
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 20 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 Acctal.: Verònica Arasa Gallego 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 09:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 13 de març de 2017. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 
 

- Adjudicar el contracte per a l’adjudicació dels serveis de prevenció de 
riscos laborals (especialitats tècniques) i vigilància de la salut a 
Prevenactiva, SLU., en les condicions següents: 

o Preu: 
 Prevenció de riscos laborals (especialitats tècniques): 

7.350,00 € + 1.543,50 € (IVA 21%). 
 Vigilància de la salut col·lectiva: 7.500 €  

o Durada del contracte: 4 anys comptats a partir del dia 1 d’abril de 
2017, amb la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts 
per un període de 2 anys. 

o Condicions en la prestació del servei: d’acord amb el que 
determina el Plec de clàusules econòmiques, administratives i 
tècniques i l’oferta de l’adjudicatària. 

 



ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DE LA REVISTA AMPOSTA 
 

- Adjudicar el contracte per la prestació del servei dels serveis de 
maquetació i impressió de la revista Amposta a Sistemes de 
comunicació gràfica, SL., amb les condicions següents: 

o Import anual:  17.424,00 € (IVA inclòs). 
o Termini de lliurament: 2 dies. 
o Qualitat d’impressió: offset. 
o Durada del contracte: des de l’1 d’abril de 2017 al 31 de 

desembre de 2018. 
o El contracte s’haurà de complir d’acord amb el que determina el 

Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques i 
l’oferta de l’adjudicatària. 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA “IMPLANTACIÓ DEL NOU 
ENLLUMENAT AMB LED I COMANDAMENT PER TELEGESTIÓ A POBLE NOU DEL 
DELTA” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Implantació del nou 
enllumenat amb LED i comandament per telegestió a Poble Nou del 
Delta ” elaborat per Mittom Sistemes 2 SL. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’assessorament i 
tramitació de reclamacions per la clàusula del sòl i devolucions de 
despeses hipotecàries amb M.I.P.G. segons oferta presentada per un 
import total de 4.500,00 € + IVA. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 70 pilones 
amb Grupo Prisma Dos Inversión SL segons oferta presentada per un 
import total de 2.879,80 €. 

 
 



ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL 
 

- Aprovar l’acabament de contracte de la Sra. S.N.F., amb efectes del dia 
3 d’abril de 2017 com a enginyera d’obres públiques del departament 
d’obres. 

- Aprovar l’acabament de contracte del Sr. P.E.S., com a monitor de 
plàstica de l’escola Soriano Montagut, amb efectes del dia 6 d’abril de 
2017. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació del Sr. M.V.B., com a oficial segona de jardineria 
per a la realització de les tasques indicada, jornada laboral completa 
del 21 de març al 4 de maig de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. S.S.P., com a oficial segona de jardineria 
per a la realització de les tasques indicada, jornada laboral completa 
del 21 de març al 4 de maig de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.F.G.G., com a peó de la parada de 
sementals, categoria laboral AGp-8, jornada laboral completa del 3 
d’abril al 21 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.M.T.J., com a peó de la parada de 
sementals, categoria laboral AGp-8, jornada laboral completa del 3 
d’abril al 21 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.S.N., com a oficial primera electricista, 
categoria C2-13, , jornada laboral completa del 22 de març al 21 de 
setembre  de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. J.R.A., com peó de la brigada, categoria 
laboral AGP-8, jornada laboral completa del 22 de març al 21 de 
setembre de 2017 

- Aprovar la contractació del Sr. J.M.O., com peó de la brigada, categoria 
laboral AGP-8, jornada laboral completa del 22 de març al 21 de 
setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació del Sr. M.M., com peó de la brigada, categoria 
laboral AGP-8, jornada laboral completa del 22 de març al 21 de 
setembre de 2017. 

 
 



SOL·LICITUD DE TREBALLADORS/ES DE BESTRETA 
 

- Atorgar al Sr. J.A.N. una bestreta de nòmina reintegrable per import de 
1.454,04 € a reintegrar en 12 mensualitats. 

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

- Autoritzar les sol·licituds formulades per les tècniques de Polítiques 
Actives d’Ocupació, A.R.S, H.D.R. i I.M.P., per assistir a la “Sessió 
formació FOJ + 30 Plus 2016”, el dia 8 de febrer de 2017 de 10 a 14 
hores, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.S.A., en la que sol·licita 
autorització per poder assistir a la Jornada “Reflexions pràctiques sobre 
la gestió cultural amb pocs recursos” el dia 22 de març de 2017 a la seu 
de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa de 16 
a 20.30 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F., en la que sol·licita 
autorització per assistir a la reunió del Consell d’empadronament que 
tindrà lloc el dia 23 de març de 2017 a les 9.30 hores a Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.V.F., en la que demana 
autorització per assistir a la reunió que organitza el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya per a les entitats 
locals vinculades a Estratègies Territorials de desplegament del SOC, el 
dia 9 de març de 2017 a partir de les 9 hores, a Barcelona, amb efectes 
retroactius. 

 
SOL·LICITUD D’AJUT SOCIAL 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
219,00 € al Sr. F.X.C.G. en concepte d’ajut social per l’adquisició 
d’ulleres. 

 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Fustes Roca i 
Codorniu SL fins cobrir la quantitat de 1.134,37 €. (Ref. 281723339992M) 



- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre D.I. fins 
cobrir la quantitat de 360,00 €. ( Ref. 431723305918G)  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre E.E.M.L. fins 
cobrir la quantitat de 772,53 €. (Ref. 431723305540V) 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 
130 de data 20/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 48.454,18 
€, la qual comença amb Cepsa Card SA, per import de 2.381,43 € i 
finalitza amb Remsa memorial SA per import de 2.641,83 €. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’Esplai de Tortosa, per a la realització de les pràctiques 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil en els centres oberts 
infantils i juvenils del municipi sota la supervisió dels serveis socials 
municipals. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’Institut Montsià per a la formació pràctica en centres de 
treball de l’alumne  E.C.G., el qual realitzarà les pràctiques a la brigada 
municipal del 6 de març al 7 de juny de 2017 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  Universitat Oberta de Catalunya per a la formació teòrica i 
pràctica de l’alumna E.G.T., durant els mesos de febrer a juny de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de garantia definitiva dipositada en motiu de les 
obres “Asfaltat de diversos carrers 2014” dipositada en forma de 
certificat de Seguro de Caución bancaria de Generali Espanya SA de 14 
de novembre de 2014 per un import de 4.586,78 € a Construccions 3 G 
SA. 

 
 
 



RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
la Sra. J.S.H. per quan no han estat conseqüència  del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament en el pagament de la concessió 
administrativa funerària per al Sr. S.V.F., segons el següent quadre 
d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
632,20 05/04/2017 210,72 0,00 0,00 210,72 421,48 
421,48 05/05/2017 210,72 0,00 0,30 211,02 210,76 
210,76 05/06/2017 210,76 0,00 0,97 211,73 0,00 
Total       

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pels Srs. E.V.M., A.D.G., E.F.L. i I.G.B. 
en que sol·liciten llicència de venda no sedentària per al mercat 
municipal d’Amposta dels dimarts, per quant actualment el mercat de 
venda no sedentària d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

- Acceptar la baixa temporal de les llicències del mercat interior i exterior 
següents de la Sra. G.T.A.: 

o Llocs mercat interior: 
 Parada de fruites i verdures número 20. 
 Parada de fruites i verdures número 19. 

o Llocs mercat exterior: 
 Lloc número 90 ubicat al carrer Palau i Quer numero 12. 

- Desestimar la petició de baixa temporal de la Sra. E.B.B., per quant la 
manca de productes per no haver-los pogut adquirir no és motiu de 
força major per no ocupar la parada de venda de mercat ambulant. 

- Acceptar la baixa de la llicència temporal a precari a partir del dia 1 de 
desembre de 2016 que s’atorgà a A.R.E., donar de baixa d’ofici atès que 
ja es va complir el termini fixat per la Junta de Govern Local, a A.G.M. a 



partir del dia 1 de desembre de 2016 i tornar a activar la unitat fiscal a 
nom de la titular de la llicència M.L.G.C. 

- Comunicar a la Sra. C.W.G. que no pot ser admesa la seva sol·licitud de 
llicència per quant actualment el mercat de venda no sedentària 
d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

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

- Concedir la bonificació pregada per la Sra. N.E.T. 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 

898198 327,78 327,78 50% 163,89 163,89 
 

- Concedir la bonificació pregada pel Sr. J.R.N. 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 

904753 355,02 355,02 50% 177,51 177,51 
 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en els Srs. O.O.C.S. i 
R.N.A.P. per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de 
l’habitatge habitual. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

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

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.A.R.M. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 



 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.J.G.P. 

està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

- Reconèixer l’errada de fet a l’hora de determinar el número d’anys 
d’antiguitat del vehicle del Sr. J.F.M. i aplicar la bonificació que té 
establerta l’ordenança fiscal per als vehicles amb una antiguitat igual o 
superior a 25 anys a comptar de l’any 2018. 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del pagament de la plusvàlua 
del Sr. R.P.R. segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1.181,65 20/04/2017 65,64 0,00 0,20 65,84 1.116,01 
1.116,01 20/05/2017 65,64 0,00 0,40 66,04 1.050,37 
1.050,37 20/06/2017 65,64 0,00 0,59 66,23 984,73 
984,73 20/07/2017 65,64 0,00 0,79 66,43 919,09 
919,09 20/08/2017 65,64 0,00 0,99 66,63 853,45 
853,45 20/09/2017 65,64 0,00 1,19 66,83 787,81 
787,81 20/10/2017 65,64 0,00 1,38 67,02 722,17 
722,17 20/11/2017 65,64 0,00 1,59 67,23 656,53 
656,53 20/12/2017 65,64 0,00 1,78 67,42 590,89 
590,89 20/01/2018 65,64 0,00 2,00 67,64 525,25 
525,25 20/02/2018 65,64 0,00 2,18 67,82 459,61 
459,61 20/03/2018 65,64 0,00 2,37 68,01 393,97 
393,97 20/04/2018 65,64 0,00 2,57 68,21 328,33 
328,33 20/05/2018 65,64 0,00 2,77 68,41 262,69 
262,69 20/06/2018 65,64 0,00 2,96 68,60 197,05 
197,05 20/07/2018 65,64 0,00 3,16 68,80 131,41 
131,41 20/08/2018 65,64 0,00 3,36 69,00 65,77 
65,77 20/09/2018 65,77 0,00 3,57 69,34 0,00 
Total       

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a la Sra. M.C.P.P. amb les 
dades d’ocupació següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’un rendiment. 



o Emplaçament: Carrer Brasil, cruïlla amb el carrer Murillo. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al 

damunt d’una tarima que anivelli la calçada amb la vorera. 
o Període d’ocupació: Any 2017. 
o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 914059 per 

un import total de 578,13 € de la que ha fet un pagament parcial 
de 35,81 € que cobreix l’ocupació fins al 30 de març de 2017, 
havent d’efectuar el pagament de la resta abans del dia 1 d’abril 
de 2017. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.V.O., en representació de 
Petardos BCM SL, perquè hi ha un dipòsit de combustible “Carburantes 
Montsià” al costat del supermercat Mercat Gros, al carrer Rin, a una 
distància aproximada de 80 metres, per la qual cosa no es pot 
autoritzar la instal·lació d’una caseta per a la venda temporal de 
pirotècnia 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.R.G.M., representant del 
gimnàs Portsalut en la que demana autorització per ocupació de la via 
pública el dissabte 6 de maig de 2017 de 16 a 18 hores a la plaça del 
mercat per realitzar una exhibició de les diferents activitats que 
realitzen, advertint a la interessada que hauran 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 deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada, per l’AMPA de l’Escola Consol Ferré 
en el que demana que se’ls cedeix l’espia de la pista de davant de les 
grades del Parc dels Xiribecs, durant les vacances de Setmana Santa, 
del 10 al 13 d’abril de 2017 per realitzar una activitat de la programació 
del campus, advertint a la interessada que hauran de deixar l’espai net 
un cop finalitzi l’activitat. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Autoritzar la col·locació de 7 pilons al carrer Miralles, al davant de la 
façana de la Unió Filharmònica d’Amposta, a un metre de distància de 
la façana, deixant tres metres lliures per al pas de vehicles. 



- Autoritzar la creació d’una plaça de minusvàlids al Passatge Governador 
Sol, advertint a la interessada, que la mateixa podrà ser utilitzada per 
qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa.  

- Autoritzar la col·locació de dos pivots a l’entrada del pàrquing del carrer 
Logronyo per tal no tenir problemes a l’hora d’entrada i sortida del 
mateix.  

- Informar a la sol·licitant, la Sra. N.A.G., que es donaran les ordres 
oportunes per tal d’incrementar la vigilància de la zona del carrer Poble 
Nou per minimitzar les infraccions, molèsties i conductes incíviques. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Ebre Ripolis Group SL en la que 
demana autorització per a repartir publicitat “compra-venta oro” els 
dies 8, 9 i 10 de març de 2017, amb efectes retroactius. 

 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DATES PER REALITZACIÓ DE RODATGE 
FOTOGRÀFIC 
 

- Autoritzar el canvi de dates sol·licitat per Digital Zoom Grom Place per 
fotografiar diferents llocs del Delta de l’Ebre, per al dia 3 d’abril de 2017, 
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. 

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

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Sra. N.M.S., tècnica del Progama Joves 
per l’Ocupació, el dia 5 d’abril de 2017, per sortida a Sant Sadurní 
d’Anoia, 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. N.M.S. advertint-la que haurà de deixar el dipòsit del 
minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
 
 
 
 



DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 28 
de febrer de 2017: 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/010 Agroxarxa, SLU CL JAUME I 30  
Serveis jurídics, comptables, 
fiscals, laborals i enginyeria 

Obertura activitat - 
Annex I 16/2015 

2017/011 M.I.C.M. 
CL BARCELONA 

114 5 
LA BUGADERIA 

EXPRES Bugaderia 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 

2017/012 
Libreria Viladroch, 

SL 
CL S MIQUEL 5 

BXS 

ESPAI 
CULTURAL 

GUAIX Llibreria i cafeteria 
Obertura activitat - 

Annex II 16/2015  FUE 

2017/017 Explora, SCP 
AV JOSEP 

TARRADELLAS 65 EXPLORA Centre de suport Familiar 

Canvi de titularitat 
provinent de l'exp. 

081/2013 - FUE 

2017/018 M.S. AV CATALUNYA 35 RICK'S Bar Restaurant 

Modificació activitat 
057/2016 - FUE annex 

III 11/2009 

2017/019 F.M.V. 
CL S CRISTOFOL 

S/N LA MARMITE Bar 

Canvi de titularitat 
provinent exp. 
104/2015 - FUE 

2017/020 C.P.P. CL BRASIL 17 BXS 
L'ESTEL DEL 

MAR Bar peixateria 
Obertura activitat - 

FUE annex III 

2017/021 J.S.R. 
CL BARCELONA 

114 4 

ALIMENTACIÓ 
FRUITA I 

VERDURA 
PATACÓ 

Venda al detall de fruita i 
verdura 

Obertura activitat - 
FUE annex I 

2017/022 O.E.F. CL BEAT ORIOL 32  
Perruqueria i altres 

tractaments de bellesa 

Canvi de titularitat 
provinent de 

l'exp.124/2016 - FUE 

2017/024 J.R.N. CL FELIP II 7 
OFICINA DEL 

RACC 
Comercialització 
d'assegurances 

Obertura activitat - 
FUE Annex I 

 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
 

- Diputació de Tarragona, sol·licita còpia de les factures de les quatre 
certificacions d’obra de les obres “Nou bloc de nínxols al cementiri 
d’Amposta”. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Cultura, Acord Gov/30/2017, de 14 de març per la qual 
es declaren béns culturals d’interès nacional, en la categoria de zones 



d’interès etnològic, dotze coeteres ubicades a diversos municipis del 
Delta de l’Ebre. 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: 
 
Proposta de nomenament del Director/a del Centre de Tecnificació Esportiva i 
Àrea d’Esports 
 

- Nomenar al Sr. I.F.B. com a Director/a del Centre de Tecnificació 
Esportiva i de l’àrea d’esports de l’Ajuntament d'Amposta amb caràcter 
de personal directiu amb efectes del dia 21 de març de 2017.  

 
Recurs de reposició contra acord de la Junta de Govern Local de 08/02/2017 
 

- Essent l’argumentació de l’empresa ISS Facility services, SA correcta, 
acceptar el recurs de reposició del que s’ha donat compte deixant 
sense efectes l’acord impugnat. 

 
Aprovació del Pla de Seguretat de l’obra “Substitució d’enllumenat al Pla 
d’Empúries, Grau i Barri Quintanes – Lot 2” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Substitució d’enllumenat al 
Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes – Lot 2” elaborat per Mittom 
Sistemes 2 SL. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. R.M.G., com a Presidenta del 
Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance, en la que demanava 
autorització per celebrar el “IV Trofeu Ciutat d’Amposta “ de balls 



esportius, coreogràfic i Open Down el dia 12 de març de 2017 al pavelló 
esportiu, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Atletisme Terres de l’Ebre en la 
que demanen autorització per realitzar el “VII Triatló Doble Olímpic”, ja 
que tindrà pas per Amposta, el dia 23 d’abril de 2017 i també sol·liciten 
que es posin tanques a les cruïlles per poder talla el trànsit mentre es 
disputa la cursa ciclista del triatló i la col·laboració de la Policia Local i 
Protecció Civil. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.G.S.V. representant del Moto 
Club Amposta en que sol·licita autorització per poder utilitzar el Parc de 
Xiribecs  els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017 en motiu e la celebració del I 
Delta Biker & Rally Hog Tarraco.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Esportiu Pesca Imposita en la 
que sol·licita autorització per tallar el tram del passeig del Riu, del carrer 
Bailen al carrer Francesc Riocabo en motiu del concurs de pesca al Riu 
coincidint amb les Festes Majors d’Amposta 2017, el dia 13 d’agost de 
2017 de les 7 a les 15 hores. 

 
Sol·licitud d’autorització per l’ús de material municipal 
 

- Autoritzar la cessió de cassola, fogonet, bombona butà i cullera de fusta a 
l’AMPA Consol Ferré, per dur a terme un acte en família a l’escola el dia 1 
d’abril de 2017, advertint que hauran de retornar el material amb les 
mateixes condicions que se’ls cedeixi. 

 
Sol·licituds d’autorització per realització de rodatge 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada, pel Sr. E.S.A., estudiant de cinema de 
l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, en la que 
demana autorització per realitzar un rodatge els dies 24, 25 i 26 de març 
de 2017 a la Casa de Fusta, Platja dels Eucaliptus i Inici de la barra del 
trabucador, advertint a l’interessat que si s’ha d’ocupar la via, s’haurà de 
respectar l’actual normativa de trànsit. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Desierto de Nevada SL, en la que 
demanen autorització de filmació a la carretera de les salines al Poble 
Nou del Delta i al Camí de Baladres durant el dilluns, 27 de març, dissabte 
1 d’abril de 2017 de 6 a 21 hores, talls intermitents de 3-4 minuts, filmació 



des de càmera car d’un vehicle circulant, tenint com a fons el paisatge del 
Delta, advertint a l’interessat que si s’ha d’ocupar la via, s’haurà de 
respectar l’actual normativa de trànsit. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord indicat de la Junta de Govern Local duta a 
terme el dia 20 de febrer de 2017:  
On consta: 

o “PRIMER. Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a 
formalitzar amb la Unió Atlètica Montsià, per tal de determinar les 
aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 
2017, del que s’ha donat compte.” 

Ha de constar: 
o “PRIMER. Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a 

formalitzar amb l’Associació de Veterans Amposta, per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta 
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat 
esmentada per a l’any 2017, del que s’ha donat compte.” 

 
Regularització de número de policia 
 

- Acceptar la sol·licitud d’assignar un número de policia de manera 
exclusiva a l’immoble amb referència cadastral número 5797xxx 
BFxx59H 0001 MP del que és titular F.L.L. que es correspon amb 
l’immoble inscrit al Registre de la Propietat Amposta número 1 al volum 
2393, foli 70, finca número 18335. 

- Modificar l’assignació de número de policia que té l’immoble amb 
referència cadastral número 5797xxx BFxx59H 0001 FP del que són 
titulars, per meitat i en proindivís, L.F.P. i J.F.P., que passarà a tenir 
assignat el número 7. 

- Modificar l’assignació de número de policia que té l’immoble amb 
referència cadastral número 5797xxx BFxx59H 0001 TP del que és 
titular, en ple domini, M.F.B.L., que passarà a tenir assignat el número 
9. 

 



Sol·licituds d’autorització per utilització d’instal·lacions muncipals. 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. O.M.R., en representació del 
Centre d’Art Terres de l’Ebre – Lo Pati, en la que sol·licita autorització per 
poder realitzar una paella popular a la pista poliesportiva de Poble Nou 
del Delta el dia 25 de març de 2017 a les 14 hores advertint a l’interessat, 
que hauran de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.G.G., en nom i 
representació de l’entitat Poble Nou del Delta Associació de Veïns, en la 
que sol·licita autorització per poder utilitzar un despatx a les 
dependències municipals del Poble Nou del Delta per a la realització de 
reunions i la seva activitat com a entitat, advertint a la interessada, que 
hauran de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat, així com també que 
hauran de deixar l’espai lliure si l’Ajuntament el necessita. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada, per la Sra. A.G.G., en nom i 
representació de l’entitat Poble Nou del Delta Associació de Veïns, en la 
que sol·licita autorització per poder utilitzar la Sala d’Actes de la Casa de 
la Vila de Poble nou del Delta el dia 25 de març de 2017 a les 19 hores per 
a poder realitzar la presentació en públic als veïns així com fer difusió al 
pregó municipal, advertint a la interessada, que hauran de deixar l’espai 
net un cop finalitzi l’activitat. 

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


