i disposar la despesa de 326,08€ en càrrec a la partida corresponent del pressupost 
municipal, pels honoraris professionals corresponents als serveis de procuradoria de la fase 
d’instrucció de les diligències prèvies 329/2015 que se segueixen davant del Jutjat d’Instrucció 
número 2 d’Amposta, a favor de T.G.C. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JC.B.F. per 

l’exercici 2017 i següents, amb l’obligació d’acreditar cada any la seva condició de 
pensionista. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56€ a S.O.F.  
- Acordar anul·lar l’exempció de l’IVTM per minusvalidesa que s’ aplicava a l’antic vehicle 

propietat de L.V.S. a efectes 2017 i aplicar-la al nou vehicle de la seva propietat a efectes 
2017 i següents. 

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

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per ZONA DELTA DE LA COMUNITAT DE 
REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE està inscrita en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 156,61 € a JB.F.Z. 
- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a J.S.S. durant els anys 

2017 a 2020 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 
2021, ja que el dia 21 d’agost de 2020 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és 
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a M.P.V. 
- Devolució per ingressos indeguts de  41,64 € a JJ.Q. 
- Devolució per ingressos indeguts de  27,40 € a R.S.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de  70,85 € a C.S. 
- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a D.A.C. a comptar de l’exercici 2017 i 

següents. 
- Devolució per ingressos indeguts de  162,98 € a A.M.B. 
- Acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava a l’antic vehicle propietat de C.N.V. i aplicar 

l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat a 
efectes 2017 i següents. 

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de D.G.M. per 
minusvalidesa per l’exercici 2017 i següents, amb l’obligació d’acreditar cada any la seva 
condició de pensionista, extrem que haurà de portar a terme durant el mes de gener de 
cada any a l’Oficina de Gestió Tributària. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per l’entitat Moya Gine, S.L.  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 l’entitat civil Agro Caballe, S.L. 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 RM.B.P. 



 

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM per minusvalidesa, relativa al vehicle propietat 
de J.G.B. per l’exercici 2017 a 2020, havent de sol·licitar novament l’exempció per a 2021 i 
següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per  la societat agrària de transformació 
JA.M.P. 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 l’entitat MOYA GINE, S.L. estan 
inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar 
del proper exercici 2017 i següents. 

 
 
RECLAMACIONS DEL PREU PÚBLIC PER ESTADES D’ESTIU 
- Devolució per ingressos indeguts de 60,74 € a C.F.T. 
- Devolució per ingressos indeguts de 86,52 € a M.T.S. 
- Devolució per ingressos indeguts de 83,25 € a E.D. 
- Devolució per ingressos indeguts de 29,00 € a N.G.H. 

 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVT 
- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la 

transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per F.A.C. i donar de baixa la liquidació. 
- Considerar que concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable per 

admetre la sol·licitud presentada per C.C.S. d’exempció subjectiva de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat i no sotmetre a 
liquidació els fets imposables mencionats. 

  
 
SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DEUTE TRIBUTARI 
- Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per E.S.M., en dotze quotes mensuals 

d’igual quantia.  
- Acceptar el fraccionament i ajornament  sol·licitat per V.E.P. en sis quotes mensuals 

d’igual quantia. 
- Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitada per IR.R.P. en sis quotes mensuals 

d’igual quantia.  
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de cultura, en la que demana que es 

reservi l’auditori per a l’activitat “Xerrada Carles Capdevila” el dia 13 d’octubre de 2016 de 
17 a 22 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de cultura, en la que demana que es 
reservi l’auditori per a l’activitat “Assajos musicals” el dia 10 de juliol de 2016 de 9 a 21 
hores. 

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 6, 13 i 20 
d’octubre de 2016 des de les 09:00 fins les 14:00 hores a APASA. 

- Acceptar la cessió d’ús de l’Auditori per al dia 8 de juliol de 17:00 fins les 22:00 hores a 
PENYA BLAUGRANA JOAN GAMPER AMPOSTA. 

- Acceptar la cessió a J.G.B. de: 
- Teatre del Casal Municipal per als dies: 



 

- 24 i 25 de setembre de 2016  de les 09:30 a 20:30. 
- Cessió de l’ús d’una pantalla, projector i micròfon sense fils. 

- Acceptar la cessió a MC.S.L. de la sala teatre de l’edifici del casal municipal el dia 7 de 
juliol de 2016, de les 19:00 fins les 20:30 hores, així com un micròfon, equip de so i 50 
cadires. 

 
SOL·LICITUDS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 
- Concedir a S.EH. llicència de gual permanent per al seu domicili, amb les següents 

característiques: reserva de la via pública de 3 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem. Considerar ajustada a dret la taxa autoliquidada per tant la liquidació 
provisional esdevé definitiva. 

- Concedir a JJ.P.M. llicència de gual permanent per al seu domicili, amb les següents 
característiques: reserva de la via pública de 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem. Considerar ajustada a dret la taxa autoliquidada per tant la liquidació 
provisional esdevé definitiva. 

 
SOL·LICITUDS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
- Concedir a Farmàcia Moran llicència d’ocupació de la via pública mitjançant una reserva 

per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, amb les característiques següents: 6,00 
metres enfront del seu establiment. La liquidació de la taxa anual per al present exercici 
2016 ascendeix a 239,44 € que s’haurà de liquidar en anterioritat a què l’Ajuntament 
senyalitzi la zona. 

 
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a Bar Il Faro , les dades de l’ocupació seran 

les següents: Ocupació de la via pública directament al damunt de la vorera, per al 
període 2016. La liquidació de la taxa ascendeix a 219,24 € de la que ha fet un pagament 
parcial de 110,00 € 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 d’ocupació de la via pública a Bar Eny (Sandra’s), les dades de l’ocupació 
seran les següents: Ocupació de la via pública al damunt de la calçada mitjançant una 
tarima de 2 x 6 metres que l’anivelli amb la vorera, per al període 2016. La liquidació de la 
taxa ascendeix a 762,96 € de la que ha fet uns pagaments parcials de 382,00 € 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 d’ocupació de la via pública a Bar Restaurant Codi de Barres, les dades 
de l’ocupació seran les següents: Ocupació de la via pública al damunt d’una tarima que 
anivelli la calçada amb la vorera, per al període 2016. La liquidació de la taxa ascendeix a 
540,32 € de la que ha fet un pagament parcial de 270,00 € 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 d’ocupació de la via pública a Bar Rubens Food, les dades de l’ocupació 
seran les següents: Ocupació de la via pública directament al damunt de la plaça pública, 
per al període 2016. La liquidació de la taxa ascendeix a 349,44 € de la que ha fet un 
pagament parcial de 175,00 € 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. 

 



 

SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
- Desestimar la sol·licitud formulada per la Càmara Arrossera del Montsià, per a  la 

col·locació de senyalització informativa a la 1a rotonda que es troba després de la N-340 
amposta Sud/C12 Tortosa, donat que és de titularitat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d'Amposta no té competència per autoritzar la senyalització informativa en 
aquesta via pública. 

- Autoritzar la col·locació de bandes sonores davant del pas de vianants existent al carrer 
França cruïlla amb carrer Terol. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per APASA, en la que demana autoritzar per utilitzar la 

zona del Parc Xiribecs per a la realització d’activitat cultural/esportiva com a cloenda de la 
temporada esportiva 2015/16. 

- Autoritzar, previ pagament de les taxes corresponents, l’ocupació de la via pública davant 
del bar Cobi el dia 13 d’agost de 2016 en motiu de l’esmorzar del bou, sobre la vorera i 
part de la calçada, sempre que es deixi a la part esquerra un carril de tres metres 
d’ample, posant una senyal de prohibit estacionar i que l’ocupació es realitzi el temps que 
duri l’esmorzar, d’acord amb croquis adjunt. 

- Autoritzar a “Lo racó de la iaia”, previ pagament de les taxes corresponents, a tallar del 
carrer Valentins el dia del bou capllaçat el dia 13 d’agost de 2016, per quan es tracta d’un 
carrer veïna amb poca afluència de vehicles 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica en la que demana autorització 
per ocupació de la via pública amb motiu de l’actuació de la “Big Band” de la Fila el 
dissabte 6 d’agost de 2016 a les 21.30 hores al carrer Miralles, així com poder tancar el 
carrer Miralles de les 16 a les 00.30 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Directora de la Residència d’Avis, en la que 
demana autorització per poder tallar un tram del carrer Cervantes del dia 12 al 21 d’agost  
de 2016, en motiu de les Festes Majors d’Amposta. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL EXTRAORDINÀRIA 
Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per de Gais, Lesbianes, Transexuals, 
Bisexuals i Intersexuals de les Terres de l’Ebre en la que demanen autorització per realitzar un 
concert a la Plaça del Castell d’Amposta, el dia 2 de juliol de 2016 de 23 a 03.00 hores del dia 3 de 
juliol de 2016 per tal de celebrar el Dia de l’orgull, així com que se’ls facilitin els punts de llum 
necessaris per a la barra de begudes i equip de so. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
- A la Regidora d’ensenyament l’Ajuntament d’Amposta el dia 31 de juliol de 2016 per 

poder traslladar músics al Poble Nou del Delta. 
- A la Directora de la UEC els dies 29 de setembre, 21 d’octubre, 18 de novembre i 21 de 

desembre de 2016 per sortides culturals de l’alumnat. 
 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 222,71€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen onze ajuts alimentaris per un import total de 440,00€. 



 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número 588/2016 segons el qual: 
En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 23 maig de 2016 s’ha observat una errada 
material a l’hora d’indicar el número de rebut, la quota tributària i la diferència a retornar al reclamant 
J.P.LL., en el sentit d’haver seleccionat un altre rebut del subjecte passiu d’un altre vehicle que no ha 
donat de baixa. 
Així les coses en l’acord de junta s’indicà procedir a la devolució per ingressos indeguts de 62,46€, quan 
hauria de constar: “devolució per ingressos indeguts de 106,27€”. S’acorda aprovar la modificació de 
l’errada. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat d’instrucció número 2 d’Amposta, cèdula de citació del representant de l’Ajuntament 
d'Amposta per al dia 13 de juliol de 2016 a les 9.30 en motiu de les diligència prèvies 329/2015, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Administració Local, comunica que l’Ajuntament d'Amposta pot exercir 
competències per dur a terme els Plans Socials d’Ajut a Persones en situació o risc d’exclusió 
social del municipi d’Amposta, per quan no constitueix un supòsit d’execució simultània del 
mateix servei públic amb una altra administració pública, per la qual cosa no es produeix una 
duplicitat de competències, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, sol·licita còpia de l’expedient per al 
recurs ordinari 84/2016 presentat per Evagio SL, davant el Jutjat contenciós administratiu 
número 2 de Tarragona. 
- L’Ajuntament de l’Aldea, autoritza a l’Ajuntament d'Amposta per tal de realitzar un castell de 
focs el dia 21 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors d’Amposta, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol·licita que es facin arribar les propostes de 
festes locals per a l’any 2017, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’assistència municipal, comunica la programació inicial d’activitats formatives previstes 
per al segon semestre de 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Proposta de contractació de personal 
- Contractació d’EI.F.C., com a auxiliar administrativa, categoria C2-14, jornada laboral 

completa, del 5 de juliol al 4 d’octubre de 2016. 
- Contractació com a becari de R.F.SS. per tal que treballi 104 hores, a 3,5 euros l’hora a 

l’Oficina de Trusime, del 5 al 31 de juliol de 2016, d’acord amb els horaris que li indiqui la 
Regidora de Turisme. 

 
Aprovació del projecte “Pavimentació de carrers” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Pavimentació de carrers", redactat 
pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracta de 199.559,02 € i 
ordenar l’exposició pública del projecte al BOPT per un termini de 30 dies. 
 
 



 

Aprovació del projecte “Cobriment de les pistes de futbol sala” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra " Cobriment de pistes de futbol 
sala", redactat per l’enginyer industrial, S.A.R. amb un pressupost d’execució per contracta de 
238.448,16 € i ordenar l’exposició pública del projecte al BOPT per un termini de 30 dies. 
 
Aprovació de les bases reguladores del concurs de carrers engalanats per a Festes Majors 
d’Amposta 2016 
Aprovar les bases reguladores del 1er Concurs d’engalanament i decoració de carrers de la ciutat 
amb motiu de les Festes Majors d’Amposta,  en les quals s’estableix l’atorgament dels següents 
premis: 
- Primer premi de 500,00 € i placa. 
- Segon premi de 200,00 €. 
- Tercer premi de 100,00 €. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils al BOPT, al tauler 
d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal. 
Obrir el termini de presentació de les ofertes fins al dia 10 d’agost de 2016. 
 
Contractació d’obres menors 
Contractació de les obres consistents  en la substitució de la xarxa de clavegueram i obra civil de la 
xarxa d’aigua potable del carrer Sant Just de l municipi d’Amposta amb Construcciones 3G SA 
segons oferta presentada per un import total de 30.591,39 €.  
 
Proposta d’acord per a l’aprovació del procediment per a la sol·licitud de subvenció de la quota 
tributària de l’IBI per habitatge habitual 
Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis del padró municipal: 

032_Sol·licitud de subvenció de la quota tributària de l’IBI per habitatge habitual. 
Publicar la fitxa resum de cadascun dels procediments aprovats a la pàgina web de l’Ajuntament, 
per tal que les ciutadanes i ciutadans la puguin consultar. 
 
Sol·licituds d’autorització per repartiment de publicitat 
Autoritzar la sol·licitud formulada per VR.M.M. en la que demana autorització per poder repartir 
publicitat durant el mes de juliol, sobre el show infantil del “Payaso Cañita”, disfressat. 
 
Sol·licitud d’autorització per instal·lació de cartell publicitari 
Autoritzar la sol·licitud formulada per N.I. en la que demana autorització per instal·lar un cartell 
publicitari del seu negoci a l’Av.  Ràpita, i aprovar la liquidació de taxes corresponents. 
 
Aprovació de modificació d’ordenances 
Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora número 44 del preu públic per l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals durant la temporada d’estiu, d’acord amb l’informe econòmic 
financer realitzat pel cap de l’Oficina de Gestió Tributària, en els següents termes: 
Durant la temporada d’estiu que s’entendrà compresa entre el 15 de juny fins al 30 de setembre de 
cada any –espai de temps en el qual les piscines municipals tenen menys afluència de públic-  es 
proposa implementar les següents mesures: 
 - Aplicació de les següents mesures: 

1. No es cobrarà matricula als abonaments donats d’alta a l’estiu. 
2. L’abonament per als aturats tindrà l’horari complert. 



 

3. L’abonament familiar inclourà els fills fins als 18 anys. 
- Creació de les següents bonificacions: 

1. Aplicar una bonificació del 50% al preu de l’entrada per als participants en les estades d’estiu 
organitzades per les diferents entitats i club locals, durant la realització de les mateixes i 
acompanyats pels monitors corresponents.  
2. Aplicar una bonificació del 50% a les entitats de caràcter social que vulguin utilitzar les 
instal·lacions per part dels seus tutelats. 
3. Aplicar una bonificació del 50% al preu de l’entrada a l’associació de turisme rural, per a fer ús de 
les instal·lacions per part dels seus clients. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
Cedir 4 carpes a Frisones de la Cruz el dia 16 de juliol de 2016 en motiu del IV Campionat 
d’Espanya de cavalls Frisons, havent de pagar la fiança de 80,00€. 
 
Aprovació de convenis de col·laboració 
- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Federació de Comerç 

d’Amposta (FECOAM) per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament 
d’Amposta per desenvolupar activitats de caràcter promocional per tal de dinamitzar el 
comerç del municipi d’Amposta durant l’any 2016, per import de 4.500,00 €. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta per al finançament del transport escolar no 
obligatori. Curs 2015-2016, per un import de 1.267,20 €. 

 
 


