
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 3 de maig 
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: 08:25 h 
Hora final: 10:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 24 d’abril de 2017. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “17004 ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN ALGUNS PUNTS DE LA CIUTAT” 
 

- Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "17004_ 
Eliminació de barreres arquitectòniques en alguns punts de la ciutat", 
redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució 
per contracta de 60.427,40 €. 

 
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 
 

- Adjudicar a l’empresa Urbaser, SA el contracte per l’execució dels 
serveis de neteja dels espais municipals situats en la zona compresa 
entre els carrers Miquel Granell, Passeig Canal, Josep Tarradellas i 
Soriano Montagut durant els mesos de maig a novembre de 2017, 
ambdós inclosos. 

o Les condicions del contracte són les següents: 



 Preu: 46.109,21 €, IVA inclós. 
 Durada: de l’1 de maig al 30 de novembre de 2017. 
 El servei es prestarà d’acord amb el que determina el Plec 

de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 
reguladores del procediment i l’oferta presentada per 
l’adjudicatària. 

 
AUTORITZACIÓ D’ÚS TEMPORAL DE FINQUES PROPIETAT MUNICIPAL 
 

- Autoritzar per un termini de dos anys, comptats a partir del dia 3 de 
maig de 2017, a la Sra. C.M.F. per tal que les cabres de la seva propietat 
puguin pasturar per la parcel·la 396 del polígon 24 de propietat 
municipal. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació del servei de redacció del Pla Director de la 
Façana Fluvial d’Amposta d’àmbit històric patrimonial al Sr. C.B.C., 
segons oferta presentada per un import total de 8.228 euros amb IVA 
inclòs.  

- Aprovar la contractació del servei de redacció del Pla Director de la 
Façana Fluvial d’Amposta en l’àmbit morfològic al Sr. D.G.B., segons 
oferta presentada per un import total de 7.800 euros + IVA 

- Aprovar la contractació del servei de redacció del Pla Director de la 
Façana Fluvial d’Amposta en l’àmbit de projecció econòmica a l’empresa 
Grup ABS, Comunicació Gràfica i Publicitària, segons oferta presentada 
per un import total de 7.260 euros amb IVA inclòs.  

 
SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat del Sr. J.M.I. amb efectes del dia 8 
d’octubre de 1998. 

- Reconèixer l’antiguitat del Sr. J.J.P.F. amb efectes del dia 7 de juny de 
2007. 

 
 
 



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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C.M. en la que demana 
autorització per poder realitzar el curs gratuït per deixar de fumar que 
es realitzarà al teatre del casal els dies 5, 12, 26 de maig, 2, 9 i 16 de 
juny de 2017 al Teatre del Casal de 9 a 11 hores, advertint a la 
sol·licitant que haurà de compensar les hores, ja que el curs es realitza 
en horari laboral i no té res a veure amb les tasques de la feina que 
realitza. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada, en que les tècniques de polítiques 
d’ocupació, I.V.F. i H.D.R., són autoritzades per assistir a la reunió taller 
que organitza el Servei d’Ocupació de Catalunya per a les tècniques 
d’ocupació de les entitats locals vinculades a projecte de Garantia 
Juvenil que tindrà lloc a Barcelona a l’edifici del SOC a partir de les 12 
hores el dia 17 de maig de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de cultura, en la que 
sol·licita que s’autoritzi als treballadors, M.S., A.B., A.M. i J.B. a la Fira 
Modernista de Terrassa els dies 13 i 14 de maig de 2017 per posar una 
parada per tal de promocionar la Festa del Mercat d’Amposta . 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 259 de data 03/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 
18.161,55 €, la qual comença amb Insignia Uniformes SL per import de 
3.213,86 € i finalitza amb Gas Natural Servicios SDG SA per import de 
2.461,18€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 258 de data 
03/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 79.490,79 € la qual 
comença amb Clece SA per import de 25.158,99 € i finalitza amb 
Herraiz Maquinaria ICA, per import de 1.571,79 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club de Tir Montsià, en virtut del conveni de 
col·laboració signat, per import de 3.099,27€. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club de BTT Montbike, en virtut del conveni de 
col·laboració signat, per import de 3.249,11€. 



APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “MERCAT DE SANTA LLÚCIA” 
 

- Aprovar la realització de l’activitat Mercat de Santa Llúcia per al dia 17 
de desembre de 2017, amb una previsió de despeses aproximades de 
10.000,00€. 

 
APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB PIMEC PER 
A L’EXERCICI 2017 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Amposta i PIMEC  en que es determina la quantitat de 12.000,00€ en 
aplicació a la partida pressupostària 04/433/48900 i al mateix temps 
aprovar una bestreta del 75% de la subvenció. 

 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL AMB MOTIU DEL “IV TASTA DE NIT” 
 

- Aprovar el conveni amb l’Associació de venedors del mercat municipal 
en motiu del “IV Tasta de nit” el divendres 19 de maig de 2017, dins de 
la programa de la 9a Festa del Mercat a la Plaça 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa E.B.V. per a la formació pràctica en centres de 
treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI F.B.G., del 24 d’abril al 16 de 
maig de 2017, els dilluns, dimarts i divendres de 9 a 13 hores i dimecres 
i dijous de 16 a 20 hores. 

 
APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
 

- Aprovar el padró anual del concepte Revista Amposta any 2017 
ordenança fiscal número 32, per un import de 9.628,08 € 

 
 
 
 



MERCAT MUNICIPAL 
 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior següent:  
o Lloc número 079179 ubicat al carrer Simpàtica número 12. 

- Comunicar al Sr. E.M.S. que no pot ser admesa la seva sol·licitud de 
llicència per quant actualment el mercat de venda no sedentària 
d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a la Sra. L.C.A., per a 
l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 119 del 
grup R, en règim de concessió administrativa funerària a favor d’ella. 

- La transmissió de la concessió administrativa funerària relativa al 
nínxol número 1963 del Cementiri Municipal d’Amposta pel títol de 
donació a favor de la Sra. G.T.G. què, atenent el que disposa l’article 
630 del Codi Civil  haurà d'acceptar els drets donats què, a tal efecte, 
servirà el requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat del títol 
d'ús. 

 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. M.N.M.A. a la bonificació del 95% 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 

902309 901,37 07/04/2017 856,30 0,00 
 
SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. J.H.C. consistent en 
el 81,75 % 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 

919683 5.833,56 5.833,56 81,75 4.768,94 4.768,94 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. A.F.P., actuant en 
nom i representació de l’entitat Unió Òptica Amposta,SL, 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 

904872 410,03 410,03 50% 205,01 205,01 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. A.C.G., actuant en nom 
i representació de l’entitat Okura Asociados Products, SA, 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 

877612 571,93 571,93 50% 285,97 285,97 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 

- Acceptar que els fets imposables derivats de les operacions d’aportació 
d’actius, les liquidacions de plusvàlua números 818594 i 818595 que 
ascendeixen a 202,40 € i 164,56 € respectivament, tenen els elements 
objectius necessaris per emmotllar-se dintre del règim fiscal especial 
previst en el capítol VIII del Títol VII de la L.I.S. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer a la Sra. V.L.R. la baixa per transferència del seu vehicle el 
dia 2 de juliol de 2015 i procedir a la devolució derivada per ingressos 
indeguts atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Interessos Diferència a tornar 
912576 2016 67,12 2,39 69,51 



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

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

- Reconèixer al Sr. R.D.L. la baixa definitiva del vehicles indicats produïda 
el dia 7 d’abril de 2017 i procedir a la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
908440 2017 233,67 116,84 116,83 

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

l'IVTM al Sr. J.G.A. 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. J.I.V.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. J.P.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

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

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

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

- Reconèixer al Sr. A.J.C.G. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda 
el dia 29 de març de 2017 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
908356 2017 67,12 16,78 50,34 

 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.M.F.A., 

actuant en nom i representació com a president de la Zona Prados de 



la Comunitat de Regants del Canal de la Dret de l’Ebre, està inscrita en 
el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. T.R.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 

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

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

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. L.A.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 en el Sr. J.R.V. les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una 
família nombrosa i al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren en la Sra. Z.B.C. les circumstancies indicades 
a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se 
d’una família nombrosa i al tractar-se d’una família de 4 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 9 m3/trimestre. 

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

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. I.N.C. per considerar que 
no concorren les circumstàncies indicades a l’ordenança fiscal per tal 
de poder obtenir la devolució ja que la interessada va ser admesa i es 
considera l’ingrés realitzat ajustat a dret. 

 



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
 

- Concedir-se-li al Sr. E.M.O. un fraccionament en 4 quotes mensual 
d’igual quantia atenent al següent detall, pel pagament del Servei de 
Grua:  

Total pendent Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 
98,95 20/05/2017 24,73 0,00 0,00 24,73 74,22 
74,22 20/06/2017 24,73 0,00 0.04 24,77 49,49 
49,49 20/07/2017 24,73 0,00 0,11 24,84 24,76 
24,76 20/08/2017 24,76 0,00 0,19 24,95 0,00 

Totals. . .  98,95 0,00 0,34 99,29  
 

- De l'anàlisi de l'import total del deute així com del certificat del seu 
nivell de renda, tenint en compte la poca entitat del deute, es considera 
que pot concedir-se-li al Sr. B.Z. un fraccionament en 5 quotes mensual 
d’igual quantia atenent al següent detall, pel pagament del Servei de 
Grua:  

Total pendent Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 
170,00 20/05/2017 34,00 0,00 0,00 34,00 136,00 
136,00 20/06/2017 34,00 0,00 0,05 34,05 102,00 
102,00 20/07/2017 34,00 0,00 0,15 34,15 68,00 
68,00 20/08/2017 34,00 0,00 0,27 34,27 34,00 
34,00 20/09/2017 34,00 0,00 0,37 34,37 0,00 

Totals. . .  170,00 0,00 0,84 170,84  
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del pagament pel concepte de 
plusvàlua a la Sra. S.G.L., segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
986.23 20/05/2017 246,55 24,66 1,57 272,78 739,68 
739,68 20/06/2017 246,55 24,66 2,31 273,52 493,13 
493,13 20/07/2017 246,55 24,66 3,06 274,27 246,58 
246,58 20/08/2017 246,58 24,64 3,88 275,10 0,00 
Total  986,23 98,62 10,82 1095,67  

 



- Acceptar el fraccionament i ajornament pel concepte de plusvàlua al Sr. 
S.S. segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
756,73 20/05/2017 63,06 12,61 0,78 76,45 693,67 
693,67 20/06/2017 63,06 12,61 0,97 76,64 630,61 
630,61 20/07/2017 63,06 12,61 1,17 76,84 567,55 
567,55 20/08/2017 63,06 12,61 1,37 77,04 504,49 
504,49 20/09/2017 63,06 12,61 1,57 77,24 441,43 
441,43 20/10/2017 63,06 12,61 1,76 77,43 378,37 
378,37 20/11/2017 63,06 12,61 1,96 77,63 315,31 
315,31 20/12/2017 63,06 12,61 2,16 77,83 252,25 
252,25 20/01/2018 63,06 12,61 2,37 78,04 189,19 
189,19 20/02/2018 63,06 12,61 2,56 78,23 126,13 
126,13 20/03/2018 63,06 12,61 2,74 78,41 63,07 
63,07 20/04/2018 63,07 12,64 2,94 78,65 0,00 
Total  756,73 151,35 22,35 930,43  

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar al Sr. M.A.L.T. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2265, 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 2,70 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Ruiz de Alda. 

 
SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Deixar sense efectes l’autorització sol·licitada pel Gimnàs Portsalut, en 
la que demanava autorització per ocupació de la via pública el dissabte 
6 de maig de 2017 de 16 a 18 hores a la plaça del mercat per realitzar 
una exhibició de les diferents activitats que realitzen, per raons 
personals.  

 
 
 



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

- Autoritzar a la Taberna CB l’ocupació de via pública al tram del carrer 
de vianants Lope de Vega, comprés entre el carrer Escoles i el carrer 
Jardí per realitzar el tradicional esmorzar del dia del bou capllaçat, 
advertint a l’interessat que s’ha de respectar la normativa de 
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via. L’ocupació no 
s’hauria d’allargar més en el temps del que es considera la franja 
horària que es realitza a tal fi i que és al matí. Un cop acabada 
l’ocupació, l’espai ha de quedar net. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel grup d’animació juvenil High 
Land, en la que sol·licita autorització per ocupació de la via pública 
enfront del bar de la Dolce Vitta del Parc dels Xiribecs per a realitzar 
una activitat d’animació per als nens que es trobin al parc el dia 30 
d’abril de 2017 de les 16 a les 20 hores, amb efectes retroactius. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per Finques Farnós SL, en la que 
sol·licita que se li atorgui llicència per posar un plafó informatiu a la 
vorera de la cruïlla del carrer Corsini amb l’Avinguda de la Ràpita, 1, el 
qual posaran i trauran cada dia, per quan no s’ajusta al model 
d’ocupació de la via pública comercial. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.J.L.D., com a secretari 
d’organització d’Esquerra Republicana a Amposta en la que sol·licita 
autorització per a poder muntar una parada informativa a la Plaça del 
Mercat el dia 23 d’abril de 2017 durant tot el dia amb motiu de la diada 
de Sant Jordi, amb efectes retroactius. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
 

- Autoritzar la realització de la caminada popular nocturna “Espiga Fosca” 
el dia 16 de setembre de 2017, organitzada per l’Associació 
Excursionista Lo Passador de Deltebre, pel que fa al seu pas per 
Amposta. 

 
 
 
 
 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL 
 

- Autoritzar la cessió de l’aparell de megarfonia, 20 cadires, papereres i 
escenari petit als Taus d’Amposta RCTE (Rugby) amb motiu de la 
celebració del 5è aniversari del club el dia 3 de juny de 2017. 

- Autoritzar la cessió de les tanques disponibles al Sr. F.J.A., representant 
del Club BTT Montbike, en motiu de la Duatló de muntanya els dies 17 i 
18 de juny de 2017. 

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

- Autoritzar al Sr. E.A.F., representant dels Taus RCTE d’Amposta (Rugby), 
l'ús del minibus els dies 18 i 25 de maig i 8, 15, 22 i 29 de juny de 2017, 
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. 
E.A.F. advertint-lo que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. M.L.S.L., representant del Club Handbol Amposta, l'ús 
del minibus el dia 25 d’abril de 2017, amb efectes retroactius i 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. J.G.S. 
advertint-lo que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

 
APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA SOL·LICITUD D’INFORME 
URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ D’ACTIVITAT I LA CONSULTA PRÈVIA 
DE CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

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

o 049_Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació 
d'activitats 

o 050_ Consulta prèvia de classificació de l'activitat 
 
 
 
 



PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE UN ACORD MUNICIPAL 
 

- Deixar sense efectes el acords adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessions dels dies 13 i 20 de març, ordenant la retenció dels crèdits 
pendents de pagament que han estat detallats. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Cap del Servei Territorial de Transports, notifica la modificació de les 
condicions de la prestació del servei de transport públic de viatgers per 
carretera en el servei la Sénia – Tarragona. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Ajuntament d’Ulldecona, sol·licita que s’autoritzi l’adscripció temporal 
en comissió de serveis del funcionari Sr. J.B.F., que ocupa la plaça 
d’agent de la policia local, durant un termini màxim de dos anys. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, sol·licita que s’aporti la documentació tècnica 
de l’estat de les obres acabades referent a “Rehabilitació de la 
xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn. Adquisició per 
compra directa de l’edifici ubicat a l’Av. Ràpita, 43. Construcció d’un nou 
bloc de nínxols. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General de la Policia declara el senyor J.M.I. en la situació 
administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats del cos de 
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia 
7 d’abril de 2017. 

- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, remet 
certificat de l’acord provisional de la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural, referent al Projecte de consolidació estructural i restauració 
de tram de la façana fluvial del castell d’Amposta. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Direcció General de Desenvolupament Rural, concessió d’ajut per al 
projecte “Implantació nou enllumenat amb leds i comandament per 
telegestió”. 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: 
 
Renúncia voluntària de treballador 
 

- Acceptar la baixa voluntària del contracte laboral formalitzat amb el Sr. 
A.E.A. com a oficial 2a xofer, dins dels plans d’ocupació Programa 
Treball i Formació 2016 amb efectes del dia 14 de maig de 2017. 

 
Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació d’A.M.P. com a tècnic mig de procediments per 
a la implantació del PIAE, categoria laboral A2-19, jornada laboral 
completa (de dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores) del 4 de maig de 
2017 al 3 de maig de 2019. 

 
Autorització de la substitució de la sanció per la infracció de l’Ordenança de 
Policia i Bon Govern per la realització de treballs en benefici de la comunitat 
 

- Autoritzar per al Sr. B.G.F. la substitució de la sanció per la infracció de 
l’article 15 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern per la realització de 
treballs en benefici de la comunitat, en els següents termes: 

o LLOC DE TREBALL: Central Municipal de Serveis. C/Zurich, 8, Pol. 
Ind. Tosses. 

o TASQUES: Neteja de males herbes al Pol. Ind. Tosses.  
o CALENDARI: Dia 2 de maig de 2017 
o HORARI: De 7.30 h fins a les 12.50 h (1/2 hora per a esmorzar 

inclosa) 
o EQUIPAMENT: No necessita cap equipament especial.  

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

- Autoritzar al Sr. A.B.E., president de l’associació ARATE, l’ús d’una sala 
de l’hotel d’entitats, tots els dijous de 15.30a 21 hores fins al 28 de 



desembre de 2017 a l’associació ARATE, sent responsable de tenir cura 
de l’espai i deixar-lo tal i com el trobin el Sr. A.B.E.  

- Autoritzar als Sr. W.B. i a la Sra. L.L.S., a petició de Mans Unides 
D’amposta i de la ONG Provocant la Pau, amb efectes retroactius la 
presència de dos food trucks a dins del recinte  del Pavelló de fires els 
dies 21, 22 i 23 d’abril de 2017 per oferir els seus productes 
gastronòmics als esdeveniments que tindran lloc durant aquest dies, 
oferint els beneficis obtinguts a aquestes organitzacions 

 
Sol·licitud de devolució de fiança 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € al Sr. J.M.M.F., en 
representació de la comunitat de propietaris de l’edifici del carrer 
Toledo, 37, dipositada pel tractament de residus en motiu de les obres 
de construcció i instal·lació d’aparell elevador al carrer Toledo, 37 (exp. 
187/2016) 

 
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 8, recollida brossa, per import de 3.011,97 €. 
o Relació número 9, impost vehicles de tracció mecànica per import 

de 3.206,44 € 
 
Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 96 caixes 
(480 paquets) de DINA4 DISCOVERY amb Lyreco España SA segons 
oferta presentada per un import total de 1.167,40 €. 

 
Aprovació inicial del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per 
l’ampliació de l’escorxador 
 

- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per 
l’ampliació d’escorxador existent d’aviram i sala d’especejament annexa, 
situat en el terme municipal d’Amposta. El Pla especial haurà de 



completar-se amb la justificació del compliment dels preceptes establerts 
a l’informe del Servei de Costes segons resulta de l’informe de l’Arquitecte 
municipal. 

 
Sol·licitud d’autorització per pintar paret d’edifici municipal 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Xarxa de serveis d’informació 
juvenil “Montsià Jove”, en el marc de les polítiques de joventut que 
s’executen al Montsià, en la que s’ha previst realitzar una formació de 
grafitis del 10 al 14 de juliol de 2017, per la qual cosa sol·liciten 
autorització per poder pintar la paret de l’estadi municipal de futbol, la 
part que està al davant de l’Institut de Tecnificació. 

 
Sol·licitud de col·laboració dels membres de protecció civil 
 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la col·laboració dels membres de 
protecció civil amb els recursos humans disponibles a l’Ampolla en 
motiu de la XX Trobada de la Federació Catalana de Tres Tombs el dia 1 
de maig de 2017 de les 9 a les 13.30 hores per tal que donin 
recolzament en la regulació del trànsit de la població. 

 
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 “Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers”, per un import de 43.857,57 €, 
així com la factura número 28. 

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


