
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 d’abril 
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: 08:30 h 
Hora final: 09:50 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 27 de març de 2017. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE 
NETEJA DELS ESPAIS MUNICIPALS SITUATS EN LA ZONA COMPRESA ENTRE ELS 
CARRERS MIQUEL GRANELL, PASSEIG CANAL, JOSEP TARRADELLAS I SORIANO 
MONTAGUT 
 

- Requerir a l’empresa URBASER, S.A., per tal que en el termini de 5 dies 
hàbils, comptats  a partir del següent al de la recepció de la notificació 
del present acord presenti davant aquest Ajuntament: 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat social. 

o La documentació acreditativa de disposar efectivament dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 

 
ARRENDAMENT DE LOCAL PER A ÚS DE MAGATZEM 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 



 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en l’enderroc de les 
antigues instal·lacions de la depuradora d’Eucaliptus amb Garcia 
Excavaciones y Movimientos SL segons oferta presentada per un 
import total de 8.191,70 €. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la reparació asfàltica 
al Poble Nou del Delta amb Contregisa segons oferta presentada per un 
import total de 7.142,03 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el la comprovació en 
l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis a la Residència 
de Tecnificació amb Bureau Veritas ECA segons oferta presentada per 
un import total de 1.573,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la neteja i trituració 
dels abocaments de restes vegetals situades al polígon 29 parcel·la 21 del 
terme d’Amposta (recintes 1, 5, 4 i 3) amb Virutas y derivados de la 
madera 2BS SL segons oferta presentada per un import total de 
19.787,90 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la publicitat al mitjà 
digital ebreexpres.com per a l’any 2017 amb Cep Anuncis – Ebreexpres  
segons oferta presentada per un import total de 1.600,00 € + IVA. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
substitució de les 6 BIE existents a l’escola Soriano Montagut ja que es 
troben en molt mal estat i s’han de canviar per raons de seguretat amb 
Contrafoc Protecció contra incendis SL segons oferta presentada per 
un import total de 2.061,84 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en sabates de 
seguretat S-3 transpirables per al personal dels serveis municipals per a 
l’estiu 2017 amb Fabricats i Manipulats Signo SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.607,00 €. 



- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
Peugeot Partner  matrícula 77xx HLx amb Auto Work Amposta 
Automobils SL segons oferta presentada per un import total de 
7.800,00 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
soldador de fil telwin mastermig 270/2 amb Herraiz Maquinaria SA 
segons oferta presentada per un import total de 1.571,79 €. 

 
Abans de debatre la contractació del subministrament que es dirà a 
continuació, el Sr. Ramon Bel i Serrat, surt de la Sala, per tenir un interès directe 
en l’assumpte 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
Peugeot Partner 1.6 HDI (75 CV) matrícula 97xx HGx amb Automòbils 
Toldà SL segons oferta presentada per un import total de 6.957,50 €. 

 
Seguidament es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern Local, el Sr. 
Ramon Bel i Serrat. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A JORNADES DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. Maria del Mar Medall 
González, Interventora municipal, en la que sol·licita autorització per 
assistir al curs de formació “La Nueva ley de Contratos del Sector 
Público” que organitza el Col·legi Territorial de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de la província de Castelló els dies 11, 
18 i 25 de maig i 1 de juny de 2017 de 9 a 15.15 i de 16.30 a 19 hores al 
Saló Planetari del Grau de Castelló. 

- Autoritzar les sol·licituds formulades per la Sra. R.D.C., en la que 
sol·licita autorització per assistir, juntament amb les Sres. A.R.F. i V.R.M., 
a la jornada “Pedagogia de la vida quotidiana” que es celebrarà a Valls 
el dia 13 de maig de 2017 de 9 a 14 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F., en la que sol·licita 
que s’autoritzi a l’auxiliar administrativa, R.C.H. per poder assistir al 
curs “Taller sobre com millorar l’experiència amb el ciutadà i la gestió 
de situacions difícils” que es realitzarà els dies 16, 23, 30 de maig i 9 de 
juny de 2017 de 9 a 14 hores a Tarragona. 



 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.B.V., en la que sol·licita 

autorització  per poder assistir al curs “Taller sobre com millorar 
l’experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils” que es 
realitzarà els dies 16, 23, 30 de maig i 9 de juny de 2017 de 9 a 14 hores 
a Tarragona. 

- Autoritzar les sol·licituds formulades pel Sr. N.M.B. i pel Sr. R.N.A., en 
les que sol·liciten autorització per assistir a la reunió tècnica per a 
entitats sòcies i participants no beneficiàries del PECT “TurísTIC en 
família” organitzada per la Diputació de Tarragona, el dia 3 d’abril de 
2017 de 12 a 14 hores.  

 
AIXECAMENT D’EMBARG 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra Arrels CB. (Ref. 
431723303262Q) 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra Inqua SL (Execució 
número 242/2016) 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 163 de data 03/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 
44.964,92 €, la qual comença amb Anfaver SL per import de 2.847,13 € i 
finalitza amb Grup ABS Serveis de Comunico SL per import de 1.915,43 
€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 162 de data 
03/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 118.037,38 € la qual 
comença amb Luxled Técnica SL per import de 17.855,61 € i finalitza 
amb Llar i Complements SL  per import de 3.994,21 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 168 de data 03/04/2017 relativa al servei de càtering de la 
residència d’esportistes presentada per l’Hospital Comarcal d’Amposta 
SAM per import de 13.918,68 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 165 de data 
03/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 5.991,53 € la qual 
inclou la factura del servei de transport adaptat corresponent al mes de 



febre de 2017, no obstant informe desfavorable d’Intervenció de 31 de 
març de 2017. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club de Futbol Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import d’11.070,00 € i reconèixer l’obligació 
i ordenar el pagament urgent al Club de Futbol Amposta de la quantia 
d’11.000,00 € fixats al conveni i corresponents al primer pagament del 
mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Handbol Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 19.525,70 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament urgent al Club Handbol Amposta de la 
quantia de 19.500,00 € fixats al conveni i corresponents al primer 
pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Esportiu Sala Esgrima, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 4.500,00 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament urgent al Club Esportiu Sala Esgrima 
de la quantia de 4.500,00 € fixats al conveni i corresponents al primer 
pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Hoquei Amposta, en virtut del conveni de 
col·laboració signat, per import de 8.246,61 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament urgent al Club Hoquei Amposta de la quantia de 
8.200,00 € fixats al conveni i corresponents al primer pagament del 
mateix. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
import total de 561,00 € corresponent al pagament d’1,5 euros per dia 
assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a un total de 
43 joves participants en el programa durant el mes de febrer de 2017, 
d’acord amb el detall següent: 

4748xxxx-D C.X.A.G. 3,00 € 
4748xxxx-Q D.C.B. 3,00 € 
4786xxxx-W J.C.F.P. 18,00 € 
4747xxxx-K R.L.L. 18,00 € 
4782xxxx-Y J.M.M.G. 18,00 € 
4786xxxx-Y E.R.R. 18,00 € 



4786xxxx-A I.S.A. 18,00 € 
2092xxxx-N L.M.A. 18,00 € 
4786xxxx-N F.S.P. 18,00 € 
4782xxxx-K F.A.V. 15,00 € 
Y-473xxxx-V M.E.C.S. 3,00 € 
4786xxxx-X M.C.S. 3,00 € 
4963xxxx-A X.C.R. 15,00 € 
4963xxxx-D S.E.E. 3,00 € 
4782xxxx-E J.G.N. 3,00 € 
4748xxxx-H G.M.V. 15,00 € 
X-817xxxx-J D.O. 3,00 € 
2116xxxx-A R.P.E. 15,00 € 
4782xxxx-R C.R.J. 3,00 € 
4786xxxx-A A.S.C. 7,50 € 
X-763xxxx-Y M.M.C. 18,00 € 
4785xxxx-B X.A.C.R. 18,00 € 
4748xxxx-K A.G.V. 18,00 € 
4785xxxx-K R.S.G.A. 18,00 € 
4785xxxx-L C.E.O.J. 18,00 € 
4747xxxx-F A.C.Z. 18,00 € 
4747xxxx-Y L.C.Z. 18,00 € 
5419xxxx-M M.F.A. 18,00 € 
X-859xxxx-H I.G. 18,00 € 
X-727xxxx-V A.H. 18,00 € 
X-894xxxx-X P.N.I. 18,00 € 
4963xxxx-X Y.J.S. 18,00 € 
4786xxxx-N A.M.G. 18,00 € 
4793xxxx-T J.T.R. 18,00 € 
X-790xxxx-Z S.B.O. 15,00 € 
4793xxxx-K T.F.P. 16,50 € 
4963xxxx-S J.L.M. 1,50 € 
Y-101xxxx-N M.R. 1,50 € 
Y-101xxxx-G W.S.R.T. 1,50 € 
4963xxxx-Z V.M.R.E. 1,50 € 
4747xxxx-B K.C.O. 18,00 € 
4748xxxx-F E.F.P. 18,00 € 
4785xxxx-N K.F.L. 18,00 € 



APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Merkal Calzados per a la formació pràctica en 
centres de treball de les alumnes del curs d’activitats auxiliars de 
comerç I.B. i V.L.P. les quals realitzaran les pràctiques del 8 d’abril al 12 
de maig de 2017 els dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20 hores i el 13 de 
maig de 2017 de 10 a 14 i de 17 a 18 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Fruiteria Nelu per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna del curs d’activitats auxiliars de comerç 
À.G.G. la qual realitzarà les pràctiques del 3 al 18 d’abril 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 Distribuïdora de Alimentación SA (DIA) per a la 
formació pràctica en centres de treball des alumnes del curs d’activitats 
auxiliars de comerç: 

o M.A.P., el qual realitzarà les pràctiques del 3 al 12 d’abril de 2017 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i del 18 al 19 d’abril de 
2017 de 9 a 13 hores. 

o M.T.A.B., la qual realitzarà les pràctiques del 3 al 18 d’abril de 
2017 de dilluns a divendres 9 a 13 hores. 

o A.U., la qual realitzarà les pràctiques del 3 al 6 d’abril de 2017 de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores i del 10 al 19 d’abril 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 Gestión de Hipermercados Cabrabo Eisa SLU 
per a la formació pràctica en centres de treball des alumnes del curs 
d’activitats auxiliars de comerç: 

o Z.S., la qual realitzarà les pràctiques del 10 d’abril al 2 de maig de 
2017 de dilluns a divendres de 17 a 20 hores i el 2 de maig de 
2017 de 17 a 18 hores. 

o A.L.R., el qual realitzarà les pràctiques del 10 al 21 d’abril de 2017 
de 15 a 20 hores. 

o V.J.R.S., el qual realitzarà les pràctiques del 10 al 21 d’abril de 
2017 de dilluns a divendres de 15 a 20 hores. 



o J.L.P.R., el qual el qual realitzarà les pràctiques del 10 al 21 d’abril 
de 2017 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

o D.F.L. la qual realitzarà les pràctiques del 10 al 25 d’abril de 2017 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

o J.S.G., el qual realitzarà les pràctiques del 10 al 25 d’abril de 2017 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

o J.M.G., la qual realitzarà les pràctiques del 10 al 25 d’abril 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 Super Vivaros SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna del curs d’activitats auxiliars de comerç 
E.F.H. la qual realitzarà les pràctiques del 6 al 21 d’abril 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 Beauty By DIA SAU (CLAREL) per a la formació 
pràctica en centres de treball dels alumnes del curs d’activitats auxiliars 
de comerç: 

o C.A.C.R., el qual realitzarà les pràctiques del 3 al 19 d’abril de 
2017 de dilluns a divendres de 16.30 a 20.00 hores i el  20 d’abril 
de 2017 de 16.30 a 18 hores. 

o M.E.C.B., la qual realitzarà les pràctiques del 3 al 18 d’abril de 
2017 de dilluns a divendres 9.30 a 13.30 hores. 

 
APROVACIO DE LES BASES REGULADORES DEL PREMI XYZ I CONVOCATÒRIA 
D’INSTAL·LACIONS A EMPLAÇAMENTS SINGULARS A LES TERRES DE L’EBRE 
2017 
 

- Aprovar les bases reguladors de la 3a edició del  Premi XYZ i la 
convocatòria d’instal·lacions a emplaçaments singulars a les Terres de 
l’Ebre, amb un premi de 4.000,00 € impostos inclosos. 

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

o Relació número 5, recollida brossa, per import de 7.952,88 €. 



o Relació número 6, Liquidacions Impost béns Immobles, per import 
de 1.581,22 €. 

o Relació número 7, impost vehicles de tracció mecànica, per import 
de 1.525,15 €. 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

o Any 2016: 
 Relació número 1, vehicles (liquidacions), per import de 

102,56 € 
 Relació número 2, impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys, per import de 11.270,75 €. 
 Relació número 3, llicències d’obres, per import de 

3.203,59€. 
 Relació número 4, taxa de recollida escombraries 

(liquidacions), per import de 784,90 €. 
 Relació número 5, taxa del cementiri municipal, per import 

de 180,00 €. 
 Relació número 6, llar d’infants, per import de 18.261,38 €. 
 Relació número 7, servei públic centre de tecnificació 

esportiva , per import de 100,00 €. 
 Relació número 8, anuncis publicitaris, per import de 

72,24€. 
 Relació número 9, preu públic pel mercat interior, per 

import de 165,16 €. 
 Relació número 10, drets d’exàmens, per import de 30,00 €. 
 Relació número 11, expedició de certificats, còpies i plànols, 

per import de 9,00 €. 
 Relació número 12, servei grua i custòdia de vehicles, per 

import de 37,15 €. 
 Relació número 13, obertura d’establiments, per import de 

6.591,12 €. 
 Relació número 14, entrada de vehicles, per import de 

270,55 €. 
 Relació número 15, ocupació via pública, per import de 

779,45 €. 
 Relació número 16, preu públic pel mercat exterior, per 

import de 64,22 €. 



 Relació número 17, ocupació via pública espectacles, 
parades, per import de 1.521,00 €. 

 Relació número 18, prestació de serveis culturals i 
recreatius, per import de 3.472,94 €. 

 Relació número 19, preu públic publicitat telemàtica 
Amposta Com, per import de 10,95 €. 

 Relació número 20, lloguer o venda d’immobles, per un 
import de 1.000,00 €. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Interior (lloc 
AL015) a P.F.R. com a cessionari. 

- Autoritzar el traspàs de drets de les llicències del Mercat Exterior 
(020054) a M.E.A. com a cessionari 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior següent: 
Lloc número 44 ubicat al carrer Palau i Quer numero 32. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la 
concessió administrativa funerària que la causant M.S.S. tenia sobre el 
nínxol número 87-L, a favor de M.A.S. 

- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. M.R.C. i al Sr. G.A.P. 
per a l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 1 del 
grup R, en règim de concessió administrativa funerària.  

- Atorgar concessió administrativa funerària al Sr. A.H.M., en la qual 
sol·licita de l’Ajuntament d’Amposta l’adquisició del/s nínxol/s del 
cementiri municipal número/s 106 i 107 del grup R, en règim de 
concessió administrativa funerària. 

- Atorgar concessió administrativa funerària al Sr. J.F.B., al Sr. F.J.F.B., 
S.F.B. i la Sra. M.C.F.B., en la qual sol·liciten de l’Ajuntament d’Amposta 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 94, 95 i 96 
del grup R, en règim de concessió administrativa funerària.  

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la 
concessió administrativa funerària que la causant J.B.A. tenia sobre el 



nínxol número 644, a favor de Josefa Bel Balagué, prèvia renúncia del 
dret dels altres dos hereus en favor de la seva germana. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual al Sr. 
N.R.P., actuant en nom i representació de J.L.G.N. i donar de baixa la 
liquidació número 800090 per tractar-se un supòsit d’exempció. 

- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual al Sr. A.C.P. 
i donar de baixa la liquidació número 784397 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
del Sr. J.D.C.B. 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 

904888 481,55 23/03/2017  120,39 
 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE 
LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació de la taxa per l’obertura d’establiments pel Sr. 
N.M.C. 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 

904787 831,45 831,45 50% 415,73 415,73 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Aprovar la devolució a la Sra. M.T.F.Q. dels ingressos indegudament 
percebuts atenent a un traspàs de 150€ a favor de l’Ajuntament en 
concepte de Taxa per inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic i que per 
diversos motius no es demanarà aquesta llicència pel que demana la 
devolució de la quantitat pagada, que respon al següent detall: 

Nom Pagat Correcte Diferència Interès Total 



M.T.F.Q. 150,00 0,00 150,00 0,54 150,54 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. S.L.D. 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. R.C.D. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 a 2021 ambdós 
inclosos, havent de tornar a acreditar aquesta minusvalidesa a comptar 
de l’any 2022 i següents. 

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

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. A.M.C. 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. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 a 2021 ambdós 
inclosos, havent de tornar a acreditar aquesta minusvalidesa a comptar 
de l’any 2022 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat del Sr. A.M.F. 
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 propietat de l’entitat civil 
Calvet Duran Maquinaria, S.C.P. 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 propietat del Sr. J.M.B. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. P.M.S., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula T-25xx-Ax a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 32xx-CCx, a 
efectes 2018 i següents. 

 



RECLAMACIÓ CONTA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família 
nombrosa al Sr. J.B.C. i al tractar-se d’una família de 6 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 27 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família 
nombrosa al Sr. J.A.A. i al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.T.F.G. per considerar 
que no concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per 
aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa de 
tres components i la reducció s’aplica a comptar del 4t. membre de la 
família. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família 
nombrosa al Sr. F.J.R.C. i al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

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

- Considerar que en no ser admesa la Sra. E.C.A. 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 
902047 2017 10,00 0,00 10,00 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar al Sr. P.E.T. la reserva de la via pública de gual permanent 
número 2260 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 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Cànoves. 

- Atorgar al Sr. A.P.H. la reserva de la via pública de gual permanent 
número 2264 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 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Fortuny. 

- Atorgar a la Sra. C.G.B. l’ampliació de llicència de la reserva de la via 
pública de gual permanent número 0182 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 4,20 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Santa Teresa. 

 
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. BARS 
 

- Concedir llicència per ocupació de la via pública a la Llibreria Viladrich, 
S.L. amb les dades d’ocupació següents: 

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

o Emplaçament: Carrer Sant Miquel d’Amposta. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al 

damunt del carrer de vianants. 
o Període d’ocupació: Any 2017. 
o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 904668 per 

un import total de 378,64 € que ha pagat el dia 14 de març de 
2017. 

 
 
 
 
 



SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE 
 

- Concedir un fraccionament en 10 quotes mensual d’igual quantia 
atenent al següent detall a la Sra. J.B.G., per al pagament d’una sanció 
per infracció a l’ordenança de policia i bon govern: 

Total pendent Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 
300,00 20/04/2017 30,00 0,00 0,00 30,00 270,00 
270,00 20/05/2017 30,00 0,00 0,10 30,10 240,00 
240,00 20/06/2017 30,00 0,00 0,19 30,19 210,00 
210,00 20/07/2017 30,00 0,00 0,28 30,28 180,00 
180,00 20/08/2017 30,00 0,00 0,38 30,38 150,00 
150,00 20/09/2017 30,00 0,00 0,47 30,47 120,00 
120,00 20/10/2017 30,00 0,00 0,56 30,56 90,00 
90,00 20/11/2017 30,00 0,00 0,66 30,66 60,00 
60,00 20/12/2017 30,00 0,00 0,75 30,75 30,00 
30,00 20/01/2018 30,00 0,00 0,85 30,85 0,00 

Totals. . .  300,00 0,00 4,24 304,24  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici 
del Casal Municipal el dia 19 de març de 2017 de les 17:00 a les 20:00 
hores i el dia 2 d’abril de les 17 a les 20 hores al Sr. A.S.G., actuant en 
nom i representació del PCPC, per portar a terme un acte polític. 

- Acceptar, amb efectes retroactius la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici 
del Casal Municipal el dia 2 d’abril de 2017 de les 09:30 fins les 13:00 
hores, a la Sra. M.M.G., actuant en nom i representació de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya, per portar a terme un acte polític.  

- Acceptar, amb efectes retroactius la cessió de la sala del teatre de 
l’edifici del casal el dia 31 de març de 2017 de les 19:00 fins les 21:00 
hores al Sr. D.J.R.F.,  actuant en nom i representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana.  

- Acceptar la cessió de l’ús de dos carrers de la Piscina Municipal el dia 26 
de juny de 2017 de les 10:00 fins les 11:30 hores al Sr. J.L.M., actuant en 
nom i representació d’Euses Terres de l’Ebre, per portar a terme proves 
esportives. 



- Acceptar la cessió d’ús del Pavelló Firal per al dia 1 de maig de 2017 al 
Sr. E.O.P., actuant com a representant de Unió Atlètica del Montsià, per 
realitzar un dia de germanor amb tots els socis del club i les seves 
famílies el dia 1 de maig de 2017. 

- Acceptar la cessió del pavelló de fires a la Sra. R.P.L., actuant en nom i 
representació de Mans Unides d’Amposta i de la ONG Provocant La 
Pau,  els dies 21 a 23 d’abril de 2017, ambdós inclosos, per la realització 
d’una paella popular i un concert solidari.  

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a la 
Sra. M.D.I., actuant en nom i representació de la Comunitat Bahai 
España, per portar crear un grup juvenil per ajudar-los a reflexionar 
com a millorar el món, en la franja horària de les 13 fins les 14:30 hores 
durant els següents dies: 

o 28 de març. 
o 4, 18 i 25 d’abril. 
o 2, 9, 16, 23 i 30 de maig. 
o 6, 13, 20 i 27 de juny. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. L.N.S., en representació de la 
Federació d’Associació de Veïns, en la que sol·licita autorització per 
poder utilitzar l’espai de la cuina de l’oficina de turisme per fer un dinar 
amb els veïns de Reus el dia 2 d’abril de 2017, amb efectes retroactius 

- Autoritzar la utilització de la pista poliesportiva de Poble Nou del Delta  
al Sr. J.B.C., en nom i representació del Camp d’Aprenentatge del Delta 
de l’Ebre, el dies 15/21/23/28 de febrer, 2/8/16/23 de març, 5 d’abril, 
25/31 de maig i 8 de juny, per fer la parada del dinar i aixoplugar-se en 
casa de pluja de les 13:30 a 15 hores aproximadament, sota la vigilància 
del professorat que vetlla per l’ús cívic de les instal·lacions esportives, 
sempre amb la condició que l’Ajuntament no necessiti el seu ús per a 
reunions o altres tipus d’activitats institucionals.  

- Autoritzar al Sr. E.M.B., en nom i representació de l’Alberg Encanyissada 
de Poble Nou del Delta, que se’ls autoritzi a la utilització de la Sala 
d’Actes de la Casa de la Vila de Poble Nou del Delta, el dia 6 de maig de 
15:30 a 20:30 hores i el dia 7 de maig de 10 a 13 hores, per a la 
realització d’una xerrada de fotografia, sempre amb la condició que 
l’Ajuntament no necessiti el seu ús per a reunions o altres tipus 
d’activitats institucionals. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.P.A., en el que sol·licita 
permís per a realitzar durant els dies 15 i 16 d’abril teatre al carrer al 
casc urbà de Poble Nou del Delta i havent estat inclòs dins al programa 
de la fira d’artesania i mostres 2017, per ser una activitat positiva per al 
turisme de setmana santa 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA 
PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Institut Montsià per poder 
realitzar la 3a cursa solidària el divendres 7 d’abril de 2017 a les 9.30 
hores, sent la sortida des de l’Institut Montsià i arribada al Parc dels 
Xiribecs, segons itinerari adjunt, així com autoritzar la col·laboració de 
la Policia Local amb els mitjans humans disponibles. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.N.C., representant de 
l’Associació Tataküa, en la que sol·licita autorització per a realitzar una 
festa amb calçotada a la partida Mas d’En Carrasca, 151 el diumenge 26 
de març de 12 a 14 hores i que se’ls autoritzi a fer foc, amb efectes 
retroactius, advertint a la interessada que haurà de complir totes les 
recomanacions en quan al foc que el fessin els guardes forestals. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Atletisme Terres de l’Ebre en 
la que sol·licita autorització per dur a terme, el proper dia 23 d’abril de 
2017, la prova esportiva VII Triatló Doble Olímpic Terres de l’Ebre, 
advertint al sol·licitant que la regulació del trànsit de les vies afectades 
és competència del cos de MMEE però per part de la Policia Local es 
col·laborarà en la regulació del trànsit amb els recursos humans 
disponibles. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Guaix Llibreria Viladrich en la que 
sol·licita autorització per ocupació de la via pública al carrer Sant 
Miquel, amb una superfícies de 12 m2, el diumenge 2 d’abril de 2017 
amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil per fer activitats, 
amb efectes retroactius, advertint a la interessada que haurà de 
respectar la normativa de l’ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de via i concretament l’article 6 apartat a el qual estableix 
que “per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc directament 
a la vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin 
deixar un pas lliure per als vianants com a mínim d’1’50 metres. 



SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL 
 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada pel Sr. 
D.R.S., en la que sol·licita la col·laboració de la Policia Local el dia 1 
d’abril durant la desfilada que farà la legió romana de les 12 a les 14 
hores, amb els recursos humans disponibles en l’acompanyament de la 
rua pel recorregut previst. 

- Autoritzar la col·laboració de la Policia Local amb els mitjans humans 
disponibles, de la sol·licitud feta pel Sr. F.J.E., com a President de la Lira 
Ampostina, en la que sol·licita la col·laboració de la Policia Local per a la 
regulació del trànsit el dissabte 22 d’abril de 2017 amb motiu de  la 
celebració de la 20a Setmana Cultural de les 11 a les 13.15 per diferents 
carrers de la ciutat, advertint a l’interessat que les cercaviles han de 
respectar les normes de trànsit vigent. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
No se’n presenta cap. 
 
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: 
 
Nomenament de funcionari en pràctiques per ocupar la plaça d’inspector de 
la Policia Local 
 

- Nomenar el Sr. J.M.I. com funcionari en pràctiques per ocupar la plaça 
d’Inspector de la Policia local, amb efectes del proper dia 7 d’abril de 
2017, restant el seu nomenament per ocupar la plaça esmentada en 
propietat pendent de la superació del Curs selectiu a realitzar a 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el període de prova previst 
a les bases reguladores de la convocatòria. 

 
 



Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació com 
a monitors/es del Saló de la Infància i Joventut 2017, categoria laboral 
Agp-7 (Agp.6) i, del 8 al 13 d’abril de 2017 (de 10 a 13 i de 16 a 20 hores) 
amb una dedicació total de 42 hores: 

Nombre Cognoms Nom DNI 
1 A.H. E. 4785xxxxS 
2 A.L. A. 5260xxxxD 
3 A.T. F. 4762xxxxD 
4 B.F. N. 4762xxxxD 
5 B.Z. A. 4805xxxxJ 
6 B.F. V.C. 4762xxxxX 
7 B.P. S. 4782xxxxL 
8 C.D. M.J. 7858xxxxV 
9 C.C. A. 4747xxxxT 

10 C.N. M. 4786xxxxQ 
11 D.C. P. 4793xxxxA 
12 E.L. F. 4785xxxxX 
13 E.F. L. 4762xxxxH 
14 F.F. N. 4747xxxxA 
15 F.B. R. 4782xxxxP 
16 F.C. M. 4785xxxxS 
17 F.N. S. 4762xxxxR 
18 G.T. L. 4786xxxxK 
19 G.M. C. 4782xxxxM 
20 G.P. M. 4782xxxxQ 
21 G.B. F. 5260xxxxL 
22 H.G. A. 4786xxxxK 
23 H.E. M. 4782xxxxP 
24 L.P. A. 4782xxxxS 
25 L.M. C. 4747xxxxZ 
26 M.F. A. 4786xxxxF 
27 M.M. S. 4786xxxxK 
28 M.N. T. 4785xxxxN 
29 M.R. S. 4785xxxxQ 



30 M.P. J.A. 4963xxxxK 
31 N.S. I. 4785xxxxR 
32 O.A. G.M. 4786xxxxM 
33 P.F. L.J. 7778xxxxF 
34 P.C. M.F. 4786xxxxC 
35 Q.V. G.I. 4782xxxxX 
36 R.F. J. 4782xxxxV 
37 R.S. E. 4785xxxxQ 
38 S.P. G. 4786xxxxW 
39 S.C. E. 4785xxxxK 
40 S.B. M.T. 4810xxxxM 
41 S.S. A.I. 7857xxxxK 
42 S.A. C. 4793xxxxD 
43 S.F. E. 4786xxxxJ 
44 T.G. S. 4747xxxxB 
45 T.M. J. 4786xxxxG 
46 V.R. A. 4785xxxxG 
47 V.P. G. 4793xxxxA 
48 V.F. M. 5260xxxxC 
49 Z.M. C. 4785xxxxE 

 
- Aprovar la contractació de S.N.F., com a enginyera d’obres públiques, 

categoria laboral A2-19, jornada laboral completa (de dilluns a 
divendres de 8 a 15.30 hores) del 4 d’abril al 3 d’octubre de 2017. 

 
Declarar desert el procediment per a la realització d’una auditoria de la 
Concessió del Subministrament d’Aigua d’Amposta per als exercicis 2005-
2016. 
 

- Declarar desert el procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, per a la contractació contracte de serveis de caràcter menor 
consistent en la realització d’una auditoria del Contracte de Gestió del 
Servei Municipal d’Abastament d’Aigua sota la modalitat de concessió 
de l’Ajuntament d’Amposta amb Sorea ( Societat Regional d’Abastament 
d’Aigües, SA) per als exercicis 2005-2016, atès què l’oferta de l’empresa 
presentada no compleix els requisits establerts al Plec de clàusules 
administratives particulars.  



 
Requeriment per substituir un bus urbà a causa de la seva antiguitat 
 

- Requerir a la mercantil “La Hispano de Fuente en Segures, S.A. (HIFE, 
S.A.)”, perquè ens informi del motiu pel qual estava circulant aquest 
vehicle, si era de forma excepcional o no, i en tot cas, requerir que 
substitueixi o elimini del servei el vehicle marca IVECO i matrícula 85xx-
DTx, per quant, d’acord amb les clàusules del contracte, té una 
antiguitat major dels 11 anys màxims que es permeten.  

 
Sol·licituds d’ajuts del Fons social 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
240,00 € a la Sra. C.C.C. en concepte d’ajut del fons social per la 
implantació d’una pròtesi dental. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
247,96 € a la Sra. C.P.D. en concepte d’ajut del fons social per 
l’adquisició d’ulleres 

 
Aprovació de conveni específic de col·laboració entre la URV l’Ajuntament 
d’Amposta, l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat Descentralitzada Municipal de 
Campredó per a la creació d’un Projecte d’elaboració d’una ruta històrico-
cultural sobre la Batalla de l’Ebre 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni específic de col·laboració entre la URV 
l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat 
Descentralitzada Municipal de Campredó per a la creació d’un Projecte 
d’elaboració d’una ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l’Ebre i 
designar el tècnic municipal, J.M.B. per al seguiment, vigilància i control 
d’execució d’aquest conveni qui haurà d’informar al Regidor de l’Àrea i a 
l’Alcaldia de l’evolució d’aquesta execució i, de qualsevol incidència que 
pugui succeir durant la seva vigència. 

- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament d'Amposta i l’associació sociocultural Tarambana per a 
l’any 2017, del que s’ha donat compte. 

 
 



Autorització per l’ús de finques de propietat municipal 
 

- Autoritzar, per un termini d’un any a comptar a partir del dia 3 d’abril 
de 2017, a l’associació rehabilitació i reinserció Delta Carambolo 
Molinàs, per tal que pugui pasturar les seves ovelles per les finques 
propietat de l’Ajuntament d'Amposta següents: 

Partida Polígon Parcel·la Superfície 
Corral de la Serra 29 19 0,6297 ha 
Corral de la Serra 29 21 1,2751 ha 
Corral de la Serra 29 43 1,6408 ha 
Corral de la Serra 29 45 0,9023 ha 
Corral de la Serra 29 47 0,1867 ha 

Ametller 27 47 8,0708 ha 
 
Contractes privats 
 

- Aprovar el contracte privat consistent en diferents activitats infantils i 
juvenils en el Saló de Pasqua 2017, que tindrà lloc al pavelló firal del 8 al 
13 d’abril de 2017 amb Deltaventur (Delta Actiu SL) segons oferta 
presentada per un import total de 1.512,50  € 

- Aprovar el contracte privat consistent en la contractació de dues 
orquestres (Oceànic i Vintage), un pallasso i 2 inflables per a les Festes 
Majors del Poble Nou 2017 amb Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y 
Eventos SL segons oferta presentada per un import total de 4.566,74 € 

- Aprovar el contracte privat consistent en la contractació de l’actuació del 
Tro Guarachá, una discoteca mòbil i un karaoke per a les Festes Majors 
del Poble Nou 2017 amb Estructuras Musicales SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.512,50 € 

 
Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat 
 

- Reconèixer l’antiguitat a partir de la sol·licitud per part del Sr. J.H.M. 
amb efectes del dia 8 de setembre de 2007. 

 
 
 
 



Proposta de cessió d’us de locals de l’hotel d’entitats  
 

- Cedir l’ús en concepte de precari d’un dels locals vacants de l’Hotel 
d’entitats ubicat a l’edifici de l’antiga Central d’aigües a la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC). 

 
Embarg de crèdits i deutes 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.R.A. 
fins cobrir la quantitat de 263,06 €. (43 03 15 00225563) 

 
Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament 
 

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura número 06/17 Catàleg Promocional en favor 
de Banco de Sabadell SA, per un import de 1.915,43 €. 

 
Acceptació de donació  d’ordinador 
 

- Acceptar la donació gratuïta per part de l’empresa Icecream Pictures SL 
per a l’ús dels veïns del Poble Nou del Delta en agraïment al suport 
rebut en la realització del comercial Dream d’un ordinador de 
sobretaula CPU Intel 13 8gb RAM. Font d’alimentació 500w 80 plus. Disc 
Dur western digital 500 GB. Lector Lg. Placa Chipset H81. Monitor 
Samsung 19”LED. Kit teclado + raton oem color negro, valorat en un 
total de 490,00 €. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord següent:  
o La Junta de Govern Local en la sessió del dia 27 de febrer de 

2017 va aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a centres escolars del municipi per a la realització 
del programa de sociabilització de llibres per a l’any 2017, obrint 
el termini de presentació de sol·licituds, fins el dia 3 de març de 
2017. 



o Es va produir un error en el termini de presentació de subvenció 
el qual finalitza el dia 13 d’abril de 2017 i no el 3 de març de 2017 
com consta i també en el termini de presentació de justificació 
de subvencions que acaba el dia 7 de juliol de 2017 i no el 28 
d’abril de 2017 com consta. 

 
Aprovació de les bases i convocatòria per a subvencions per a entitats socials 
2017 
 

- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
associacions i similars, per a la realització de programes d’activitats 
d’atenció social i semblants per a l’any 2017, obrint el termini de 
presentació de sol·licituds, fins el dia 31 de maig de 2017. 

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


