
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 de juliol de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 

Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Joanna Isabel Estévez González, Marc Fornós Monllau, 

Tomàs Bertomeu Balart 

Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora acctal.: Montserrat Ferré Peris 

Excusa la seva absència: Ramon Bel Serrat 

 
Hora inici: 08:25h 
Hora final: 09:55h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 11 DE JULIOL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 11 de juliol de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’obres que figura a nom d’Inversions de Qualitat 
Amposta SL, a favor d’Unnim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios SA Unipersonal, 
consistent en la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 16 habitatges, aparcament 
i dos locals a l’Av. Catalunya i atorgar una pròrroga de la llicència d’obres indicades, fent constar 
que les obres han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2016. 
 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “IMPLANTACIÓ DE NOU ENLLUMENAT AMB LED I COMANDAMENT 
PER TELEGESTIÓ A POBLE NOU DEL DELTA” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Implantació de nou enllumenat 
amb LED i comandament per telegestió a Poble Nou del Delta", redactat per l’enginyer municipal, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 106.159,35 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies hàbils, als efectes 
del seu examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS AL CARRER 
TARRAGONA 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Xarxa de pluvials al carrer 
Tarragona", redactat per l’enginyer municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de 
199.796,94 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies hàbils, als efectes 
del seu examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
 



 

APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ COL·LECTOR DE 
CLAVEGUERAM A LA ZONA DEL CASC URBÀ DE BALADA I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Xarxa de pluvials al carrer 
Tarragona", redactat per l’enginyer municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de 
199.796,94 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies hàbils, als efectes 
del seu examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ELIMINACIÓ DE LES BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN ALGUNS PUNTS DE LA CIUTAT 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra “Eliminació de les barreres 
arquitectòniques en alguns punts de la Ciutat”, redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost d’execució per contracta de 59.906,03 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies hàbils, als efectes 
del seu examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE “MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS” 
Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra 
incendis en edificis i instal·lacions municipals adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 1 de febrer de 2016 a l’empresa Contrafoc protecció contra incendis, SL. Dita 
modificació es limita exclusivament a la concreció dels edificis i instal·lacions contra incendis 
existents en els mateixos que es detalla a continuació:  

Edifici 
Extintor 
pols 

Extintor 
CO2 BIE 

Central 
convencional 

Agrobotiga 1

Ajuntament Poble Nou del Delta 12 2

Biblioteca Sebastià Juan Artbó 11 8 5

Camp de futbol - Pista d’atletisme 10 4

Col·legi Agustí Barberà 20 7

Col·legi Miquel Granell 20 4 4

Col·legi Soriano Montagut 24 6 6

Centre d’arts visuals 11 4 4 1

Centre educació especial l’Àngel 2 1

Casal ampostí de la música 2 1

Edifici administratiu Plaça Ajuntament 8 1

Auditori municipal  13 1 5 1

Casa consistorial 25 6 1

El Casal 3

Escola d’art i disseny 14 3

Llar d’infants La Gruneta 5 2

Hotel d’entitats 3 1

Llar d’infants La Sequieta 9 1

Magatzem municipal Tosses 36 2

Mercat municipal 6 1



 

Oficina turisme 5 1

Pavelló polisportiu 19 2 5

Piscina municipal 15 3 8

Club rem 7 2 4 1

Comissaria Policia local 19 2

Ràdio Amposta 1 1

Residència esportistes  5 6 5 1+1 Co2 cuina 

Sala d’esgrima 4 4 2 1

Serveis socials 4 3 1

Telecentre 1

Pavelló fires 12 3

Serveis socials -  UEC 8 3

Espai social Av. Catalunya 109 8 3 1

Castes dels mestres 1 1
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
- Coques per a la presentació de les pubilles de Festes Majors 2016 el dia 23 de juliol al 

pavelló firal amb Adell-Torres SL segons oferta presentada per un import total de 1.584 €. 
- Floristeria per a decorar l’escenari del pregó i els rams de les pubilles per a tots els actes de 

les Festes Majors 2016 amb G.R.B. segons oferta presentada per un import de 2.294 €. 
- Compra de 10 ordinadors portàtils per al Casal – Telecentre amb M&C Systemebre SL 

segons oferta presentada per un import total de 5.831,60 €. 
 
CONTRACTES PRIVATS 
- Renovació anual de dominis i hostings amb 10Dencehispahard SL segons oferta 

presentada per un import total de 676,57 € 
- Actuació de l’orquestra Almas Gemelas per al dia 17 d’agost en el marc de les Festes Majors 

d’Amposta 2016 amb C.C.S. segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 € 
- Actuació de l’Orquestra Cignus per al dia 6 d’agost en el marc de les Festes Majors del Poble 

Nou del Delta amb Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.999,99 € 

- Actuació de l’Orquestra Vintage el dia 5 d’agost en el marc de les Festes Majors del Poble 
Nou del Delta amb Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.210,00 € 

- Actuació de l’Orquestra Juniors el dia 3 d’agost en el marc de les Festes Majors del Poble Nou 
del Delta 2016 amb Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL segons oferta 
presentada per un import total de 3.751 € 

 
APROVACIÓ CINQUENA ADDENDA CONVENI UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER CREAR L’ANTENA 
DEL CONEIXEMENT DEL CAMPUS EXTENS EXERCICI 2016 
Aprovar la cinquena addenda al segon conveni entra la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament 
d’Amposta per crear l’Antena del Coneixement del campus extens de la URV al municipi 
d’Amposta per regular l’aportació econòmica de la Universitat corresponent a l’exercici 2016, 
amb una aportació al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre de 6.000 €. 
 
 



 

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL 
Aprovar la sol·licitud formulada per M.C.M. en la que demana la reducció d’un terç de la seva 
jornada amb la percepció del 80% de les seves retribucions des del 1 d’agost de 2016 al 31 de 
juliol de 2017. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la funcionària S.S.M. a realitzar els cursos que es 

diran a continuació: 
- Curs: Aspectes claus de l’administració electrònica pels ens locals 
Durada 14 hores 
Horari de 16 a 19.30 hores. 
Dies: 10, 17, 24 d’octubre i 2 de novembre. 
Lloc Tortosa 
Gratuït 
- Curs: Taller en matèria de recursos 
Dia 18 i 20 d’octubre 
Horari de 16’30 a 20 hores 
Durada 7 hores. 
Lloc  Tortosa 
Gratuït 

 
- Autoritzar a A.B.V. a realitzar el curs que es diran a continuació: 

- Curs: Aspectes claus de l’administració electrònica pels ens locals 
Durada 14 hores 
Horari de 16 a 19.30 hores. 
Dies: 10, 17, 24 d’octubre i 2 de novembre. 
Lloc Tortosa 
Gratuït 
 

- Autoritzar a L.A.S. a assistir a la reunió convocada pel Subdirector general de 
Drogodepèndencies de l’Agència de Salut Pública el dia 22 de juliol de 2016 de10 a 14 
hores a Barcelona. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 301 de data 18/07/2016 que ascendeix a un import líquid de 44.287,66 €, 

la qual comença amb Grup ABS Serveis de comunicació SL per import de 3.241,99 € i 
finalitza amb P.E.T. per import de 3.121,80 €. 

- Pagament a La Lira Ampostina de  15.078,05 euros corresponents al primer quadrimestre 
de 2016 del conveni de col·laboració subscrit per al funcionament de l’escola de música. 

- Pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 14.844,03 euros fixats al conveni i 
corresponents al segon pagament del funcionament de l’escola de música. 

- Pagament a Càritas Amposta de  4.059,42 euros corresponents al segon termini del 
conveni subscrit.  

- Pagament a Club Nàutic Amposta de  4.545 euros corresponents al segon termini del 
conveni subscrit.  

- Pagament a Club Esportiu Sala Esgrima de 4.500 euros corresponents al segon termini 
del conveni subscrit.  



 

- Pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 1.333,33 euros fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament de les despeses de les activitats a l’auditori de la 
Societat. 

- Pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 6.000 euros fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament de les despeses actuacions de la banda. 

- Pagament a AFAM de 2.239,32 euros corresponents al primer termini del conveni 
subscrit.  

- Pagament a SILOÉ de 2.400 euros corresponents al primer termini del conveni subscrit.  
- Pagament a Club Esportiu L’Àngel- APASA de 8.100 euros fixats al conveni subscrit. 
- Pagament a Creu Roja Amposta de 3.000 euros corresponents al primer termini del 

conveni subscrit. 
 
SOL·LICITUD D’ENDÒS 
Aprovar la sol·licitud formulada  per Grup ABS SL en la que demana la  transmissió de drets de 
cobrament representats per la factura número 16/22 de la BIAM 2016 per un import de 
3.241,99€. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
- Aprovar la devolució de la fiança de 67,95 € a A.Q.S., pels motius indicats. 
- Aprovar la devolució de la fiança de 7.195,99 € a J&C SCP, pels motius indicats. 
- Aprovar la devolució de la garantia provisional de 395,25 € dipositada per La Vall de 

Cabiscol, SL per a 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. 

 
ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016 
L’Ajuntament d’Amposta s’adhereix al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Tarragona publicat a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona amb que 
s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 
D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Tarragona un 
pagament per import de 187.478,25 euros, per compte dels crèdits que l’entitat té respecte de la 
Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit: 

Doc. Financer Concepte Referència Import 

4000140569 18080 FCLC 2013 27.244,93 € 

4000165163 18080 FCLC 2014 132.030,39 € 

5000309611 18003 PUOSC 2014 28.202,93 € 
 
PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ DE COMPROMÍS PECT 
Aprovar la formalització de compromís PECT entre el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
l’Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià emmarcats en la RIS3CAT i el Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
A PARTICULARS I ENTITATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I 
DIFUSIÓ CULTURAL EXERCICI 2016 
Aprovar les bases específiques per l'atorgament de subvencions a particulars, associacions de 
veïns i similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes 



 

populars  a l’any 2016, en les quals es preveu atorgar una quantitat màxima d’11.800,00 €, obrint 
el termini de presentació de sol·licituds de l’1 d’agost al 15 de setembre de 2016. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LES PLACES 
VACANTS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Aprovar les bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants a 
l’Ajuntament d’Amposta. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicències del Mercat Exterior (NC 096070) a V.P.A. com 

a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicències del Mercat Interior (llocs MP6-MP5-FB7-FB8) 

a Peixos Claudio, S.L. com a cessionària. 
 
AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE VEHICLE DE TITULARITAT MUNICIPAL 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
Aprovar el padró anual de la taxa de recollida d’escombreries any 2016 per un import de 
1.335.350,65 €. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
- Bonificació del 50 % de la taxa liquidada per un import de 150,00€, a JL.S.LL. 
- Bonificació del 68 % de la taxa liquidada per un import de 22.656,96€, a Contenidors Baix-

Mont, S.L.  
- Procedir a practicar una bonificació del 68 % de la taxa liquidada per un import de 

225,19€, a S.Q.A. 
- Procedir a practicar una bonificació del 68 % de la taxa liquidada per un import de 

573,85€, a Toc Toc, SCP. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
- Acceptar el fraccionament del deute pendent, sol·licitada per J.B.F., en tres quotes mensuals 

d’igual quantia. 
- Acceptar el fraccionament del deute pendent, sol·licitada per R.M.R., en quatre quotes 

mensuals d’igual quantia. 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per D.G.D. en què manifesta que han rebut 

notificació de la liquidació per la transmissió de domini pel títol de compra amb subrogació 
d’hipoteca assimilable a la dació en pagament de deute, considerar que concorren tots els 
requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i donar 
de baixa les liquidacions. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per L.C.G. en què manifesta que han rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de compra amb 
subrogació d’hipoteca assimilable a la dació en pagament de deute, considerar que 



 

concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per J.H.V. i P.N.S. en què manifesten que han 
rebut notificació de les liquidacions de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de 
compra amb subrogació d’hipoteca assimilable a la dació en pagament de deute, 
considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la 
transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa les liquidacions. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per DA.G.R. en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de compra amb 
subrogació d’hipoteca assimilable a la dació en pagament de deute, considerar que 
concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per P.A.L. en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’execució 
hipotecària judicial, considerar que no concorre el requisit de permanència al domicili 
habitual del subjecte passiu per quan no ha estat empadronat el menys dos anys abans 
de l’acte de transmissió de domini per execució hipotecària i considerar ajustada a dret la 
liquidació. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per I.B. en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de compra amb 
subrogació d’hipoteca assimilable a la dació en pagament de deute, considerar que 
concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació per tractar-se un supòsit d’exempció. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per FA.S. 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, considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació per 
tractar-se un supòsit d’exempció. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per LV.C.C. en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’execució 
hipotecària judicial, considerar que no concorre el requisit de permanència al domicili 
habitual del subjecte passiu per quan no ha estat empadronat el menys dos anys abans 
de l’acte de transmissió de domini per execució hipotecària. 

- Vista la sol·licitud d’exempció presentada per LH.V.J. en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’adjudicació 
judicial, considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció 
de la transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa la liquidació. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Devolució per ingressos indeguts de 8,75€ a JJ.P.M. 
- Devolució per ingressos indeguts de 106,27€ a MJ.G.G. 
- Bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de MA.C.F. 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. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a S.S.G. 



 

- Canviar la bonificació per invalidesa que s’aplicava a l’antic vehicle propietat de MT.R.V. i 
aplicar-lo al nou vehicle de la seva propietat. 

- Bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de M.B.B. per l’exercici 2017 i 
següents. 

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

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de F.G.M. 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. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a MT.J.B. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a MJ.F.J. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER LA RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Practicar la devolució per ingressos indeguts de l’import de 115,63 € a S.O.P. 
 
SOL·LICITUDS DE RESERVA DE LA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 
- Aprovar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per CI.C.C., de 3m 

lineals i considerar autoliquidada la taxa. 
- Aprovar la reserva de la via pública de gual permanent sol·licitada per A.C.R., de 4m 

lineals i considerar autoliquidada la taxa. 
 
SOL·LICITUDS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
- Concedir llicència sol·licitada per burguer Snooppy , per a l’ocupació de la via pública amb 

taules i cadires damunt la calçada amb una superfície de 16m2 per a l’any 2016 i havent 
de liquidar les taxes corresponents. 

- Concedir llicència sol·licitada per AUTOBAR 2014, S.L., per a l’ocupació de la via pública 
damunt d’una tarima que descansa a la calçada i l’anivella amb la vorera de 17m2 per a 
l’any 2016 i havent de liquidar les taxes corresponents. 

- Concedir llicència sol·licitada per PASTISSERIA JIMENEZ, S.L., per a l’ocupació de la via 
pública damunt de la vorera amb una superfície de 16m2 per a l’any 2016 i havent de 
liquidar les taxes corresponents. 

- Autoritzar a bar Casa Rafael, per a l’ocupació de la via pública tancant un tram del carrer 
Les Palmes el dia 12 d’agost per la tarda i el 13 d’agost pel matí amb motiu de l’esmorzar 
del bou de les Festes Majors 2016 havent de liquidar les taxes corresponents. 

- Autoritzar a C.H.A., per ocupar la façana del bar burguer del carrer Primer de Maig els 
dies 12, 13, 14, 15, 20 i 21 d’agost de 2016 amb motiu de les Festes Majors havent de 
liquidar les taxes corresponents. 

 
SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de maig de 2016 en que es 

concedia a MD.Z.A. una de zona de càrrega i descàrrega del local ubicat a l’Av. de la 
Ràpita de venta de Tabac, ja que s’amplia la zona de càrrega i descàrrega que hi ha 
davant de l’empresa ISAVAL. 

 



 

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per A.C.C. en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública el dia 14 de juliol de 2016 al carrer Ruíz de 
Alda entre les 9 i les 11 hores i tancar la circulació del carrer per motius d’obres. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’associació Sport Salut en la que demanen 

autorització per fer una gimcana al Par dels Xiribecs de 10 a 12 amb els nens i nenes de 
les estades d’estiu el divendres, 29 de juliol de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per LM.V.A. com a propietari del bar Campari, en la que 
demana autorització per poder tallar el tram del carrer Corsini a partir del carrer Felip II, 
el dia 20 d’agost de 2016 per acomiadar les Festes Majors, a partir de les 21 hores, previ 
pagament de les taxes. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MA.C.F. en la que demana autorització per poder 
tancar un tram del carrer Xile, per fer un sopar al carrer el dia 12 d’agost de 2016, amb 
motiu de l’inici de les Festes Majors d’Amposta. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
Autoritzar la cessió de les tanques que en aquell moment estiguin disponibles a Societat de 
Caçadors de l’Ebre d’Amposta el dia 7 d’agost de 2016 en motiu de la 2a cursa de barquets de 
perxar a la zona de l’embut. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A SILOÉ, els dies 5 i 12 d’agost de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 
 
MODIFICACIONS DEL SAD 
- Alta del SAD a P.G.R. amb efectes del dia 18 de juliol de 2016, amb un cost per a la 

usuària de 75,87 € mensuals. 
- Alta al servei de Teleassistència a E.G.C. 

 
MODIFICACIONS DEL TAD 
- Baixa del TAD per renúncia de A.F.J. amb efectes del dia27 de juny de 2016. 
- Baixa del TAD per renúncia de I.S.C. amb efectes del dia 7 de juliol de 2016. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Atorgar un ajut d’urgència social per un import de 80,00 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen dotze ajuts alimentaris per import de 480,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General d’Administració Local, informe en relació amb l’article 7.4 de la Llei27/2013, de 
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, en relació a 
l’atorgament d’ajuts a la contractació de treballadors/es, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Diputació de Tarragona, gabinet de Presidència, declara la caducitat d’expedients de 
subvencions extraordinària “Candidatura de la carta europea turisme sostenible del Delta”, la 
Junta de Govern Local resta assabentada 



 

- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, informa sobre el procediment per a 
la declaració coma bé cultural d’interès nacional de la Façana fluvial d’Amposta, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, agraeix l’oferiment sobre l’oficina de medi ambient 
d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada 
- President de la Diputació de Tarragona, informa sobre el conveni amb la Generalitat per poder 
fer aportació econòmica als ens locals, la Junta de Govern Local resta assabentada 
- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, modificant l’acord de concessió de subvenció a 
l’Ajuntament d'Amposta, per un import de concessió  de 3.358,312 € restant la subvenció final en 
36.641,68 €, expedient 2015/104691, per a la programació d’activitats del Centre d’Art Lo Pati, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Contractació d’obres menors 
Reforç de dues bigues del Departament d’obres i urbanisme amb Mecanoviga SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.439,17 €. 
 
Ocupació de la via pública 
Autoritzar la sol·licitud formulada per SUMASA en la que demana autorització per poder ocupar 
la via pública amb una plataforma elevadora o camió cistella durant 4 dies per arranjar un edifici 
de l’Av. Sant Jaume. 
 
Sol·licitud de rectificació de liquidació i devolució d’ingressos indeguts. 
Desestimar la sol·licitud formulada per MA.C.E. en què demana que se li retorni la quantitat de 64,80 € 
d’ingressos indeguts per considerar ajustats a dret tots els actes administratius portats a terme tant en 
seu de gestió tributària com de recaptació. 
 
 


