
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 13 de 
març de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 09:35 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 6 de març de 2017. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA 
DE VEHICLES ELÈCTRICS” 
 

- Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra 
"Instal·lació de recàrrega ràpida de vehicles", redactat per l’Enginyer 
municipal, J.C.G.C., amb un pressupost d’execució per contracta de 
54.325,32 €. 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ICAEN PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ 
DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS 
 

- Sol·licitar a l’Institut Català de l’Energia una subvenció, per import de 
40.000,00 €, destinada a la instal·lació d’una estació d’accés públic de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (línia EdRRA), tot allò de 
conformitat amb el que disposa la Resolució EMC/2973/2016. 

 
 



APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT “SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT AL PLA 
D’EMPÚRIES, GRAU I BARRI QUINTANES – LOT 3” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Substitució d’enllumenat al 
Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes – Lot 3” elaborat per Also Caslas 
Instal·lacions SL. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES I FACTURA 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 2 de l’obra “Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers”, per un import de 18.871,29 €, 
així com la factura número 17. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament de diversos camins”, per 
un import de 41.512,76 €, així com la factura número 16. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 3 de l’obra “Arranjament 
de diversos camins”, per un import de 41.700,48 € sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 

 
APROVACIÓ DE PREU NOU DE L’OBRA 16_002 SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA 
D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA 
 

- Aprovar el PN-01 del que s’ha donat compte, així com la seva execució 
a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte. 

 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en reparació asfàltica 
del Passeig Canal amb CONTREGISA segons oferta presentada per un 
import total de 2.831,40 €. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la construcció de 768 
m2 d’stand octogonal amb paret i gris color Maple/Negre, amb 
il·luminació general i retolació amb vinil per al Fòrum Jove d’Emancipació 
Juvenil amb 2003 SA segons oferta presentada per un import total de 
15.670,35 €. 

 



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en cobertura 
informativa i altres d’acord amb el contracte de col·laboració i prestació 
de serveis adjunts amb Televisió Teveon Ebre SL segons oferta 
presentada per un import total de 5.000,00 € + IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en cobertura 
informativa i altres d’acord amb el contracte de col·laboració i prestació 
de serveis adjunts amb Ebre Digital SL segons oferta presentada per un 
import total de 9.000,00€ + IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el transport adaptat 
dels centres de dia de la residència i del centre de dia de malalties 
neurodegeneratives d’Amposta de l’1 al 30 d’abril de 2017, amb Cruz Roja 
Española Amposta segons oferta presentada per un import total de 
5.991,53€. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A JORNADES DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Interventora, la Sra. M.M.M.G., 
en la que demana autorització per poder assistir, juntament amb el Sr. 
D.C.D. a la “Jornada d’estabilitat pressupostària i endeutament” que es 
realitzarà a Tarragona, el dia 14 de març de 2017 de 9 a 15 hores.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel TAG, Sr. R.M.A., per tal d’assistir 
com a tribunal de selecció de personal, a l’Ajuntament de Sant Carles 
de la Ràpita, el dilluns, 20 de març de 2017 a partir de les 9 hores per 
realització de proves selectives. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació  número 
107 de data 13/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 150.624,64 
€, la qual comença amb Localret, per import de 2.451,38 € i finalitza 
amb Consell Comarcal del Montsià per import de 79.778,49 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 106 de data 
13/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 112.368,80 €, la qual 
comença amb Assemblea Local d’Amposta de la Creu Roja per import 
de 5.991,53  € i finalitza amb Clece SA  per import de 22.407,07 €. 



 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 2012 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
part proporcional equivalent al 49,73 % de la paga extraordinària i 
addicional del mes de desembre de 2012  al Sr. V.R.M., per un import 
total de  151,40 €. 

- Desestimar el pagament de la part proporcional de la paga extra de 
desembre de 2012 equivalent al 24,04 % al Sr. V.R.M., per quant, 
atenent a la regulació municipal, el dret a recuperar-la va prescriure el 
dia 1 de desembre de 2015. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
part proporcional equivalent al 26,23 % i al 49,73 % de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012  al Sr. J.G.E., 
per un import total de  844,19 €. 

- Desestimar el pagament de la part proporcional de la paga extra de 
desembre de 2012 equivalent al 24,04 % al Sr. J.G.E., per quant, atenent 
a la regulació municipal, el dret a recuperar-la va prescriure el dia 1 de 
desembre de 2015. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
part proporcional equivalent al 26,23 % i al 49,73 % de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012  a les 
persones que es diran a continuació: 

o Sr. O.A.M., per un import total de 1.229,67 €. 
o Sra. R.A.R., per un import total de 390,86 €. 
o Sr. D.M.A., per un import total de 1.331,67 €. 
o Sr. J.R.S.M., per un import total de 873,27 €. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Experiment Gràfic SL per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI G.F.V., del 6 
de març al 26 de maig de 2017 de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 13 
hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa J.I.B.C. per a la formació pràctica en centres de 



treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI P.M.B., del 6 de març al 25 
de maig de 2017 de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració educativa a signar per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI 
M.D.B., el qual realitzarà les pràctiques a l’àrea de noves tecnologies de 
l’Ajuntament d'Amposta, del 6 de març al 26 de maig de 2017 de 2017 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA 
“LLEGIM AMPOSTA” 
 

- Aprovar les Bases reguladores del I Concurs de fotografia “Llegim 
Amposta”, obrint el termini d’admissió d’obres del 20 de març al 16 
d’abril de 2017 (ambdós inclosos) 

 
AIXECAMENT D’EMBARG 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. D.S.A. (Ref. 
431623309293L) 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra la Sra. M.C.F.T. (Exp. 
43031300270369) 

 
APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
 

- Aprovar el padró anual de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
any 2017, per un import de 1.430.857,39 €. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
la Sra. M.J.V.M. sense entrar en la tramitació de la reclamació motivada 
pels danys personals soferts el dia 19 d’octubre de 2016, al caure, 
suposadament com a conseqüència del mal estat de les vorades al 
passeig Canal, per no haver subsanat els defectes en el termini 
concedit. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. M.C.M.C., danys han estat valorats en un total de 438,02 €, d’acord 



amb factura número FC17-30 de Taller Franc Roda degudament pagada 
i a nom de la reclamant. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. C.M.C.  
- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la 

meitat indivisa de la concessió administrativa funerària que la causant 
C.F.P. tenia sobre el nínxol número 997 - ampliació, a favor del seu fill 
F.J.C.F., operada la renuncia del seu germà J.A. 

 
SOL·LICITUDS D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. Y.C.M. consistent en 
el 50 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

861947 418,88 418,88 50% 209,44 209,44 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. F.B.Q. per tractar-se d’una 
família nombrosa i al tractar-se d’una família de 8 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 45 m3/trimestre. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. E.Q.L. a la bonificació del 95% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

898829 83,26 17/11/2016 79,10 0,00 



 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

de la Sra. E.A.Q. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

898830 336,83 17/11/2016  84,21 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
del Sr. J.M.A.Q. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

898831 336,83 17/11/2016  84,21 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en el Sr. S.L.N. per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual. 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar al Sr. R.A.G.P. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb número de llicència 2256, amb les característiques següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Joan d’Àustria.  

- Atorgar a la Sra. M.C.T. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb número de llicència 2255, quines característiques seran les 
següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 2,20 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Joan d’Àustria. 



 
- Atorgar al Sr. M.A.R.P. la reserva de la via pública de gual permanent 

amb número de llicència 2257, amb les característiques següents: 
o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 

d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 
o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 

la via pública de 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Sebastià Juan Arbó. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.R.G.S., a comptar de 
l’exercici 2018 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.V.E. a comptar de 
l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.V.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i  2019, havent 
d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per al 2020 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. F.M.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.F.G.J. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.S.F. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.G.B. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. F.M.P. a comptar de 
l’exercici 2018 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat del SR. I.G. produïda 
el dia 12 de maig de 2016 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 



869230 2016 67,12 33,56 33,56 
 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. M.P.C., 
produïda el dia 28 de juliol de 2016 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
872360 2016 67,12 50,34 16,78 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPALS 
 

- Reconèixer una errada de fet a l’hora de seleccionar la tarifa correcta 
atès la condició de família nombrosa de la Sra. A.M.G. i procedir a 
rectificar la unitat fiscal i aprovar la devolució per ingressos indeguts: 

Mes/rebut Generat Correcte Devolució Interessos A tornar 
Octubre 898323 131,68 65,84 65,84 0,24 66,08 

Novembre 899681 131,68 65,84 65,84 0,81 66,65 
Desembre 900419 131,68 65,84 65,84 0,71 66,55 
 

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE 
Aquest assumpte acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió d’ús de la sala del Teatre 
de l’edifici del Casal Municipal a la Sra. T.R.R. per al dia 1 de març de 
2017 de les 17:00 fins les 19:30 hores. 

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal al Sr. A.C.F., actuant com a representats d’AFT Terres de 
l’Ebre, per al dia 22 d’abril de 2017 de les 17:00 fins les 21:00 hores. 

- Acceptar, per a la Sra. M.C.P., actuant en nom i representació d’APASA, 
per realitzar les XII jornades esportives d’Apasa,  la cessió de: 

o Pavelló  i piscina el 08/05/2017 (15:15 a 16:16) i (10:30 a 11:30) 
respectivament.  

o Camp de bitlles el 09/05/2017 10:30 a 12:30. 
o Pavelló  i piscina el 10/05/2017 (15:15 a 16:16) i (10:30 a 11:30) 

respectivament.  



o Pista d’atletisme l’11/05/2017 10:30 a 12:30. 
o Camp de futbol i piscina el 12/05/2017 (10:30 a 12:30) i (10:30 a 

11:30) respectivament. 
- Acceptar la cessió d’ús de l’auditori al Sr. M.F.M., actuant en nom i 

representació de l’Escola Mestre Agustí Barberà, el següent dia 19 de 
juny de 2017 durant tot el dia per portar a terme el lliurament d’orles.  

- Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal al Sr. E.J.C.A. per al dia 1 d’abril de 2017 de les 16:30 fins les 
19:30 hores. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori al Sr. M.V.P., actuant com a representant 
de l’entitat Ajuntament d’Amposta, per als dies 20 al 31 de març, 5 ‘abril 
i 7 al 14 d’abril de 2017 durant tot el dia per realitzar l’activitat Fòrum i 
Saló.  

- Autoritzar a la Sra. A.R.S.,amb efectes retroactius, l’ús de la sala de 
reunions de l’hotel d’entitats del 8 al 13 de març de 2017 de 8 a 14 
hores, sent responsable de les instal·lacions la Sra. A.R.S., per fer 
formació de les competències transversals per a peó de neteja viària 
per a l’Ajuntament d'Amposta. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS 
 

- Autoritzar a la Sra. Inés Martí Herrero, regidora d’ensenyament i cultura, 
l'ús del minibus els dies 31 de juliol, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 d’agost de3 2017 
amb motiu del festival Delta Charber, amb subjecció a les condicions 
que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, 
figurant com a responsable del vehicle la Sra. Inés martí  advertint que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. D.C.F., l'ús del minibus els dies 14, 21 i 28 de març de 
2017 amb motiu del casal juliol din@mik, amb subjecció a les condicions 
que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, 
figurant com a responsable del vehicle el Sr. D.C.F., advertint que haurà 
de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la 
clau. 

 
 
 



COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprova el conveni de 
cooperació per a la participació conjunta i coordinada al programa de 
fires internacionals, nacionals i estatals. La junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Consell Comarcal del Montsià, aprova l’addenda econòmica referent al 
període 2016, en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social. La junta de Govern Local resta assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, reconeix la prestació 
d’incapacitat permanent absoluta amb efectes del dia 27/12/2016 de la 
treballadora M.C.J. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana 
es traslladi còpia a la interessada i Departament de personal. 

- Diputació de Tarragona, aprova la convocatòria del PAM 2017, 
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit de la 
Diputació de Tarragona del 2017. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Jutjat Contenciós número 1 de Tarragona, Sentència número 42/2017, 
procediment abreviat número 512/2015, estimant parcialment el recurs 
contenciós administratiu interposat per Eulen, condemnant a 
l’Ajuntament d’Amposta a abonar els interessos corresponents a les 
factures reclamades sense costes. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Departament d’empresa i coneixement, indicacions sobre la realització 
de la Fira Fora Estocs del dia 3 de març de 2017 a Amposta. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, informe sobre l’acord el Ple de 
28/11/2016. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Base Gestió d’Ingressos, informe sobre l’aprovació inicial de l’aplicació 
del coeficient reductor per l’actualització de valors cadastrals i/o la 
possibilitat d’elaboració d’una nova ponència de valors de caràcter 
col·lectiu per al municipi d’Amposta. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, notificació de transmissió 
d’habitatges als efectes d’exercir, en el seu cas, els drets de tanteig i 
retracte. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana que es 
traslladi a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que no accepta el dret 



de tanteig i retracte dels habitatges indicats als annexos corresponents, 
excepte els 2 habitatges del carrer Garcia Morato que acceptem el dret 
de tanteig i retracte. 

- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, no 
accedeix a la sol·licitud de l’Ajuntament d'Amposta d’autorització l’accés 
al canal per poder realitzar els treballs de connexió del col·lector 
projectat. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dona per 
desistida la sol·licitud de l’Ajuntament per realitzar l’Ebre Km 0 i ordena 
l’arxiu de les actuacions. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Serveis Arensis SL, comunica dates de pagament de nòmina als 
treballadors/es de l’escola Consol Ferré. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, comunica 
que han fet la inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català del 
bé cultural d’interès local del conveni de les Carmelites Terciàries. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, 
resol inscriure en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, com a 
festes, la Festa Major d’Agost d’Amposta, Festes Majors del Poble Nou 
del Delta i Festes del Carme del barri del Grau d’Amposta. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Subdelegació del Govern a Catalunya, comunica que en data 1 de març 
de 2017 es va nomenar el nou Delegat del Govern a Catalunya Sr. 
J.E.M.R. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, referent al recurs 
ordinari 128/2016, té per rebuda la documentació requerida i fixa el 
termini de 20 dies per formalitzar demanda. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Síndic de Greuges de Catalunya, comunica l’arxiu de les actuacions amb 
motiu de la queixa del Sr. S.S.A. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
 



URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
en la que demanen autorització per poder ocupar la via pública en 
motiu dels actes commemoratius del Dia Mundial del Teatre i del Dia 
Mundial del circ amb: 

o una pancarta als quatre cantons (del 6 al 28 de març de 2017) 
o 6 cartells amb suport rígid a faroles situades a l’Avinguda de la 

Ràpita (del 6 al 28 de març de 2017) 
o 12 lones amb suport rígid a faroles situades a la Plaça Ramon 

Berenguer IV (del 5 al 24 d’abril de 2017) 
o recorregut teatral per l’Avinguda de la Ràpita, protagonitzat per 

un màxim de 10 joves amb petites pancartes (dies 10 i 17 de 
març de 2017 a les 17 hores) 

o També sol·liciten la col·laboració de la brigada municipal per a la 
col·locació de la pancarta i posterior retirada de la mateixa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.J.D.L., representant d’ERC 
Amposta, en la que demana autorització per poder muntar una parada 
informativa a la Plaça Ramon Berenguer IV de 10 a 13 hores el dissabte 
18 de març de 2017, advertint a l’interessat que s’ha de respectar la 
normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via la 
qual dictamina que s’ha de deixar un pas lliure per als vianants com a 
mínim d’1’50 metres i s’haurà de posar en contacte amb el responsable 
del mercat municipal perquè l’informi de la ubicació més apropiada per 
realitzar l’activitat. 

 
Expedient de contractació de serveis i direcció de la Festa del Mercat a la 
Plaça 2017 i 2018 
 

- Aprovar l'expedient de contractació dels servei per la direcció artística de 
la Festa del Mercat a la Plaça dels anys 2017 i 2018, mitjançant 



procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació amb tramitació urgent. 

 
Contractació de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la compra 
d’arbres per a la festa de l’arbre amb Cultidelta SL segons oferta 
presentada per un import total de 6.251,41 €. 

 
Adhesió Al Pla Extraordinari d'assistència Financera Local 2017 
 

- Que 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 què s'estableix el Pla 
extraordinari d'assistència financera local 2017 i que, d'acord amb el 
que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·liciti a la Diputació de 
Tarragona un pagament per import de 437.743,63 euros, per compte 
dels crèdits que l’entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que 
es detallen tot seguit:  

Doc. Financer Text de posició Import 
5000063298 FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 130.126,00 € 
5000065219 FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 108.979,72 € 
5000365785 FCLC 2013 municipis darrer pagament 136.224,67 € 
5000400213 Fons Cooperació Local, ajuntaments, 2015 62.413,24 € 

 
Sol·licitud de devolució de fiança 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 213,29 € al Sr. J.P.T. per les obres 
construcció d’un magatzem agrícola al polígon 27 (Exp. 60/2012) 
mitjançant transferència al número de compte indicat per l’interessat.  

 
Sol·licitud d’autorització de rodatge  
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.B.O. en la que demana 
que s’autoritzi a la TV a enregistrar imatge per tota la població els dies 3 
i 4 d’agost de 2017 en motiu de les Jornades Internacionals de Dansa 
“Dansa Amposta” on intervindran càmeres de TV americanes de la 



International Ballet Docuseries “Julianne’s Journey Docuseries, advertint 
a la interessada que s’haurà de respectar la normativa de trànsit. 

 
Sol·licitud d’autorització de reportatge fotogràfic  
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Digital Zoom Grom Place en la 
que sol·liciten autorització per fotografiar diferents llocs del Delta de 
l’Ebre el dia 13 de març de 2017 (14 o 15 de març si el temps no ho 
permet) i accedir als llocs indicats amb un equip de 6 persones, inclòs 
el pilot del drone, , advertint a la interessada que si s’ha d’ocupar la via 
per realitzar l’activitat, s’haurà de respectar l’anual normativa de trànsit: 

o Gola De Pal – Playa de la Marquesa, Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. 

o Bassa del Garxao, Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
o Barra del Trabucador – Platja del Trabucador, Parc Natural del 

Delta de l’Ebre. 
o Mirador de l’Encanyissada, Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
o Punta el Fang- L’encanyissda, Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
o Faro del Fangar, Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 

- Autoritzar l’ús de la zona reservada per realitzar tasques de càrrega i 
descàrrega situada al carrer Verge de Montserrat, 8 d’Amposta, de 16 a 
22 hores, amb una superfície lineal de 12.80 metres lineals. Fora 
d’aquest horari, s’autoritzarà a estacionar a qualsevol usuari de la via 
pública. La Policia Local s’encarregarà de la realització de col·locar els 
adhesius corresponents. 

- Autoritzar la construcció de dues rampes que permetin l’accessibilitat 
en cadira de rodes o similars a ambdós costats del carrer França, per 
baixar de la vorera i pujar a l’altra, per necessitats dels veïns amb 
mobilitat reduïda (una a la vorera del carrer França al davant del 
número 6 i l’altra a l’altra part de carrer que dona al pàrquing) entre les 
quals hi hagi un pas de vianants, d’acord amb croquis adjunts. 

- Comunicar a la sol·licitant, la comunitat de propietaris del carrer 
Ponent, que per part del Cap del Cos de la Policia Local, es donaran les 
ordres oportunes per tal d’incrementar la vigilància de la zona de la 



Plaça de la Mola per minimitzar les infraccions, molèsties i conductes 
incíviques. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. W.T.M., en la que 
demana que li sigui concedit el cartell identificatiu per poder deixar el 
cotxe a l’aparcament del carrer Sant Sebastià per quan la sol·licitant no 
està inclosa en la zona de veïns al que se’ls dona autorització. 

 
Embarg de crèdits i deutes 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Eurocop 
Technologies SL fins cobrir la quantitat de 27.148,58  €. (Ref. 
281723339992M) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre G.L.V. fins 
cobrir la quantitat de 3.737,77  €. (Ref. 431723305135A) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre N.N.M. fins 
cobrir la quantitat de 440,68 €. (Ref. 431723304679F) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre H.S.S.A. fins 
cobrir la quantitat de 14.704,49 €. (Ref. 431723305110R) 

 
Acceptació del dret de tanteig i retracte 
 

- Acceptar el dret de tanteig i retracte en favor de l’Ajuntament 
d'Amposta dels habitatges següents: 

Titular Municipi Adreça Annexos Sup. útil Sit. 
actual 

Tipus 
jur. 

Est. 
Cons. 

Preu Ref. Cad. Núm. 
Finca 

BBVA SA Amposta Carrer 
Garcia 
Morato 

NO 60,92 M2 Buit Jurídica Acabat 23.373,62 € 5296301BF9059E0019JZ 44395 

BBVA SA Amposta Carrer 
Garcia 
Morato 

NO 64,92 M2 Buit Jurídica Acabat 24.908,32 € 5296301BF9059E0027XE 44403 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i trenta-cinc minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
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