
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 19 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: 09:15 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 D’ABRIL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 10 d’abril de 2017. 
 
DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER 
LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA DELS ANYS 
2017 I 2018 
 

- Desistir del procediment per l’adjudicació del contracte del servei per la 
direcció artística de la Festa del Mercat a la Plaça dels anys 2017 i 2018, 
en base a l’existència d’una errada no subsanable quina ha estat 
l’errada en el pressupost de licitació del contracte. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la gestió i 
manteniment dels canals socials a Internet de l’àrea de comerç i mercat 
municipal i de les xarxes socials, pàgina web i acompanyament i 
intermediació del Pla de Dinamització Comercial d’Amposta “A la vora” 
amb R.H.E. segons oferta presentada per un import total de 1.936,00 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents el banc de preus/plecs 
ITEC 2017 necessari per a dur a terme els pressupostos dels projectes 



d’obra i la valoració de les obres per l’impost de l’ICIO amb Institut de la 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya segons oferta presentada 
per un import total de 471,90 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la càpsula formativa 
kit bàsic per millorar la meva imatge que tindrà lloc el 28 d’abril i 
organitza Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 
amb J.M.C.A. (5 d’octubre) segons oferta presentada per un import total 
de 360,00 €. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 3 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import de 733,44 €, 
així com la factura número 17017. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm.3 de l’obra “Eliminació de 
barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat”, per un import de 
7.542,33 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
SOL·LICITUD DE CANVI DE MODALITAT CONTRACTUAL DE TREBALLADOR 
 

- Transformar el contracte del Sr. O.M.R. Romeu amb la modalitat de 
contracte laboral temporal indefinit no fix a temps parcial, categoria 
laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 
hores) per tal que realitzi les funcions d’auxiliar administratiu del 
Centre d’Arts Visuals Lo Pati amb efectes del dia 23 d’abril de 2017. 

 
EMBARGS DE CRÈDITS 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. J.A.L.R. 
fins cobrir la quantitat de 1.972,73 €. (Ref. 431723307890K) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. J.F.F.C.  
fins cobrir la quantitat de 4.655,98 €. (Ref. 431723307949B) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. J.R.A. fins 
cobrir la quantitat de 1.148,42 €. (Ref. 431723308120K) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. J.J.M.M. 
fins cobrir la quantitat de 356,36 €. (Ref. 431723308152F) 



- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. F.H.F. fins 
cobrir la quantitat de 557,03 €. (Ref. 431723308182Z) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. 
M.F.M.  fins cobrir la quantitat de 2.577,25 €.  (Ref. 431723308010A) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. P.P.M. 
fins cobrir la quantitat de 868,48 €. (ref. 431723307694D) 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 207 de data 19/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 
4.112,01 €, la qual comença amb Consell Esportiu del Montsià per 
import de 1.712,00 € i finalitza amb S.C.O. per import de 2.400,01 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 208 de data 
19/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 40.662,93 € la qual 
comença amb Serveis Arensis SL per import de 6.562,94 € i finalitza 
amb C.B.C. per import de 4.876,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en 
concepte de primer premi del 1er Concurs de guarniments de balcons i 
portalades de Nadal 2016 de 150,00 € a M.S.B. del carrer Bisbe 
Rocamora, 11. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS CULTURALS 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb la 
Societat Musical la Lira Ampostina 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. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança indicada per import de 1.921,52 € a la 
Sra. A.V.M., mitjançant transferència al compte de la interessada.  

 
 
 



RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. 
J.B.F., danys han estat valorats en un total de 85,00 € d’acord amb 
factura número 32314 emesa per Neumáticos Amposta SL, 
degudament pagada i a nom del reclamant, pels danys soferts al seu 
vehicle el dia 17 d’octubre de 2016 per culpa del mal estat de la vorera. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
Fleca Sanahuja SL , danys han estat valorats en un total de 151,90 € 
d’acord amb factura número 11/2017 emesa per Fleca Sanahuja, pels 
danys del dia 11 de desembre de 2016 al Mercat de Sant Llúcia quan a 
l’electricista de l’Ajuntament li va caure la bombeta de la carpa, la qual 
es va trencar, i tots els vidres van anar a para damunt del gènere que 
tenia per vendre. 

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

- Autoritzar la instal·lació de les parades de les entitats i empreses que es 
diran a continuació: 

o Instància amb registre d'entrada núm. 6272, de data 11/4/2017, 
de P.R.C. en representació de Llibreria Art89 . 

o Instància amb registre d’entrada núm. 6306 de data 12/4/2017, 
de G.R.B. en representació del Taller Artesania Floral. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 6386 de data 12/4/2017, 
de Garden Arrels SL. 

o Instància amb registre d’entrada núm. 6546, de data 18/4/2017, 
de R.M.R. en representació d’Ensucrada. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Tanatorios y Servicios S.A. en la 
que demana autorització  per poder posar diferents parades de roses 
el dia 23 d’abril de 2017 en motiu de Sant Jordi, concretament a: 

o cantonada Església Sagrat Cor i Farmàcia Vidal 
o cantonada Av. Catalunya amb Av. Josep Tarradelles, enfront de 

Correus. 
o cantonada Av. Josep Tarradelles i Av. Ràpita, enfront del Naidi. 
o cantonada Av. Ràpita i Av. Sebastià Juan Arbó, enfront òptica 

Esguard. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per Guaix Llibreria Viladrich, en la 
que demana autorització per poder posar una parada per vendre 
llibres davant el seu establiment situat al carrer Sant Miquel, 5, el dia 23 
d’abril de 2017 en motiu de Sant Jordi, amb una superfície de 12 m2, 
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 per l’Institut de Tecnificació, en la que 
demana autorització per tal que els alumnes de 4rt d’ESO puguin  posar 
una parada de roses el dia 23 d’abril de 2017 als quatre cantons, 
advertint els interessats 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 
i que han de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Siloé, en la que 
demana autorització per posar tres taules per vendre roses a diferents 
indrets de la ciutat, concretament: 

o Exterior de la piscina municipal. 
o cantonada Av. Catalunya amb carrer Ceràmica 
o enfront Hotel Montsià. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.V.O. en representació de 
Petardos BCM SL, en la que demana autorització per poder instal·lar 
una caseta de pirotècnia de 2x6 (12 m2) entre els dies 1 i 30 de juny de 
2017 al Passeig Canal Marítim (davant Escola Agrària) pels motius 
indicats. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar al Club Nàutic Amposta que es tanqui la circulació i es 
prohibeixi estacionar al Passeig del Riu des del carrer Francesc Riocabo 
fins al carrer Numància, així com també que se’ls facilitin 8 tanques i la 
col·laboració de dos membres de protecció civil, en motiu de la regata 
de promoció que es realitzarà el dia 22 d’abril de 2017. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la societat musical la Unió 
Filharmònica Amposta, en la que sol·licita la cessió de dues peces de 
tarimes de 2 x 2 metres per al concert inaugural del centenari de la 



societat el dia 29 d’abril de 2017, perquè les peces sol·licitades el dia 
sol·licitat estaran en ús. 

- Autoritzar al Sr. L.P.A.Y. la cessió de les tanques disponibles per als dies 
1 i 2 de juliol de 2017 en motiu de la prova esportiva Gran Premi 
Kitebuggy 2017 a la zona sud de la platja d’Eucaliptus. 

 
SOL·LICITUD  D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
 

- Autoritzar a la Sra. R.M.C., directora de la Fundació Pere Mata l'ús del 
minibus els dies 7 de maig, 10 i 21 de juny de 2017 per fer sortides 
comunitàries 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. M.M. advertint-la que haurà de deixar el dipòsit del 
minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. S.M.M., directora de la UEC, l'ús del minibus els dies 21 
d’abril, 11, 25 de maig, 1, 9 i 16 de juny de 2017 per fer sortides 
culturals de l’alumnat, 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. S.M.M. 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 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 als Habitatges d’Ús Turístic amb 
tramitació d’acord a l’Annex I de la Llei 16/2015 (Declaració de 
Responsabilitat) durant el període comprés els mesos gener i febrer de 
2017: 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/001 E.R.D. CL AMERICA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

2017/005 J.S. CL BEQUESSINA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

2017/006 C.J.M.N. CL BEQUESSINA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 



2017/013 G.H.M. CL BEQUESSINA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

2017/014 C.V.M. CL BEQUESSINA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

2017/015 C.V.M. CL BEQUESSINA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

2017/023 J.V.B. CL FOTXA   Habitatge d'ús turístic 
Habitatge d'ús 

turístic 

 
- 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 31 
de març de 2017: 

Expedient Promotor AdrecaActivitat 
Nom 

Comercial IdActivitat Descripció Expedient 

2017/025 A.G.G. AV ARAGONESA   Habitatge d'ús turístic Habitatge d'ús turístic 

2017/026 P.M.L.T. 
PD BALADA 
POLÍGON 6   Habitatge d'ús turístic Habitatge d'ús turístic 

2017/027 G.S.B. RD DE LA LLUNA  Habitatge d'ús turístic Habitatge d'ús turístic 

2017/028 N.M.C. AV CATALUNYA 87  
Comerç al detall de substrats, llavors i 

derivats 
Obertura activitat - 

Annex II Llei 16/2015 

2017/029 
Unió Òptica 
Amposta, SL 

CL MIQUEL 
GRANELL 1 

UNIÓ 
ÒPTICA 

AMPOSTA 
Comerç al detall d'ulleres i altres 

articles relacionats 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 

2017/030 

Growtarraco 
Distribuciones, 

SL 
CL STA BARBARA 

117 119  
Comerç al detall de flors, plantes, 

llavors i fertilitzants 

Canvi de titularitat de 
l'activitat provinent de 
l'expedient 133/2016 

2017/031 F.I. AV RAPITA 21 FAMOBILES 
Venda d'articles de telefonia i material 

informàtic 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 

2017/032 L.A.E.M. 
AV STA BARBARA 

29 
FRUITES 

LLUÍS Comerç al detall de fruites i verdures 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 

2017/034 M.V.P. 
AV JOSEP 

TARRADELLAS 119 

IDEAT - 
CENTRE DE 
RECURSOS 

Activitats educatives i de lleure per a 
nens de 3 a 18 anys i formació no 

reglada 
Obertura activitat - 
Annex II 16/2015 

2017/035 R.M.M.R. CL SARSET 7   Habitatge d'ús turístic 
Obertura activitat - 

HUTE Annex I 16/2015 



2017/036 Fruverebre, SL AV RAPITA 112 

FRUITES I 
VERDURES 

RAMS Comerç al detall de fruites i verdures 
Obertura activitat - 
Annex II 16/2015 

2017/037 
Escayolas 

Niñerola, SL CL PO 41 DECOPLAC 
Comerç a l'engròs de materials de 

construcció 
Obertura activitat - 
Annex III 20/2009 

2017/038 M.A. 
CL POBLE NOU 
DEL DELTA 73 

MOUMEN 
AHACHAW 

Comerç al detall de llavors, plantes, 
fertilitzants, adobs i accessoris 

Obertura activitat - 
Annex II 16/2015 

2017/039 
Harinas 

Escuin, CB CL BAILEN 7 
HARINAS 

ESCUIN, CB Fabricació i venda de farines i sémoles Canvi titularitat 

2017/040 L.C. 
CL PRIMER DE 
MAIG 25 BXS 

Trevol 
Alimentació 

i Basar 
Comerç al detall, predomini productes 

alimentaris, begudes i tabac 
Obertura activitat - 
Annex II 16/2015 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
No se’n presenta cap. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
Acabament de contractes de treballadors/es 
 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació: 

o M.V.B., com a oficial segona jardiner, amb efectes del dia 4 de 
maig de 2017. 

o S.S.P., com a oficial segona jardiner, amb efectes del dia 4 de 
maig de 2017. 

o C.S.R. com a auxiliar de la llar d’infants la Gruneta amb efectes 
del dia 4 de maig de 2017. 

o I.R.R., com a administrativa de l’àrea de joventut amb efectes del 
dia 20 de maig de 2017. 

- Aprovar l’acabament de contractes de les persones que es diran a 
continuació amb efectes del dia 12 de maig de 2017: 

o A.B.G., com a tècnic de suport a l’àrea de cultura. 
o M.C.A., com a tècnic en electricitat per a l’àrea de comerç. 
o J.B.C., com a tècnic de suport a l’àrea d’ensenyament. 
o T.R.N., com a tècnic de suport a l’àrea d’esports. 
o J.R.V., com a tècnic de suport a l’àrea de governació. 



o I.G.M., com a tècnic informàtic de suport al departament 
d’informàtica. 

o I.J.V., com a tasques de tècnic de suport a Intervenció. 
o R.A.M.P., com a tècnic de disseny gràfic de suport a l’àrea de 

mitjans de comunicació i festes. 
o J.H., com a tècnic de suport per a l’àrea de joventut i participació 

ciutadana. 
o P.P.T., com a tècnic de suport a Secretaria. 
o P.M.L., com a de suport a Serveis Municipals. 
o M.P.F., com a tècnic de suport a l’Oficina de Turisme. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió 
duta a terme el dia 6 de març de 2017, referent a la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per So i Art Prat SL. 

- On consta: 
PRIMER. Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per l’empresa So i Art Prat SL, danys han estat valorats en un total de 
10.346,69 € (8.550,99 € +1.795,70 € d’IVA) d’acord amb la valoració real 
realitzada, dels quals, 600,00 € els pagarà l’Ajuntament i la resta, és a dir 
9.746,69 € la companyia d’assegurances. 
SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
de 600, € a So i Art Prat SL   mitjançant transferència al compte del mateix 
número ES44-2100-0039-91-0200910155. 
TERCER. Amb el pagament de la totalitat de la quantitat indicada (10.346,69 
€), el reclamant es considerarà totalment indemnitzat, donant-se per 
completament saldat i liquidat  sense que tingui res més que demanar ni 
reclamar per cap concepte en relació als fets indicats a l’Ajuntament 
d'Amposta ni als seus legals representants.” 

- Ha de constar: 
PRIMER. Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per l’empresa So i Art Prat SL, danys han estat valorats en un total de 
8.550,99 € els quals ha d’abonar íntegrament la companyia d’assegurances, 
600,00 € a l’Ajuntament d’Amposta, per quan ja va satisfer la fiança al 
reclamant segons transferència bancària adjunt i 7950,99 € a So i Art Prat 
SL. 



SEGON. Amb el pagament de la totalitat de la quantitat indicada 8.550,99 el 
reclamant es considerarà totalment indemnitzat, donant-se per 
completament saldat i liquidat  sense que tingui res més que demanar ni 
reclamar per cap concepte en relació als fets indicats a l’Ajuntament 
d'Amposta ni als seus legals representants. 

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

- Aprovar la creació d’una plaça reservada per a minusvàlids a l’Av. Josep 
Tarradellas, advertint a l’interessat, que la mateixa podrà ser utilitzada 
per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de turisme en la que 
demana que s’autoritzi l’assistència de les treballadores E.C.G. i M.J.C.P. 
per poder assistir al famtrip del Sirgador i Vista a Tortosa el dia 7 d’abril 
de 2017amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. P.P.T. en la que demana 
autorització per poder realitzar un examen el dia 19 d’abril de 2017 al 
mateix Ajuntament d'Amposta en horari laboral. 

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals 
 

- Autoritzar a l’AMPA de l’escola del Poble Nou del Delta la utilització de 
les instal·lacions que es diran a continuació del 24 de juny al 31 d’agost 
de 2017 en motiu del campus esportiu: 

o mitja part de la pista poliesportiva de 9.30a 13.30 hores, ja que 
no procedeix a l’autorització de la pista sencera. 

o un carril de la piscina municipal del Poble Nou del Delta. 
o la sala d’actes de la casa de la Via del Poble Nou, excepte del 25 

al 29 de juliol de 2017, per quan la mateixa està reservada per a 
una altra activitat. 

 
 
 
 



Sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres 
 

- Atorgar al Sr. A.M. i a la Sra. Y.B.D. una pròrroga a la llicència d’obres 
(Exp. 111/2009) per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al 
carrer Baladre de la Urbanització Favaret fins al 31 de desembre de 
2018. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.D., representant del bar “La 
Pepa” en la que demana autorització per poder posar dos altaveus 
petits a fora del seu local el dia 22 d’abril de 2017 on tenen la terrassa 
en motiu del “Dia del vinil”, de les 12 a les 18 hores advertint a 
l’interessat que s’hauran d’adequar els aparells de so per no ocasionar 
molèsties als veïns. 

- Autoritzar la realització d’un festival el dia 22 d’abril de 2017 amb 
l’objecte de recaptar diners per ajudar als refugiats.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’associació Dashmesh en la que 
demanen autorització per poder realitzar una festa hindú els dies 28, 
29 i 30 d’abril de 2017 amb un aforament d’unes 150 persones 
advertint a la interessada que s’hauran d’adherir al PAU vigent, i hauran 
de deixar l’espai i els lavabos nets. 

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


