
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 8 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: 08:20 h 
Hora final: 09:45 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 3 DE MAIG DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 3 de maig 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 Xarxa oberta de Catalunya, per connexió de l’Oficina de Treball 

de la Generalitat de Catalunya al carrer Valentins, 5-15, 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. 2017/088) 

- Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació la llicència d’obres per 
ampliació de magatzem al carrer Pere II el Gran (Exp. 2017/017).  



APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS 
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC REPRESENTAT PEL BAR DEL CAMP MUNICIPAL 
D’ESPORTS (CAMP DE FUTBOL) 
 

- Convocar procediment obert, per a l'atorgament d'una concessió d'ús 
privatiu del domini públic representat pel bar del Camp municipal 
d’esports (camp de futbol).  

 
PRÒRROGA D’ÚS PRIVATIU DE LLICÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU 
DEL DOMINI PÚBLIC REPRESENTAT PEL BAR DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS 
(CAMP DE FUTBOL) 
 

- Aprovar la pròrroga del contracte formalitzat amb la Sra. M.Z.M.J. per a la 
concessió d'ús privatiu del domini públic representat pel bar del Camp 
municipal d’esports (camp de futbol) fins al dia 30 de juny de 2017, data 
en que finalitza la temporada de futbol, amb les mateixes condicions que 
figuren al contracte que es va formalitzar el dia 1 de juny de 2012. 

 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en canvi de tancaments 
exteriors (dos aules i passadís) de la llar d’infants la Gruneta, per 
tancament de pvc, persianes i mosquiteres incloses. (no inclou treballs 
paleteria) amb “Cerramientos Vent-Tec SL”, segons oferta presentada 
per un import total de 4.689,19 €. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en treballs de retirada 
de tancaments exteriors (dos aules i passadís) de la llar d’infants la 
Gruneta i nova col·locació de tancaments de pvc, inclòs càrrega i 
transport a abocador amb “Miravete Habitat SL”, segons oferta 
presentada per un import total de 1.125,30 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la contractació de la 
càpsula formativa Kit bàsic per millorar la meva imatge de marca que 
tindrà lloc el dia 12 de maig de 2017 i que organitza Ampost@EMPRESA 
dins el Programa Catalunya Emprèn 2017, que tindrà lloc a l’Institut 



Montsià amb J.M.C.A. (5d’octubre), segons oferta presentada per un 
import total de 360,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la instal·lació d’split, 
pies i neteja de filtres de les unitats interiors existent a l’oficina de turisme 
(antic escorxador d’Amposta) amb Electricitat i fontaneria Solà Abellà SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.679,42 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments de paviment per a dotar 
a la brigada municipal d’estoc suficient per realitzar diverses reparacions. 
amb J.G.R. (Pavimientos y terrazos Bellmunt) segons oferta presentada 
per un import total de 3.544,43 € 

- Aprovar la contractació del subministrament de panot amb Paviments 
Millaret SLU segons oferta presentada per un import total de 1.702,83€. 

- Aprovar la contractació dels subministraments de papereres de cartró 
per a diversos actes amb Carto Delta SL segons oferta presentada per 
un import total de 1.339,75 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació consistent en l’actuació del grup musical Pepet i 
Marieta el dia 20 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2017 amb Bymedio Submarino International SL segons 
oferta presentada per un import total de 4.356,00 €. 

- Aprovar la contractació consistent en el lloguer de l’equip tècnic 
necessari (so, llum i personal) per a l’actuació del grup musical Pepet i 
Marieta el dia 20 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2017 amb Bymedio Submarino International SL segons 
oferta presentada per un import total de 2.420,00 €. 

- Aprovar la contractació consistent en l’actuació del grup musical Los 
Sirgadors el dia 14 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2017 amb M.P.M. segons oferta presentada per un import 
total de 1.815,00 €. 

- Aprovar la contractació consistent en el guió, direcció i producció de 
l’espectacle itinerant “Viatge Històric Poètic per l’Amposta Centenària” 
que es realitzarà els dies 20 i 21 de maig de 2017, dins el programa 



d’actes de la IV Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta amb Associació de 
teatre i circ de les Terres de l’Ebre segons oferta presentada per un 
import total de 3.000,00 €. 

 
SOL·LICITUD DE DEIXAR SENSE EFECTES AUTORITZACIONS PER ASSISTIR A 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Deixar sense efectes les autoritzacions indicades per a la Sra. E.C.M. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Interventora municipal en la 
que demana que s’autoritzi al Sr. D.C.D. 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 per a les dates 11, 18 i 25 de maig, i 1 de juny 
de 2017 de 9 a 15.15 i de 16.30 hores al saló d’actes del Planetari del 
Grau de Castelló. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Director del Centre d’Art Lo Pati 
d’Amposta, V.F., per assistir a una reunió explicativa i sessió de reflexió 
sobre la revisió de l’actual Decret de la Xarxa, la qual tindrà lloc a 
Barcelona el divendres 5 de maig de 2018 a les 12 hores, convocada 
per la Direcció General de Cultura i la Xarxa d’Arts Visuals, amb efectes 
retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Director del Centre d’Art Lo Pati 
d’Amposta, V.F. i pel tècnic del centre O.M., en la que sol·liciten 
autorització per assistir a un curs bàsic d’accessibilitat per a espais 
d’arts visuals, adreçat a les persones programadores i tècniques dels 
espais d’arts visuals el dilluns 8 de maig de 2017 de 9 a 14.30 hores, 
amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per assistir juntament amb el tècnic del departament 
d’informàtica, N.M.B. a la reunió del grup de treball d’interoperabilitat 
de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric, el dia 30 de maig de 
2017 de 12.30 a 14 hores a Barcelona. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C.M., en la que demana 
autorització per poder anar com a responsable de grup dels alumnes 
de les aules universitàries de la gent gran a la sortida cultural que es 
farà a Vilanova i la Geltrú el dia 5 de maig de 2017 amb sortida a les 8 
hores i arribada a les 21 hores, amb efectes retroactius. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT D’AJUT SOCIAL 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
199,00 € a la Sra. A.O.F. en concepte d’ajut social per l’adquisició 
d’ulleres. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 
Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 
269 de data 08/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 4.754,06 €, la 
qual comença amb Serveis Integrals Plana SL per import de 2.377,03 € i 
finalitza amb Serveis Integrals Plana SL per import de 2.377,03 €. 
Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 
270 de data 04/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 5.991,53 € la 
qual inclou la factura per la prestació del servei de transport adaptat 
corresponent al mes d’abril de 2017. 
Aprovar el pagament de 150 euros als 86 joves relacionats, participants del 
programa Joves per l'Ocupació, mes d’abril de 2017, essent la despesa total de 
12.900,00 €. 
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per import 
total de 766,50 € corresponent al pagament d’1,5 euros per dia assistit en 
concepte d’ajut per transport mensual atorgat a un total de 35 joves 
participants en el programa durant el mes d’abril de 2017, d’acord amb el 
detall següent: 

4748xxxx-D C.X.A.G. 22,50 € 
4748xxxx-Q D.C.B. 22,50 € 
4786xxxx-W J.C.F.P. 22,50 € 
4747xxxx-K R.L.L. 22,50 € 
4782xxxx-Y J.M.M.G. 22,50 € 
4786xxxx-Y E.R.R. 22,50 € 
4786xxxx-A I.S.A. 22,50 € 
2092xxxx-N L.M.A. 22,50 € 



4786xxxx-N F.S.P. 22,50 € 
4782xxxx-K F.A.V. 22,50 € 
4963xxxx-A X.C.R. 22,50 € 
4748xxxx-H G.M.V. 22,50 € 
4786xxxx-A A.S.C. 22,50 € 
X-763xxxx-Y M.M.C. 22,50 € 
4785xxxx-B X.A.C.R. 22,50 € 
4748xxxx-K A.G.V. 22,50 € 
4785xxxx-K R.S.G.A. 22,50 € 
4785xxxx-L C.E.O.J. 22,50 € 
4747xxxx-F A.C.Z. 22,50 € 
4747xxxx-Y L.C.Z. 22,50 € 
5419xxxx-M M.F.A. 22,50 € 
X-859xxxx-H I.G. 22,50 € 
X-727xxxx-V A.H. 22,50 € 
X-894xxxx-X P.N.I. 22,50 € 
4963xxxx-X Y.J.S. 22,50 € 
4786xxxx-N A.M.G. 22,50 € 
4793xxxx-T J.T.R. 22,50 € 
X-790xxxx-Z S.B.O. 22,50 € 
X-628xxxx-B M.B.B. 22,50 € 
X-715xxxx-T M.D. 22,50 € 
4793xxxx-K T.F.P. 22,50 € 
Y-101xxxx-N M.R. 12,00 € 
4963xxxx-Z V.M.R.E. 12,00 € 
4748xxxx-F E.F.P. 22,50 € 
4785xxxx-N K.F.L.F. 22,50 € 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CENTRES ESCOLARS PER 
SOCIABILITZACIÓ DE LLIBRES 
 

- Atorgar a l’Escola Agustí Barberà una subvenció per un import de 
3.000,00 € per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 

- Atorgar a l’Escola Consol Ferré una subvenció per un import de 
3.000,00 € per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 

- Atorgar a l’Escola Soriano Montagut una subvenció per un import de 
3.000,00€ per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 



- Atorgar a l’Escola Miquel Granell una subvenció per un import de 
3.000,00 € per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 

- Atorgar a l’IES Montsià  una subvenció per un import de 3.000,00 € per 
la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic durant 
el curs 2016-2017. 

- Atorgar a l’IES Ramon Berenguer IV una subvenció per un import de 
710,130 €  per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 

- Atorgar a l’Escola del Poble Nou del Delta una subvenció per un import 
de 500,00 € per la sociabilització de llibres, llicències digitals i material 
informàtic durant el curs 2016-2017. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’Associació de Teatre i Circ de les Terres de l’Ebre, per l’organització 
dels espectacles i actuacions previstos a la memòria presentada, així 
com al funcionament ordinari de l’Associació per un import de 
16.000,00 €. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB FOMENT D’ART I CULTURA 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
Foment d’Art i Cultura, per l’organització de l’activitat “Trobada 
d’artistes i escriptors del Montsià “ que es realitzarà durant l’exercici 
2017, en la qual està prevista atorgar una subvenció per import de 
800,00 €. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de les 
concessions administratives funeràries que els causants J.C.M. i J.T.V. 
tenien sobre els nínxols números 15 i 16 del grup B, a favor de M.E.T.C. 

 
 



SOL·LICITUD D’INFORME SOBRES L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I ALTRES 
TRIBUTS 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per Base Gestió d’Ingressos, per 
quan no es considera econòmicament viable la possibilitat d’acordar la 
compensació de deutes per quant s’assumirien per vinculació ob-rem un 
conjunt de deutes superiors en escreix a la valoració del bé al mercat 
immobiliari. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.C.C., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle a 
efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al 
vehicle de la seva propietat matrícula 73xx-Jxx, a efectes 2018 i 
següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PROVES SELECTIVES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
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 la Sra. R.M.C.S. la reserva de la via pública de gual permanent  
amb llicència número 2270, 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 Valletes.  

o Considerar que l’autoliquidació no ha estat correcta per quant 
s’han liquidat 2,50 metres i la porta en mesura 3,00 metres. 



- Atorgar a Unim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A la 
reserva de la via pública de gual permanent, amb llicència número 
2262, 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 2,30 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada a l’avinguda Catalunya. 

- Atorgar a Unim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A la 
reserva de la via pública de gual permanent, amb llicència número 
2261, 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 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada a l’avinguda Catalunya. 

- Atorgar a Unim Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A la 
reserva de la via pública de gual permanent, amb llicència número 
2263, 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 2,80 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Jacint Verdaguer. 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE 
 

- Acceptar per al Sr. E.G.V. el fraccionament i ajornament del pagament 
de la liquidació número 919886 pel concepte de plus vàlua per un 
import de 3.346,82 €, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
3.346,82 20/05/2017 418,35 0,00 0,69 419,04 2.928,47 
2.928,47 20/06/2017 418,35 0,00 1,93 420,28 2.510,12 
2.510,12 20/07/2017 418,35 0,00 3,22 421,57 2.091,77 
2.091,77 20/08/2017 418,35 0,00 4,60 422,95 1.673,42 
1.673,42 20/09/2017 418,35 0,00 5,89 424,24 1.255,07 
1.255,07 20/10/2017 418,35 0,00 7,18 425,53 836,72 



836,72 20/11/2017 418,35 0,00 8,51 426,86 418,37 
418,37 20/12/2017 418,37 0,00 9,80 428,17 0,00 
Total  3346,82 0,00 22,35 3.388,64  

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Concedir al Sr. M.R.F., com a titular de la llicència de fruiteria i 
verduleria, ubicada a l’Avda. de la Ràpita número 112, llicència per 
ocupació de la via pública amb les dades d’ocupació següents: 

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

o Emplaçament: Avinguda de la Ràpita número 112 d’Amposta. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al 

damunt de la vorera. 
o Període d’ocupació: Any 2017. 
o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 921796 per 

un import total de 45,70 € que ha pagat el dia 2 de maig de 2017. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar a la Sra. E.A.R., actuant en nom i representació del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, amb efectes retroactius, la cessió de la sala d’informàtica del 
Casal el dia 4 de maig de 2017 des de les 18:00 fins les 20:00 hores per 
realitzar entrevistes a mentors del Pla Català de Refugi. 

- Autoritzar a la Sra. M.J.B., actuant en nom i representació de l’entitat 
Asociación Islamica y Cultural del Montsia, amb efectes retroactius, la 
cessió de la sala teatre del Casal el dia 6 de maig de 2017 des de les 
16:00 fins les 18:00 hores per realitzar una reunió de joves per informar 
sobre els costums àrabs. 

- Acceptar per al Sr. P.F.P., en nom i representació de l’Associació 
Cultural Tarambana, la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del 
Casal Municipal els dies següents, sempre i quan no es cobri entrada: 

 



Dies Horari divendres Horari dissabte 
6 i 7 d’octubre 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

3 i 4 de novembre 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 
1 i 2 de desembre 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

 

- Acceptar per a la Sra. A.B.M., actuant en nom i representació de l’entitat 
Llar-Residència Pere Mata d’Amposta, la cessió de la sala teatre del 
Casal el dia 16 de desembre de 2017 des de les 15:00 fins les 20:00 
hores per realitzar una festa de Nadal a la Llar. 

- Acceptar per al Sr. J.H.F., actuant com a tresorer de la Societat de 
Caçadors de l’Ebre, la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal 
el dia 16 de juny de 2017 des de les 21:30 fins les 00:15 hores per 
portar a cap una assemblea de socis. 

- Acceptar per a la Sra. E.S.V., actuant en nom i representació de F.M. 
Alzheimer del Montsià, la cessió de l’ús de la sala del Teatre de l’edifici 
del Casal Municipal els dies 18, 21 i 23 de setembre de 2017, per 
realitzar les jornades per la setmana mundial de l’Alzheimer. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.G.C., en representació del 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre en la que sol·licita la cessió 
de 50 copes de vi en motiu de l’exposició “Construint el paisatge. 
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” el divendres 21 d’abril 
de 2017 a les 19 hores al Museu de les Terres de l’Ebre,  amb efectes 
retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Los Taus en la que 
demanen la cessió de 1 fogons i 2 paelles per a 70-80 persones per al 
dia 3 de juny de 2017 en motiu del 5è aniversari del club. 

 
SOL·LICITUD DE RENÚNCIA A REALITZACIÓ D’ACTIVITAT. 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT. 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.M.P., en la que demana 
autorització per realitzar una campanya de publicitat de l’empresa 



Eroski amb un vehicle publicitari els dies 28 i 29 d’abril de 2017, amb 
efectes retroactius. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
DEIXAR SENSE EFECTES ACORD MUNICIPAL  
 

- Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en 
sessió del dia 3 d’abril, ordenant la retenció de les quantitats que hagi 
de percebre J.R.A. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, notificació de transmissió 
d’habitatges al c/Garcia Morato, 4, c/Àvila, 3, i c/Lope de Vega, 27, als 
efectes d’exercir, en el seu cas, els drets de tanteig i retracte. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, autoritza el 
projecte de consolidació estructural i restauració de tram de la façana 
fluvial del Castell d’Amposta. 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: 
 
Reclamacions de responsabilitat patrimonial 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. R.V.B., pels danys 
personals soferts el dia 28 de novembre de 2015 sobre les 00.00 hores 
de la nit, quan es trobava a l’Av. Sebastià Juan Arbó, a l’alçada de 
l’auditori de fires, quan va tenir un accident com a conseqüència de 



l’inadequat acabament/construcció d’una revora o desnivell existent 
com a prolongació de la vorera situada en el carrer indicat, atès que no 
es demostra que els danys soferts per la reclamant hagin estat com a 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.  

 
Modificació del projecte _”Substitució d’enllumenat al Pla d’Empúries, Grau i 
Barri Quintanes” 
 

- Ordenar l’inici del procediment per la modificació del projecte 
“Substitució d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes”. 

 
Sol·licituds d’autorització per a l’ús del minibus 
 

- Autoritzar al Sr. B.G.B., Director de la Piscina Municipal, amb efectes 
retroactius, l'ús del minibus els dies 2, 8 i 9 de maig de 2017 amb motiu 
del manteniment de la piscina del Poble Nou del Delta, 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.V.F. advertint-
lo que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans 
de tornar la clau. 

 
Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de J.F.F. com a auxiliar tècnic informàtic de 
procediments per a la implantació del PIAE, categoria laboral C2-14, 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores) de 
l’1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2019. 

- Aprovar la contractació de C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa, del 9 de maig al 8 de 
juny de 2017. 

- Aprovar la pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment al 
programa “Joves en Pràctiques – JENP 2016” de les persones que es 
diran a continuació, del 15 de maig al 14 de novembre de 2017, al 60% 
del cost salarial de la categoria de tècnic mitjans A2-19, a jornada 
completa, amb recursos propis de l’Ajuntament d'Amposta, excepte 
l’àrea de joventut a qui s’assigna la partida destinada del tècnic de 
joventut: 



o A.B.G., Tècnica de suport per a l’àrea de cultura. Codi 
d’identificació: E-43-2016-0264444. 

o M.C.A., Tècnic en electricitat per a l’àrea de comerç. Codi 
d’identificació: E-43-2016-0263488. 

o I.G.M., Tècnic informàtic. Codi d’identificació: E-43-2016-0263487. 
o I.J.V., Tècnic de suport per a Intervenció. Codi d’identificació: E-

43-2016-0264442. 
o R.M.P., Tècnic en disseny gràfic per a l’àrea de mitjans de 

comunicació i festes. Codi d’identificació: E-43-2016-0263484. 
o P.P.T., Tècnica de suport àrea Secretaria. Codi d’identificació: E-

43-2016-0264441. 
o P.M.L.,Tècnic de suport per a Obres i Serveis. Codi d’identificació: 

E-43-2016-0263485. 
o M.P.F., Tècnic per a Turisme. Codi d’identificació E-43-2016-

0264443. 
o J.H., Tècnic de suport per a l’àrea de Joventut i Participació 

ciutadana. Codi d’identificació: E-43-2016-0263486 
 
Proposta de retirada de la font d’aigua de l’edifici del Casal. 
 

- Ordenar a l’empresa Homatic SLU que retiri la font d’aigua que hi ha 
instal·lada a l’edifici el Casal la qual s’ha decidit prescindir del seu ús, ja 
que és una despesa innecessària. 

 
Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local 
 

- Autoritzar la col·laboració de la Policia Local durant les Festes del Grau 
amb la mesura dels recursos disponibles perquè es puguin realitzar 
sense cap incidència a destacar. 

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. P.H.V., en representació de 
Crystalcustom, en la que demana autorització per poder posar un 
stand en motiu de la realització de l’activitat “Trobada Delta Bikers 
Amposta els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017 al Parc dels Xiribecs, 
advertint a l’interessat que haurà de respectar la normativa de 



l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via la qual dictamina 
que s’ha de deixar un pas lliure per als vianants com a mínim d’1,50 
metres. El sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb la persona 
responsable de l’acte perquè l’informe de la ubicació més apropiada 
per realitzar l’activitat i haurà de deixar l’espai net un cop finalitzi 
l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.L.G., representat d’Acxan, 
en la que demana autorització per poder posar un stand en motiu de  
la realització de l’activitat “Trobada Delta Bikers Amposta” els dies 26, 
27 i 28 de maig de 2017 al Parc dels Xiribecs, advertint a l’interessat que 
haurà de respectar la normativa de l’ordenança municipal reguladora 
de l’ocupació de via la qual dictamina que s’ha de deixar un pas lliure 
per als vianants com a mínim d’1,50 metres. El sol·licitant s’haurà de 
posar en contacte amb la persona responsable de l’acte perquè 
l’informe de la ubicació més apropiada per realitzar l’activitat i haurà de 
deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

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

- Autoritzar la col·locació a la cruïlla del camí on està ubicat el convent de 
les monges Carmelites de clausura amb el camí Mas d’en Carrasca, per 
part dels Serveis municipals,  d’un mirall  convex que permeti observar 
la circulació sobre el tram transversal esquerre en la intersecció 
esmentada, d’acord amb el croquis adjunt. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.E.C. en la que sol·licita que 
es retiri el gual del carrer Navas, 4 en el qual no hi ha entrada ni sortida 
de vehicles, ja que reuneix les condicions tècniques i legals per estar 
concedit. 

- Informar al sol·licitant, el Sr. J.J.S., que des de la prefectura de la Policia 
Local, estan a la seva disposició 24 hores al dia durant 365 dies l’any i 
pot trucar al número de telèfon 977700114 sol·licitant la presència de la 
Policia Local per tal que aquest cos policia realitzi l’actuació que s’ajusti 
a dret. 

 
 
 
 



Sol·licitud d’autorització per pintar rètol a façana 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Comunitat Islàmica d’Amposta 
en la que demanen autorització per poder pintar el nom de la mesquita 
en àrab i català a la façana de la mesquita situada al carrer Mas de 
Barberans, 1, a la part frontal i lateral. 

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


