
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 24 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: 09:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 D’ABRIL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 19 d’abril 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 Gas Natural SDG per obertura de cata per treballs de reparació 
a l’Av. Catalunya, 18 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. 2017/102) 

o A Gas Natural SDG per obertura de cata per treball de substitució 
de tall al carrer Saragossa, 6 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. 2017/092) 

o A L.O. per construcció auxiliar a habitatge unifamiliar existent al 
carrer Àdena, de la Urbanització Eucaliptus, fent constar que cal 
aportar abans de l’inici de les obres el contracte i l’aval de la 
gestió de residus. (Exp. 2017/111) 

o A J.Q.P., per construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
Passatge Minerva, fent constar que cal aportar abans de l’inici de 
les obres el nomenament de constructor, el contracte i l’aval de 
la gestió de residus. (2017/008) 

o A Negret SCP, per la construcció de magatzem de 479,70 m2 per 
ampliació d’activitat al polígon 65. (Exp. 2017/012) 

o A la Comunitat de Propietaris del carrer Góngora, 40-44, per la 
construcció de rampa per eliminar barreres arquitectòniques. 
(Exp. 2016/188) 

o A À.M.M.L. per la construcció d’un magatzem agrícola al polígon 
30, parcel·les 335-337. (Exp. 2017/100) 

o A Xarxa Oberta de Catalunya, per connexió de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Catalunya al carrer Agustina d’Aragó, 39, 
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. 2017/119) 

o A Xarxa Oberta de Catalunya, per connexió de l’arxiu comarcal a 
l’Av. de la Generalitat 70-80 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. 2017/121) 



o A Xarxa Oberta de Catalunya, per connexió del servei d’intervenció 
especialitzada de les Terres de l’Ebre al carrer Miquel Granell, 2, 
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. 2017/122) 

- Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 
unida a  cadascun dels expedients examinats. 

 
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 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en material 
didàctic, plantes per a activitat pràctica del mòdul activitats auxiliars en 
vivers, jardins i jardineries amb Cultidelta SL segons oferta presentada 
per un import total de 1.973,14 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en plantes 
amb Horticultura Nycta SAT segons oferta presentada per un import 
total de 2.626,80 €.  

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en treballs de 
sanejament, protecció  i pintat d’armadures al pont de la Sequieta amb 
Maceria XXI SL segons oferta presentada per un import total de 
1.507,42 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el lloguer de material 
(taules, cadires, escenaris) per a les Festes Majors del Poble Nou del Delta 
2017 amb Grupo Maestrat Carpas espectáculos y eventos SL segons 
oferta presentada per un import total de 2.057,00 €. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la gestió i execució 
del servei de Transport Adaptat durant el mes de maig de 2017 amb 
Fussmont segons oferta presentada per un import total de 5.829,31 €. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 231 de data 24/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 
11.011,80 €, la qual comença amb J.L.L., per import de 3.513,61 € i 
finalitza amb Sorea SA per import de 2.706,59 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 230 de data 
24/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 53.865,92 € la qual 
comença amb Urbaser SA per import de 7.000,16 € i finalitza amb 
Remsa Memorial, per import de 2.641,83 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 228 de data 24/04/2017 que ascendeix a un import líquid de 
2.420,00 corresponent a una única factura de Garden Arrels SL. 

- I les relatives a la relació número 229 de data 24/04/2017, que 
ascendeix a un import líquid de 5.991,53 € corresponents a una única 
factura de l’Assemblea Local d’Amposta de la Creu Roja. No obstant 
l’informe desfavorable de la Intervenció Municipal de data 21/04/2017. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
import total de 1.258,50 € corresponent al pagament d’1,5 euros per 
dia assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a un total 
de 47 joves participants en el programa “Jover per l’Ocupació” durant el 
mes de març de 2017, d’acord amb el detall següent: 

 
4748xxxx-D C.X.A.G. 15,00 € 
4748xxxx-Q D.C.B. 15,00 € 
4786xxxx-W J.C.F.P. 34,50 € 
4747xxxx-K R.L.L. 34,50 € 
4782xxxx-Y J.M.M.G. 34,50 € 
4786xxxx-Y R.R.R. 34,50 € 
4786xxxx-A I.S.A. 34,50 € 
2092xxxx-N L.M.A. 34,50 € 
4786xxxx-N F.S.P. 34,50 € 
4782xxxx-K F.A.V. 34,50 € 
Y-473xxxx-V M.E.C.S. 4,50 € 



4786xxxx-X M.C.S. 4,50 € 
4963xxxx-A X.C.R. 34,50 € 
4963xxxx-D S.E.E. 4,50 € 
4782xxxx-E J.G.N. 4,50 € 
4748xxxx-H G.M.V. 34,50 € 
X-817xxxx-J D.O. 4,50 € 
2116xxxx-A R.P.E. 34,50 € 
4782xxxx-R C.R.J. 4,50 € 
4786xxxx-A A.S.C. 34,50 € 
X-763xxxx-Y M.M.C. 34,50 € 
4785xxxx-B X.A.C.R. 34,50 € 
4748xxxx-K A.G.V. 34,50 € 
4785xxxx-K R.S.G.A. 34,50 € 
4785xxxx-L C.E.O.J. 34,50 € 
4747xxxx-F A.C.Z. 34,50 € 
4747xxxx-Y L.C.Z. 34,50 € 
5419xxxx-M M.F.A. 34,50 € 
4648xxxx-F R.F.C. 10,50 € 

X-859xxxx-H I.G. 34,50 € 
X-727xxxx-V A.H. 34,50 € 
X-894xxxx-X P.N.I. 34,50 € 
4963xxxx-X Y.J.S. 34,50 € 
4786xxxx-N A.M.G. 34,50 € 
2116xxxx-M D.R.C. 10,50 € 
4793xxxx-T J.T.R. 34,50 € 
X-790xxxx-Z S.B.O. 34,50 € 
X-628xxxx-B M.B.B. 34,50 € 
X-715xxxx-T M.D. 34,50 € 
4793xxxx-K T.F.P. 34,50 € 
Y-476xxxx-X J.P.I.E. 34,50 € 
4963xxxx-S J.L.M. 10,50 € 
Y-101xxxx-N M.R. 10,50 € 
Y-101xxxx-G W.S.R.T. 10,50 € 
4963xxxx-Z V.M.R.E. 10,50 € 
4748xxxx-F E.F.P. 34,50 € 
4785xxxx-N K.F.L. 34,50 € 

 
 
 
 
 



MERCAT MUNICIPAL 
 

- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a 
favor de la Sra. S.J.W.M. perquè pugui ocupar les caselles del mercat 
interior números 16, 17 i 18. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària al Sr. F.J.M.B. per a 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 73 del grup 
R. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

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

904921 539,89 03/04/2017  134,97 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual al Sr. R.B. i practicar 
devolució derivada de la normativa de cada tribut de la quantitat de 
645,03 €, corresponent a l’import en principal de la liquidació. 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual al Sr. J.M.O.T. i a la 
Sra. M.R.M.C.  

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.L.R. 
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. M.M.M., 
actuant en nom i representació com a president de la Zona Delta 



Comunitat de Regants del Canal de la Dret de l’Ebre 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 a la Sra. V.C.R., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula 62xx-FPx a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat a efectes 2018 i 
següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. J.M.S. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018, havent de tornar a 
acreditar aquesta minusvalidesa a comptar de l’any 2019 i següents. 

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

- Concedir al Sr. J.J.R.P. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 
l’exercici 2018 i següents. 

- Concedir al Sr. J.N.M. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 
l’exercici 2018 i següents. 

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

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
863732 2016 141,70 35,43 106,27 

 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat de Vinallop 

Fruits, S.A.T., 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 a la Sra. M.D.B.S. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

- Indicar a la Sra. M.D.B.S. que en l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’any 2012 ja se la va advertir que calia renovar i acreditar novament 
l’exempció de l’IVTM per minusvalidesa i que la liquidació del 2017 ha 



estat correcta en no haver hagut cap sol·licitud d’exempció que renovés 
i acredités novament la que venia gaudint. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicles indicat propietat de la Sra. 
L.V.V. produïda el dia 13 de febrer de 2017 i aprovar la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
918930 2017 141,70 35,43 106,27 

 
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 

l'IVTM a la Sra. M.A.C.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 al Sr. J.D.C.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.L.N. 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. A.M.P. 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 DRETS D’EXAMEN I PROVES SELECTIVES 
 

- Considerar que en ser admesa la Sra. M.C.P. no concorren els requisits 
per procedir a la devolució de la taxa pagada derivada de la normativa 
d’aquest tribut, però considerar que en donar-se una informació, pel 
portal de la transparència de l’Ajuntament d’Amposta, discrepant amb 
l’ordenança fiscal però anunciador que en situacions de desocupació 
l’interessat pot recuperar la taxa pagada, ha creat una falsa expectativa 
en el subjecte passiu a conseqüència d’un funcionament anormal de 
l’administració que cal indemnitzar, amb una quantitat equivalent a la 
taxa pagada –que equival a l’avaluació del dany produït- que ascendeix 
a l’import de 10,00 €. 



- Considerar que en ser admesa la interessada no concorren els requisits 
per procedir a la devolució de la taxa pagada derivada de la normativa 
d’aquest tribut, però considerar que en donar-se una informació, pel 
portal de la transparència de l’Ajuntament d’Amposta, discrepant amb 
l’ordenança fiscal però anunciador que en situacions de desocupació 
l’interessat pot recuperar la taxa pagada, ha creat una falsa expectativa 
en el subjecte passiu a conseqüència d’un funcionament anormal de 
l’administració que cal indemnitzar, amb una quantitat equivalent a la 
taxa pagada –que equival a l’avaluació del dany produït- que ascendeix 
a l’import de 10,00 €. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER ÚS D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar a Serveis Rurals Poblet 1.3.5. C.C.L. la reserva de la via pública 
de gual permanent número 2266 i 2267 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:  
 1.- Gual permanent amb reserva de la via pública de 2,80 

metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada 
al carrer de la Cinta. 

 2.- Gual permanent amb reserva de la via pública de 4,40 
metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada 
al carrer de la Cinta. 

o Considerar que l’autoliquidació número 920661 corresponent a 
l’accés de 2,80 mts. ha estat correcta per quant s’han liquidat els 
metres coincidint amb la mesura que té la porta però, 
l’autoliquidació número 920662 corresponent a l’accés de 4,40 
mts. no ha estat correcta per quant s’han liquidat només 2,40 
metres pel que caldrà practicar una liquidació complementària 
de 2 metres que ascendirà a 51,54 €. 

 



SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT D’UNA SANCIÓ PER INFRACCIÓ A 
L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN 
 

- De l'anàlisi de l'import total del deute de la Sra. T.L. així com del 
certificat del seu nivell de renda, tenint en compte la poca entitat del 
deute, es considera que pot concedir-se-li un fraccionament en 6 
quotes mensual d’igual quantia atenent al següent detall:  

Total pendent Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 
300,00 20/05/2017 50,00 0,00 0,00 50,00 250,00 
270,00 20/06/2017 50,00 0,00 0,14 50,14 200,00 
240,00 20/07/2017 50,00 0,00 0,30 50,30 150,00 
210,00 20/08/2017 50,00 0,00 0,46 50,46 100,00 
180,00 20/09/2017 50,00 0,00 0,62 50,62 50,00 
150,00 20/10/2017 50,00 0,00 0,77 50,77 0,00 

Totals. . .  300,00 0,00 2,29 302,29  
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de  l’Auditori al Sr. J.E.B., actuant com a representant 
de l’entitat Grup d’Animació Jovenil High Land d’Amposta, per als dies 
27 i 28 de maig de 2017 de les 09:00 fins les 24:00. 

- Acceptar la cessió del pavelló de fires a A.S., en nom i representació de 
l’Associació Dashmesh els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017, per la 
realització d’una festa hindú.  

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.Z., representant del Circ 
Smile, en la quan demana llicència d’ocupació de la via pública per a la 
instal·lació d’un circ durant els dies 27 d’abril a l’1 de maig ambdós 
inclosos.  

- Autoritzar amb efectes retroactius, la instal·lació per a l'activitat «Sant 
Jordi al Castell» el diumenge 23 d’abril de 2017, de les parades de les 
entitats i empreses que es diran a continuació: 



o Instància amb registre d'entrada núm. 6705 de 20 d’abril de 2017 
a Òmnium Cultural de les Terres de l’Ebre. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
 

- Informar favorablement al Sr. L.P.A.Y., per a la realització de la prova 
esportiva Gran Premi de Kitebuggy 2017 a la zona Sud de la Platja 
Eucaliptus els dies 1 i 2 de juliol de 2017, sense perjudici de 
l’autorització de la resta d’administracions competents. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Servei Català de Trànsit, declara el desestimen a la sol·licitud relativa a 
l’autorització d’un esdeveniment que afecta les vies públiques (Exp. 
TC8/2017) Tall de la CN-340 per proves tècniques al Pont Penjant. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Servei d’Assistència al Ciutadà, comunica que la subvenció de 4.366,03€ 
per a la realització de l’actuació “Musical Fum de Catalunya 2016 està 
paralitzada. La  Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenció s Administratiu 1 de Tarragona, sol·licita que es designi 
representant per al recurs 128/2016. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula 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: 
 
Creació de la comissió de Seguiment i Control del contracte per a la redacció 
del Pla Director de la Zona Esportiva d’Amposta 
 

- Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment i Control del Contracte 
de Servei per la redacció del Pla Director de la Zona Esportiva de la 
ciutat d’Amposta i designar el següents membres: 



o Com a President d’aquesta Comissió al Sr. Marc Fornós Monllau 
o Com a vocals representants de l’Ajuntament d’Amposta: 

 Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
 I.F.B. 
 J.M.B. 
 J.C.E.  

 
Aprovació de certificació d’obres 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 2 de l’obra 16_005 “Urbanització de part de l’entorn 
de l’antic escorxador – oficina de turisme”, per un import de 15.965,43€, 
així com la factura número 201703. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 de l’obra 16_005 
“Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de 
turisme”, per un import de 0 € sense càrrec per l’Ajuntament 
d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 2 de l’obra 16_005 “Urbanització de diversos 
camins 2016”, per un import de 31.856,17 €, així com la factura número 
103. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 de l’obra 16_010 
“Urbanització de diversos camins 2016”, per un import de 1.777,13 € 
sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

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

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. J.T.S. en la que demana 
que es reguli l’aparcament al carrer Sant Cristòfol, entre el carrer 
Barcelona fins a l’Eroski, prohibint aparcar a un dels dos costats, ja que 
quan passen dos vehicles a la vegada queda un espai per circular molt 
just, pels motius indicats. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. M.L.P. en la que sol·licita que 
es col·loquin uns pilons de plàstic enfront del gual d’entrada i sortida 
que té al passatge Miquel Àngel, ja que en virtut de la planificació de les 
infraestructures viàries de la ciutat d’Amposta i a conseqüència de la 
minimització en la utilització d’obstacles i informar al sol·licitant que 



l’actuació a dur a terme és el pintat de la vorera afectada de color groc 
en la longitud autoritzada segons la taxa de gual que tingui concedit.  

- Informar al Sr. A.F. que la normativa que preval en relació a l’ús i 
utilització dels detectors de metalls és la legislació autonòmica de cada 
comunitat autònoma davant a la que afecta a tot el territori nacional ja 
que la legislació no és molt clara i s’apliquen normes relatives a 
l’arqueologia i medi ambiental. 

 
Arrendament parcial de finca urbana per a usos diferents d’habitatge 
 

- Aprovar la contractació de l’arrendament al Sr. L.N.F. la part del sostre 
del total immoble ubicat al carrer Berlín, del Polígon Industrial Les 
Tosses d’Amposta on actualment es troba instal·lada l’antena que dona 
servei a l’emissora municipal de ràdio (Amposta Radio). 

 
Contractació menor d’obres 
 

- Aprovar la contractació del contracte d’obres menors  consistent en la 
modificació del traçat al circuit de mx del Motoclub d’Amposta amb 
Servidel SLU segons oferta presentada per un import total de 
25.000,00€. 

 
Contracte privat 
 

- Aprovar la contractació consistent en el Combo de la Big Band de la Fila 
el dia 19 de maig de 2017 a la Plaça Ramon Berenguer IV amb motiu del 
“IV Tasta de nit al mercat” en el marc de la 9a Festa del Mercat a la Plaça 
amb la Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta segons oferta 
presentada per un import total de 500,00 € 

 
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 dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 


