
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 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: 08:20 h 
Hora final: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 20 de març de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

- A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds 
formulades pels diferents peticionaris i de l'informe del tècnic 
municipal, sense perjudici el dret de propietat i de tercer de millor dret, 
per unanimitat, acorda atorgar 

- les llicències següents: 
o A Y.E.M. per enderroc d’habitatge al carrer Castelar, fent constar 

que l'execució de l'enderroc queda condicionat a la sol·licitud i 
obtenció de la llicència d'obra nova a efectuar en el solar, o a la 
adopció del compromís èxplicit per part del promotor abans de 
l'inici de l'enderroc de les accions establertes en les condicions 
de la llicència. 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera al carrer 
Amèrica, 14 advertint que s’haurà de complir en tot moment 
l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis en 
domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 



haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas.  (Exp. 2017/037) 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera i calçada a 
l’Av. Catalunya, 36 advertint que s’haurà de complir en tot 
moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 
haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas. (Exp. 2017/048) 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera a l’Av. 
Sebastià Juan Arbó, advertint que s’haurà de complir en tot 
moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 
haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas. (Exp. 2017/059) 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera al carrer 
Valladolid, 20 advertint que s’haurà de complir en tot moment 
l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis en 
domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 
haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas. (Exp. 2017/063) 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera i calçada al 
carrer Juan 

o d’Àustria, 42 advertint que s’haurà de complir en tot moment 
l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis en 
domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 
haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas. (Exp. 2017/065) 

o A Gas Natural SDG per obertura de rasa sobre vorera i calçada al 
carrer Torreta, 28 advertint que s’haurà de complir en tot 



moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de serveis 
en domini públic municipal i en particular pel que fa a l’execució i 
recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al capítol IV 
de dita ordenança. Durant l’execució de l’obra el constructor 
haurà d’estar en possessió de la llicència d’obres per a la seva 
inspecció si es dona el cas. (Exp. 2017/078) 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 14 metres de 
línia subterrània  de baixa tensió al carrer Po, 41 advertint que 
s’haurà de complir en tot moment  l’Ordenança municipal 
d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal i en 
particular pel que fa a l’execució i recepció de l’obra un cop 
finalitzada, tal com s’indica al capítol IV de dita ordenança. 
Durant l’execució de l’obra el constructor haurà d’estar en 
possessió de la llicència d’obres per a la  seva inspecció si es 
dona el cas. (Exp. 2016/309) 

o A O.K., per obertura en façana al carrer Ponent. (Exp.2017/058) 
o A J.M.L. per enderroc de teulada i substitució per terrat a l’Av. de 

la Ràpita. (Exp. 2017/089) 
- Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 

unida a  cadascun dels expedients examinats. 
- Desestimar la sol·licitud de llicència d’obres formulada pel Sr. J.L.M.R. 

per a poder construir un magatzem agrícola a les parcel·les 21 i 22 del 
polígon 30, partida Pins d’Amposta atès que la construcció proposada 
no es pot considerar una construcció destinada a una activitat del 
sector primari donada la tipologia constructiva de l’edificació 
proposada. 

 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE 
TRAM DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL CASTELL D’AMPOSTA” 
 

- Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra l’obra 
“Consolidació estructural i restauració de tram de la façana fluvial del 
castell d’Amposta”, redactat pels arquitectes, C.B.C., F.G.J. i A.A.J. amb 
un pressupost d’execució per contracta de 105.746,26 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment de 
la instal·lació existent de climatització de l’Arxiu Comarcal del Montsià 
durant l’any 2017 amb SA Calfri segons oferta presentada per un 
import total de 1.933,79 €. El contracte ha de tenir una durada màxima 
d’un any sense possibilitat de pròrroga. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en dues xerrades dintre 
de la programació del Fòrum Jove 2017 que tindrà lloc els dies 29, 30 i 
31 de març i 1 d’abril de 2017 amb D.A.G. (Coaching x valores SLU) 
segons oferta presentada per un import total de 968,00 €. Advertint 
que el pagament de la factura es realitzarà d’acord amb el termini 
legalment previst. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la càpsula formativa 
Storytelling. Presentacions d’alt impacte que tindrà lloc el dia 31 de 
març de 2017 i que organitza Ampost@MEPRESA dins del Programa 
Catalunya Emprèn 2017 amb FEMAREC SCCL segons oferta presentada 
per un import total de 520,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en recepció i atenció al 
públic a la residència d’esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva 
de l’1 d’abril de 2017 al 31 de març de 2018 amb Alpha Control Porters, 
al Sr. O.R.M. segons oferta presentada per un import total 20.412,07 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’actuació de l’obra 
de teatre “La distància entre el llamp i el tro” que es realitzarà el 
dissabte 1 d’abril de 2017 a la Lira Ampostina, dins de la Temporada de 
Teatre i Dansa 2017, organitzada per l’àrea de cultura de l’Ajuntament 
d'Amposta amb Associació Jean Van Mour segons oferta presentada 
per un import total de 3.660,25 €.  

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 16 
armaris amb portes correderes per a les aules de l’escola Agustí 
Barberà amb Almain Montsià Fusteria i Lacats SL segons oferta 
presentada per un import total de 3.809,08 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 5 
projectors per a l’Escola d’Art amb M&C Systembre  SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.359,00 €. 

 



CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de M.J.C.P. com a auxiliar administrativa, 
categoria laboral C2-14, jornada laboral completa, de l’1 d’abril al 30 de 
setembre de 2017, per tal que doni suport a l’oficina de turisme.  

- Aprovar la contractació de R.G.I. com a hostessa del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació de D.P. com a hostessa del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació de J.M.C. com a hostessa del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació de L.P.E.R. com a hostessa del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació de Z.V.J. com a hostessa del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació de J.G.E. com a hoste del Fòrum Jove 2017, 
categoria laboral AGP-7, 28 hores setmanals, del 29 de març a l’1 d’abril 
de 2017: (29, 30 i 31 de març de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 
hores. 1 d’abril de 10 a 14 hores) 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C.M. per poder realitzar 
dos cursos de formació de la Diputació de Tarragona: 

o La planificació educativa, un mecanisme d’equitat i cohesió social 
que es realitzarà a Tarragona els dies 17, 24 i 31 de maig de 
20117 de 10 a 14.30 hores. 



o Curs excel, que es realitzarà en la modalitat virtual del 20 de 
març al 10 de maig de 2017. 

  
SOL·LICITUD D’AJUT SOCIAL 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
180,00 € al Sr. J.S.S. en concepte d’ajut social per l’adquisició d’ulleres. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 
146 de data 27/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 105.035,81 
€, la qual comença amb Consell Comarcal del Montsià per import de 
68.289,74€ i finalitza amb Ferreres SCP per import de 2.087,25 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 145 de data 
27/03/2017 que ascendeix a un import líquid de 64.594,18 € la qual 
comença amb Serveis Arensis SL per import de 6.562,94 € i finalitza 
amb Instal·lacions i Manteniments Melich SL per import de 9.953,16 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
150 euros als 90 joves relacionats, participants del programa Joves per 
l'Ocupació, mes FEBRER 2017, essent la despesa total de 13.500,00€. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA DE L’ESPLAI DE 
TARRAGONA 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’Escola d’esplai de Tarragona, per tal de procedir a la realització durant 
l’any 2017 a l’edifici “El Casal” dels cursos següents: 

o Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. 
o Vetllador/a escolar. 
o Monitor/a de menjador escolar. 
o Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
l’empresa Arigermar SL, danys han estat valorats en un total de 



1.078,99 € d’acord amb les factures aportades, degudament pagades i 
a nom de la reclamant, dels quals, 600,00 € els pagarà l’Ajuntament i la 
resta, és a dir 478,99 € la companyia d’assegurances. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en el Sr. J.S.C. tots els requisits per encabir el 
supòsit de fet 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 

904922 539,89 13/03/2017  134,97 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. S.A.B., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 32xx-FFx a efectes de 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a 
la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 15xx-JDx, 
a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. F.R.M., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 27xx-FFx a efectes 2018 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 46xx-JCx, a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.J.M.L. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a la Sra. M.j.P.B. a comptar 
de l’exercici 2018 i següents. 

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

 
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 a la Sra. Y.F.S. per tractar-se d’una família 
nombrosa. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa a la Sra. L.G.H. per tractar-se 
d’una família nombrosa. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. D.Q.B. per tractar-se d’una 
família nombrosa. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. M.G.M. per tractar-se 
d’una família nombrosa. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN 
PROVES SELECTIVES 
 

- Considerar que en no ser admesa la Sra. L.A.T., concorren els requisits 
per procedir a la devolució de la taxa pagada derivada de la normativa 
d’aquest tribut i aprovar  la devolució per ingressos indeguts per import 
de 10,00 €,  que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
902254 2017 10,00 0,00 10,00 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent a la Sra. M.M.R., 
llicència de gual permanent número 2258, 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 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Saragossa.  

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent a la Comunitat 
de Propietaris Edifici carrer Sant Cristòfol, llicència de gual permanent 
número 2259, 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 2,60 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Sant Cristòfol. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar amb efectes retroactius, la cessió del Teatre del Casal 
Municipal el dia 22 de març de 2017 de les 19:00 fins les 21:00 hores, al 
Sr. F.X.D.L., actuant en nom i representació de Esquerra Republicana 
d’Amposta, per fer una xerrada informativa sobre el Banc ADN – 
Generalitat. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal al Sr. J.C.A., actuant en 
nom i representació del Grup de Teatre Terra Baixa, tots els dilluns, 
dimecres i dijous de l’any 2017 amb el següent horari d’ús: 

o Dilluns de les 22:00 fins les 23:59. 
o Dimecres i dijous de les 20:45 fins les 23:59. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori els dies 8, 10, 11 i 12 de maig de 2017 
des de les 08:00 fins les 16:30 hores a la Sra. J.G.A., actuant en nom i 
representació del Centre de Recursos Pedagògics, per celebrar la “XXXII 
Roda de Teatre Escolar”. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal els dies 29 de maig i els dies 5 a 30 
de juny de 2017 a la Sra. M.J.B., actuant en nom i representació de 
l’entitat Asociación Islamica y Cultural del Montsià, per realitzar la festa 
del Ramadan, advertint a la sol·licitant que l’Ajuntament d'Amposta no 
es fa responsable dels furs o robatoris que es produeixin ja que l’edifici 
no consta amb els sistemes de seguretat ni personal de vigilància 
suficients, i desestimar l’ús del pavelló del 25 a 28 de maig  i del 30 de 
maig a 4 de juny de 2017 per quan el pavelló firal està reservat per a 
una altra activitat. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.T., en nom i representació de 
l’entitat Club de Vehicles Històrics de Lleida, en la que sol·licita 
autorització per poder utilitzar el camp de futbol del Poble Nou del Delta 
el dia 1 d’abril de 2017 de 14 a 17.30 hores amb 15  vehicles històrics, 
advertint a l’interessat, 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 d’ús formulada per la Sra. M.E.M.V., en nom i 
representació del Centre d’Interpretació de la Jota Terres de l’Ebre, en la 
que sol·licita autorització per poder utilitzar la sala d’actes i la sala de la 
biblioteca de la Casa de la Vila Poble Nou del Delta del 25 al 29 de juliol de 
2017 per a la realització de les classes del Campus de cultura popular Jota 
Campus 2017  i la utilització de la pista poliesportiva, escenari i cadires 
per al dia 28 de juliol de 2017 per al concert final del campus, 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. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar a la Unió Filharmònica d’Amposta, l’ús del projector, de 
forma gratuïta des del 26 d’abril al 2 de maig de 2017, per al Concert 
Inaugural del Centenari el dia 29 d’abril de 2017 i per als assajos previs, 
sent responsable del seu ús i transport la Sra. N.G.P. 

- Autoritzar la cessió de les tanques disponibles en aquell moment per al 
Sr. R.P.E., en representació del Club Esportiu de Pesca Imposita en 
motiu del concurs de pesca esportiva. 

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

- Sol·licitar al departament d’obres i urbanisme de l’Ajuntament 
d'Amposta i al Coordinador dels serveis municipals, d’acord amb la 
sol·licitud presentada per la Sra. M.C.S.R., en representació de l’escola i 
AMPA del Soriano Montagut, per tal que realitzin les accions 
necessàries per eliminar barreres arquitectòniques i millorar 



l’accessibilitat pels carrer Balada, Soriano Montagut i plaça Lluís 
Companys. 

- Autoritzar, d’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. J.M.E.G., que es 
pinti una plaça d’estacionament reservat per a minusvàlids al carrer 
Ceràmica, advertint al sol·licitant, que la mateixa podrà ser utilitzada 
per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.A.S., propietària de 
l’establiment, 16 Flors, en la que demana autorització per poder posar 
una parada de roses el dia 23 d’abril de 2017 a l’Av. Ràpita, davant 
l’antic edifici del Sindicat, en motiu de Sant Jordi, advertint la 
interessada que la realització de l’activitat no ha d’impedir el pas dels 
vianants per la zona, ni interrompre l’activitat que altres comerços 
poguessin tenir concedida ocupació d’espai en aquest indret. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.G., en representació de 
l’Associació de Veïns l’Acollidora, en la que demana autorització per 
posar una paredeta davant l’estàtua de l’acollidora per intercanvi de 
llibres i venta de flors, el dia 23 d’abril de 2017 en motiu de Sant Jordi, 
de les 8 a les 21 hores, advertint que la realització de l’activitat no ha 
d’impedir el pas dels vianants per la zona, ni interrompre l’activitat que 
altres comerços puguin tenir concedida ocupació d’espai. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.M.P. en la que sol·licita 
autorització per poder posar una xurreria de 6x2 metres al davant del 
pavelló firal, durant els dies del Saló de la infància que es celebrarà a 
l’abril, advertint a la interessada que ha disposar de totes les llicències i 
documentació que la normativa exigeix per realitzar l’activitat 
sol·licitada. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI 
PÚBLIC EN MOTIU DEL FÒRUM JUVENIL D’AMPOSTA 
 

- Aprovar la cessió temporal a l’empresa Homatic, SLU., de la porció del 
domini públic representant per una superfície gran de 12 metres 
quadrats i 3 zones petites amb una superfície màxima per cadascuna 
d’elles de 5 metres quadrats del Pavelló de fires, per la instal·lació de 



màquines de venda automàtica, amb motiu de la celebració de 
l’activitat Fòrum Juvenil d’Amposta els propers dies 29, 30, 31 de març i 
1 d’abril de 2017. El cànon a abonar per l’ocupació de la porció del 
domini públic indicat serà de 200,00 €. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
INFORMATIVA 
 

- Atorga llicència per a la instal·lació dels cartells informatius del Col·legi 
Sagrat Cor-CMT en els indrets assenyalats en la seva sol·licitud, 
advertint a la interessada que les plaques han de complir la normativa, 
disseny i mesures que la normativa de trànsit indicat per les senyals 
informatives en zona urbana. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. C.C.C., en la que sol·licita 
autorització per posar un cartell indicatiu a l’inici del camí Solsó per tal 
de facilitar la localització del Centre d’Hipica Carlos Cid a l’inici del camí 
Solsó en el punt que comença a partir de la carretera C-103 fins a la 
Hípic, atès que no es pot autoritzar la col·locació d’un panell informatiu 
privat perquè la via pública on es vol col·locar no és de titularitat 
municipal. El sol·licitant s’haurà de traslladar la sol·licitud al Servei 
Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre que és l’organisme que 
administra el tram de via pública que ens ocupa. 

 
APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE 
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL AMB EFECTES A LES PERSONES O MEDI 
AMBIENT, LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT 
ALIMENTÀRIA I SOL·LICITUD D’INFORME PREVI EN MATÈRIA D’INCENDIS 
 

- Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis de l’àrea 
d’Obres, Urbanisme i Activitats i 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: 

o 043_Comunicació prèvia de modificació no substancial amb 
efectes persones medi ambient 

o 045_ Declaració responsable en matèria de salut alimentària 
o 046_Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis. 

 



COMUNICACIONS OFICIALS 
- Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprova les 

documentacions justificatives de la subvenció de la Festa de la Carxofa, 
Festa del Mercat a la Plaça i Jornades gastronòmiques tradicionals per 
un import de 36.738,96 €. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El Conseller d’Interior, agraeix l’hospitalitat i l’acollida en la Junta Local 
de Seguretat de l’Ajuntament d'Amposta. 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 l’ús del minibús 
 

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. D.C.F., tècnic del Centre Obert Juvenil, 
els dies 5, 6, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 26 i 27 de juliol de 2017 amb motiu del 
casal Juliol din@amik, 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-lo que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Sol·licitud d’autorització per rodatge 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.L.I. en que sol·licita autorització 
per realitzar un rodatge els dies 27 i 28 de març de 2017 a la Plaça de la 
Font i al carrer de la Cinta de Poble Nou del Delta.  

 
Contractació d’una línia de telecomunicacions per al Caixer Automàtic a l’edifici 
municipal de l’Ajuntament al Poble Nou del Delta 
 

- Aprovar  la contractació del servei de dades per a la connectivitat del 
caixer automàtic segons l’oferta presentada per Telefónica de España, 



S.A.U.  consistent en un accés de fibra òptica macrolan amb una quota 
d’alta de 2.229,76 euros IVA (21%) inclòs i amb un cost mensual de 
794,97 euros IVA (21%) inclòs. 

 
Aprovació del projecte “Memòria valorada substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers 2017” 
 

- Aprovar el projecte "Memòria valorada substitució de la xarxa d’aigües 
residuals  d’Amposta a diversos carrers 2017",  redactat pels Serveis 
tècnics municipals amb un pressupost de licitació màxim de 200.000 €. 

 
Sol·licitud de col·laboració de Protecció Civil 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Comerç i Mercat 
municipal, Susanna Sancho Maigí, en la que demana la col·laboració dels 
voluntaris de protecció civil a les entrades del mercat municipal i 
vigilància als punta de la venda de tiquets durant el dia 19 de maig de 
2017 de 19 a 23 hores en motiu del IV Tasta de Nit, dins la 9a Festa del 
Mercat a la Plaça, amb els recursos humans disponibles. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. L.S.P., en representació de 
l’Ajuntament de Deltebre, en la que demana la col·laboració dels 
voluntaris de protecció civil durant la Triatló Deltebre 2017 on 
participaran 700 atletes els dies 8 i 9 d’abril de 2017, amb els recursos 
humans disponibles. 

 
Proposta de modificació de l’ordenança número 51 reguladora del preu públic 
per la prestació de serveis culturals i recreatius 
 

- Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança reguladora 
número 51 del Preu Públic per la prestació de serveis culturals i 
recreatius tal i com s’ha exposat. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i trenta minuts 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, 


