
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 15 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: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 8 DE MAIG DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 8 de maig de 2017. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL PER A 
LA FESTA MAJOR D’AMPOSTA 2017 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del servei per la realització d’un 
concert pel grup musical Txarango amb motiu de la Festa Major 
d’Amposta 2017 mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

 
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L’ATORGAMENT 
DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU D’UNA PART DEL 
DOMINI PÚBLIC  
 

- Declarar desert el procediment obert convocat per l’atorgament de la 
concessió administrativa per a l’ús privatiu d’una part del domini públic 
constituït per la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó situada enfront del 
Pavelló poliesportiu per la instal·lació d’un quiosc destinat a la venda de 
begudes, gelats i productes semblants. 

 
 



APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES I FACTURA 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 4 de l’obra “Arranjament de diversos camins”, per 
un import de 79.842,01, així com la factura número 30. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 4 i liquidació de l’obra 
“Arranjament de diversos camins”, per un import de 37.034,53 € sense 
càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ D’OBRA D’ART 
 

- Acceptar la donació de l’escultura denominada “L’estimada II” realitzada 
per A.B.V., valorada en 750,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LA FESTA DEL MERCAT A LA 
PLAÇA 2017 
 

- Aprovar la contractació dels serveis amb J.P.C., segons oferta 
presentada per un import total de 16.240,00 € + IVA, tenint en compte 
que el Plec de prescripcions tècniques s’especifica en el punt 5 que el 
preu del contracte per aquest serveis és màxim de 16.500,00 + IVA i 
que l’altra oferta de l’Associació de Teatre i Circ de les Terres de l’Ebre 
és de 16.400 € + IVA. 

 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en reforma de la barana 
existent a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, barana de pujada de 
les escales amb inox i plafons de vidre i col·locació de muntant 
suplementari amb C.C.N. (Serralleria Costes) segons oferta presentada 
per un import total de 1.825,68 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments de tauletes 2 en 1 per als 
regidors amb Informàtica i comunicacions Tarragona SA segons oferta 
presentada per un import total de 17.289,69 € 



- Aprovar la contractació dels subministraments de 104 reixes de 
composite marca aco amb Herraiz Sistemes SA segons oferta 
presentada per un import total de 1.150,49 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments de dos desfibril·ladors 
fixes, un de mòbil i serveis complementaris amb Imposita Serveis SL 
segons oferta presentada per un import total de 8.559,24 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments dels equips de llum i so 
necessaris i personal tècnic per a les activitats del programa de la Festa 
del Mercat a la Plaça 2017 amb Music’s & Clàssics Amposta SL segons 
oferta presentada per un import total de 14.000,00 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments dels equips de llum i 
àudio per a l’actuació de Segonamà, Txarango i DJOGT del dia 15 d’agost 
de 2017 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Bymedio 
Submarino SL segons oferta presentada per un import total de 
5.445,00 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la càpsula formativa 
Mailmarketing que tindrà lloc el dia 26 de maig de 2017 i que organitza 
Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 amb 
À.F.S. segons oferta presentada per un import total de 360,00 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació del contracte privat consistent en el guió, direcció 
i producció de l’espectacle itinerant “Circ Mozarella” que es realitzarà els 
dies 20 i 21 de maig de 2017, dins el programa d’actes de la IX 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 6.600,00 €. 

- Aprovar la contractació del contracte privat consistent en el guió, i 
producció de l’espectacle “Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries, Lo 
temps és vida” que es realitzarà els dies 20 i 21 de maig de 2017, dins el 
programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta amb 
Túbals SCCL segons oferta presentada per un import total de 
13.000,00€. 



- Aprovar la contractació del contracte privat consistent en el guió, direcció 
i tasques d producció de l’espectacle “Vermut Dansat i altres Varietés: La 
Boda del Marquès” que es realitzarà els dies 20 i 21 de maig de 2017, dins 
el programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta amb 
J.M.G.R.– DH Company segons oferta presentada per un import total 
d’11.616,00 €. 

- Aprovar la contractació del contracte privat consistent en el guió, direcció 
i tasques d producció de l’espectacle de cabaret “Ampolino: Els bessons 
elèctrics” que es realitzarà els dies 20 i 21 de maig de 2017, dins el 
programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta amb 
J.M.G.R.– DH Company segons oferta presentada per un import total de 
14.000,00 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb la treballadora 
A.N.G., com a tècnica de l’àrea de comerç, 18,75 hores setmanals (de 
dilluns a divendres d’11.15 a 15 hores), categoria laboral A2-19, de l’1 de 
juny al 31 d’agost de 2017.   

- Aprovar la contractació del Sr. S.S.P. com a oficial 2a per a la realització 
de tasques al departament de jardins, del 16 de maig al 27 de juny de 
2017, jornada laboral completa, de dilluns a divendres de 7.30 a 15 
hores. 

 
ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DE FUNCIONS ESPECIALS I FUNCIONS DE 
SUPERIOR CATEGORIA A TREBALLADORS MUNICIPALS 
 

- Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions de 
superior categoria descrites en el següent quadre, de forma temporal, 
amb efectes temporals que per a cadascuna d’elles es fixa: 

o Treballador: J.R.M. 
 Funcions que se li assignen: Cap de l’Oficina de Gestió 

Tributària 
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de 

l’1 de juny de 2017 al 30 de novembre de 2017, sempre 
que amb anterioritat no s’hagi cobert la plaça de 
Tresoreria de l’Ajuntament. 



- Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions 
especials addicionals descrites en el següent quadre, de forma 
temporal, amb efectes des del dia 1 de juny de 2017 per a totes elles. 

o Treballadora: M.M.F. 
 Funcions especials addicionals que se li assignen: Direcció 

ESARDI 
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de 

l’1 de juny de 2017 al 30 de novembre de 2017. 
o Treballador: J.M.B. 

 Funcions especials addicionals que se li assignen: 
desenvolupament de tasques de coordinació adjunta de 
l’Àrea dels Serveis al Territori i impulsor de projectes. 

 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de 
l’1 de juny de 2017 al 30 de novembre de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA PER GAUDIR DE LES VACANCES 
CORRESPONENTS A L’ANY 2016 
 

- Autoritzar a la Sra. M.B.S. per tal que pugui gaudir de les vacances 
corresponents a l’any 2016 durant el proper mes de juliol de 2017, 
sempre que la responsable del servei manifesti la seva conformitat  

 
SOL·LICITUDS D’AJUT SOCIAL 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
210,00 € a la Sra. M.B.A. en concepte d’ajut social per l’adquisició 
d’ulleres. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
298,00 € al Sr. S.G.R. en concepte d’ajut social per la implantació d’una 
pròtesi dental. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
 

- 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’ajuntaments del 
camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per la coordinació de projectes 
d’Smart Cities, el dia 26 de maig de 2017 de 12 a 15 hores a la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranian City a la muntanyeta de Sant Pere i 
Sant Pau. 

- Autoritzar l’arquitecte tècnic J.S.S. i l’administrativa del departament 
E.E.M. a assistir a la Jornada sobre tramitació electrònica dels 
expedients urbanística a Amposta, al servei territorial de medi ambient 
de 10 a 14 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la regidora de turisme en la que 
demana que s’autoritzi al Sr. M.P.F. a assistir del 26 al 28 de maig de 
2017 al Mercat d’Escapades que es realitzarà a Barcelona. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 299 de data 15/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 
100.446,91 €, la qual comença amb J.C.P. per import de 2.178,00 € i 
finalitza amb Consell Comarcal del Montsià  per import de 61.254,24 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 298 de data 
15/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 13.869,63 € la qual 
comença amb Construcciones Tomas Vidal SL per import de 3.479,96 € 
i finalitza amb M&C Systemebre per import de 2.359,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Handbol Amposta en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 6.630,00€. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Futbol Sala Amposta en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 7.359,70 €. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA. 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa M.F.T. (MFT Disseny)  per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI À.S.B., del 15 
de maig al 6 de juny de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 



SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € en concepte de “fiança 
escomesa d’aigua” al Sr. O.P.L. dipositada per la reposició dels serveis 
afectats  per l’escomesa d’aigua al carrer Saragossa, 41. (Exp. 34/2016), 
mitjançant transferència bancària al compte de l’interessat. 

- Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € en concepte de “fiança 
escomesa d’aigua” al Sr. R.V.P. dipositada per la reposició dels serveis 
afectats  per l’escomesa d’aigua al carrer Nou, 11. (Exp. 70/2016), 
mitjançant transferència bancària al compte de l’interessat. 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL 
 

- Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora número 45 
reguladora del preu públic per a la venda de publicacions, per ajustar-la 
a les noves activitats a realitzar, quedant redactat com s’indica tot 
seguit: 

Annex de tarifes 
Nom del Llibre/CD/DVD Autor Tarifa 

El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960 Montserrat Soriano Montagut 12,00 € 
Cent anys d’Arbó Màrius López i Robert Rallo 12,00 € 

Recordances Robert Rallo 12,00 € 
Iaio, explica’m un compte Robert Rallo 12,00 € 

Somnis d’adolescent Francisco Barado 12,00 € 
Les darreres hores Francisco Barado 12,00 € 
Los niños y la vida Epifanio Ibañez 12,00 € 

Reculls. Les masies d’Amposta Joan Salvadó 12,00 € 
Perfils de la història d’Amposta. I Joan Salvadó 12,00 € 
Perfils de la història d’Amposta. II Joan Salvadó 12,00 € 

Paraules en desús de les Terres de l’Ebre Joan Salvadó 12,00 € 
DVD Amposta Capital de la Cultura Ajuntament d’Amposta 6,00 € 

Àlbum fitxes P-1 (Llar d’infants)  20,90 € 
Àlbum fitxes P-2 (Llar d’infants)  26,40 € 

Brilla un far entre les dunes Miquel Reverté Aguilar 10,00 € 
Guia turística infantil del Delta de l’Ebre  2,00 € 

Guia turística infantil de les Terres de l’Ebre  5,50 € 
Plànol Turístic del Delta de l’Ebre  0,50 € 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. J.C.P. consistent en el 
10 % de la quota liquidada per la part proporcional a l’espai destinat a 
bar-degustació i del 68 % de la quota liquidada per la part proporcional 



de l’espai del local destinat a botiga de queviures, pels indicats tributs i 
aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

68% 
bonif. 

del 
59,33% 

10% 
bonif. 

del 
40,67% 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

901056 908,05 908,05 366,35 36,93 403,28 403,28 
 

- Concedir la bonificació pregada pel Sr. R.S. consistent en el 50 % de la 
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent 
al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

920245 469,14 469,14 234,57 234,57 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. O.R.M. consistent en el 
50 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

921877 525,84 525,84 262,92 262,92 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per R.M.G., actuant en nom i 
representació de l’entitat Reformas Al Tempo, S.L., 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 

921684 331,80 331,80 50% 165,90 165,90 
 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM al Sr. J.T.F. aplicable a 
l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.L.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018, havent d’acreditar 
novament el grau de minusvalidesa per a 2019 i següents. 



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

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

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

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

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. R.M.S.R. per quan la 
liquidació de l’impost és correcta. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS 
 

- Reconèixer l’errada de fet en la Sra. H.C.C. a l’hora d’enviar les remeses 
dels mesos de novembre i desembre de 2016, dintre del període 
voluntari i aprovar la devolució per ingressos indeguts de 37,10 € que 
s’haurà abonar al compte de la interessada d’acord amb el següent 
acord: 

Mes/rebut Cobrat Correcte Devolució Interessos A tornar 
Novembre 

899642 
150,02 131,68 18,34 0,21 18,55 

Desembre 
900381 

150,02 131,68 18,34 0,21 18,55 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. L.P.G.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. 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
número 2271 a la Sra. L.V.E. 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 3,80 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Ramón Salas.  

- Atorgar ampliació de llicència de la  reserva de la via pública de gual 
permanent amb llicència número 2071 al Sr. A.C.S. 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: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 5,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Vazquez de Mella. 

- Establir la qualificació jurídica d’imprescindible a l’accés ubicat a 
l’Avinguda Aragonesa, del que l’interessat, el Sr. A.J.F.T., ja gaudeix de 
llicència de gual permanent número 2062 i procedir a donar de baixa la 
unitat fiscal corresponent a la llicència de gual permanent, donada 
d’alta d’ofici, número 2253. 

- Atorgar ampliació de llicència de la reserva de la via pública de gual 
permanent amb llicència número 1343 al Sr. S.J.C.B., quines 
característiques seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 4,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Sant Sebastià. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió d’ús del Pavelló Firal al Sr. J.G.R., actuant com a 
representant de l’Esplai de Jubilats La Caixa, el que demana permís per 
a la utilització del Pavelló Firal els dies 16 a 22 d’octubre de les 10:00 
fins les 20:00 hores per realitzar el berenar popular anual. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal a la Sra. A.S.V., actuant en nom i representació de F.M. 
Alzheimer del Montsià, per fer una xerrada dels Mossos d’Esquadra el 
dia 16 de juny de 2017 de les 17 fins les 20 hores. 



- Acceptar la cessió de la Piscina al Sr. M.P.S., actuant en nom i 
representació d’APASA, per realitzar el  XX campionat de natació 
organitzat per l’ACELL I APASA el dia 28 de maig de 2017 des de les 
08:00 fins les 14:00 hores. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori municipal al Sr. G.P.L., actuant en nom i 
representació de l’Institut Montsià d’Amposta per poder portar a terme 
l’acte de graduació dels seus alumnes el dia 2 de juny de 2017 des de 
les 9:00 fins les 24:00 hores.  

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal al Sr. S.M.M., actuant en nom i 
representació de l’Asociación de Propietarios de Maquinaria Agrícola de 
las Comarcas del Montsià y Baix Ebre per realitzar inspeccions 
tècniques als vehicles agrícoles el dia 18 de maig de 2017 de les 08:00 
fins les 14:00 hores. 

- Acceptar la cessió de la cuina i la sala polivalent de l’Oficina de Turisme 
kilòmetre 0 a la Sra. I.M.R. els dies  27 de maig i 3 de juny de 2017 
durant tot el matí per portar a terme unes classes de cuina. 

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

- Desestimar la sol·licitud formulada per l’Associació Vespa Club Terres 
de l’Ebre en la que demana la cessió de l’escenari gran de l’Ajuntament 
d'Amposta per a l’entrega de premis el dia 3 de juny de 2017 a Temps 
de Terra on es farà una trobada d’scooters ja que l’Ajuntament 
d'Amposta no pot cedir l’escenari gran ni l’escenari petit ja que estant 
ocupats per als dies 3 i 4 de juny de 2017. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’AMPA Institut Ramon Berenguer 
IV, en la que demana que es talli el carrer Miralles, 4 per al proper dia 
25 de maig de 2017 ja que es realitzarà l’entrega d’orles de 2on de 
Batxillerat de l’Institut Ramon Berenguer IV a l’auditori de la Unió 
Filharmònica i sobre les 19 hores hi haurà un pica pica al carrer, 
advertint a la interessada que haurà de respectar la normativa de 
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via i deixar l’espai 
net un cop finalitzi l’activitat. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.M.B. en la que demana 
autorització per poder realitzar una petita falla per a cremar-la la nit del 
23 de juny de 2017 en motiu de la revetlla de Sant Joan, condicionada a 
l’informe que realitzi el cos de bombers de la Generalitat, advertint a la 
interessada que haurà de respectar la normativa de l’ordenança 
municipal reguladora de l’ocupació de via, haurà de prendre les 
mesures de seguretats adients per no malmetre l’estat de la calçada. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C. en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública per realitzar una festa 
d’aniversari del seu fill el dia 13 de maig de 2017 de 17 a19 hores al 
carrer Major, al Bar Ximet, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Restaurant la Gramola en la que 
demana autorització per posar 3 tauletes i 12 cadires davant el seu 
establiment situat al carrer Estel, 12, del 19 al 21 de maig de 2017 en 
motiu de la Festa del Mercat a la Plaça, previ pagament de les taxes 
corresponents, advertint a la interessada que haurà de respectar la 
normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per W.B. en la que demana 
autorització per poder vendre aliments de servei de càtering els dies 26 
i 27  de maig de 2017 al parc de Xiribecs amb motiu de la concentració 
de motos, previ pagament de les taxes corresponents, advertint a 
l’interessat que haurà de respectar la normativa de l’ordenança 
municipal reguladora de l’ocupació de via.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.L.B. en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública el dia 21 de maig de 2017 
amb dues taules davant del Restaurant Can Paquita per tal que els 
nens puguin menjar el pastí de llaminadures amb motiu de comunió, 
previ pagament de les taxes corresponents, advertint a la interessada 
que haurà de respectar la normativa de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de via 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.B., representant de la 
Fundació Privada Gentis en la que demana autorització per fer una 
activitat lúdica i un berenar a la plaça del castell el dilluns 15 de maig de 
2017 de les 17 a les 19 hores en motiu del “Dia de les famílies”, 
advertint a la interessada que haurà de respectar la normativa de 
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via.  

 



SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. G.R.L. en la que demana que la 
Policia Local l’acompanyi per tal de poder traslladar una estructura 
metàl·lica amb rodes per l’interior de la ciutat, advertint a l’interessat 
que la Policia Local l’acompanyarà fins al carrer Mas de Barberans, en el 
moment que deixi de circular pel carrer Mas de Barberans, el 
peticionari podrà circular de manera autònoma i sense la presència 
policial, sempre amb la utilització de llums de color prioritaris de color 
taronja per advertir a la resta d’usuaris de la via pública i respectant en 
tot moment el codi de circulació vigent. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.C. en la que sol·licita 
autorització per poder realitzar un videoclip dins del bar Nocturnal de 
19 a 21.30 hores el dia 13 de maig de 2017 amb efectes retroactius 
condicionat a l’establert a l’article 17 capítol II de l’ordenança municipal 
de policia i bon govern advertint a l’interessat que la realització del 
videoclip no ha e tenir un afany lucratiu per part de l’organitzador, la 
Policia Local d’Amposta, com òrgan competent en funcions de policia 
administrativa, espot presentar el dia i hora esmentats per comprovar 
que l’activitat realitzada s’ajusta al contingut de la sol·licitud 
presentada.  

 
SOL·LICITUD PER ACCEDIR A UN PIS DE LA MESA D’EMERGÈNCIES DE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
 

- Validar favorablement la necessitat socioeconòmica d’accés a un pis de 
la Mesa d’Emergències de l’Agència de l’habitatge de Catalunya per part 
de la Sra. V.O.C. i la seva família. 

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

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. B.G.B., Director de la Piscina Municipal, 
en la que demana autorització per utilitzar el minibus els dies 15, 23 i 
26 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. 

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. S.A.F., en representació del Club 
Taekwondo Alfaro, en la que demana autorització per utilitzar el 
minibús els dies 7, 14 i 28 de juny de 2017 per entrenament al CAR de 
Sant Cugat, 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. S.A.F. advertint-lo que haurà de deixar el dipòsit del minibus 
ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar, l'ús del minibus a la Sra. A.C.M., en la que demana 
autorització per utilitzar el minibús el dia 16 de maig de 2017 en motiu 
de la recreació de la guerra civil, 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. A.S.G. advertint-lo que haurà de 
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
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 entre l’1 i el 30 d’abril de 
2017: 

Expedient Promotor Adreça Activitat 
Nom 

Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/041 M.A.C.F. 
CL EUCALIPTUS 7 

11 BXS 4  Habitatge d'ús turístic 

Obertura Habitatge d'ús 
turístic - Annex I 

16/2015 

2017/042 M.E.M. 
CL STA BARBARA 

34  
Aula de rehabilitació i 

manteniment físic 
Obertura activitat - 

Annex I 16/2015 

2017/043 Ó.H.L. 
CL EUCALIPTUS 13 

F 2 5  Habitatge d'ús turístic 
Obertura Activitat - 

HUTE Annex I 16/2015 

2017/044 I.O.P. CL ESTEL L' 38 4 5  Habitatge d'ús turístic 
Obertura activitat - 

HUTE Annex I 16/2015 



2017/045 Magtrenc, SL 

PD COMES LES 
POLÍGON 31 

PARCEL.LA 339  
Ampliació casa de 

colònies 
Ampliació activitat - 
143/2006  86/2001 

2017/046 I.R.S. 
AV JOSEP 

TARRADELLAS 142 
PETITES 

MASCOTES 

Comerç al detall 
d'accessoris i 

productes alimentaris 
per a les mascotes 

Obertura activitat FUE - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/047 V.C.B. 
CL JACINT 

VERDAGUER 41 
PERRUQUERI

A GALA 
Perruqueria i centre 

d'estètica 
Obertura Activitat FUE - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/048 L.M.A. CL GOYA 54 58 

PROCURADO
RA LLUISA 

MOYA 
Despatx professional 

serveis jurídics 
Obertura Activitat FUE - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/049 G.J.C.T. 
CL CAMPOAMOR 

24 
TU&JO 

DISSENY 
Estudi de disseny 

gràfic 
Obertura Activitat FUE - 
Annex II  Llei 16/2015 

2017/050 Ebrecarn, SCP CL BEAT ORIOL 35 

ALIMENTACI
Ó I 

CARNISSERIA 
EBRE 

Comerç al detall de 
productes 

d'alimentació, 
carnisseria  i bassar 

Obertura Activitat FUE - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/051 J.A.A.O. CL BRASIL 14 16  Bar 
Canvi de titularitat FUE - 

Annex II Llei 16/2015 

2017/052 
Reformas al 
Tempo, SL 

CL S CRISTOFOL 
108  

Venda de mobiliari i 
accessoris de cuina i 

banys i 
electrodomèstics. 
Disseny d'interior 

Obertura activitat FUE - 
Annex I Llei 16/2015 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, dret de tanteig de diferents 
habitatges. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, comunica que el dia 16 de maig de 2017 a les 
12 hores, funcionaris de la Diputació es traslladaran a l’Ajuntament 
d'Amposta per procedir al pagament de preus justos de finques 
afectades. 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: 
 



Sol·licitud de baixa formal com a membre de ple dret de l’Associació Catalana 
d’agències de col·locació i empreses de recol·locació (ACACER) 
 
Sol·licitar la baixa formal com a membre de ple dret de l'Ajuntament 
d'Amposta de l'Associació Catalana  d'Agències de Col·locació i Empreses de 
Recol·locació (ACACER). 
 
Proposta d’aprovació de les bases per a la selecció i contractació temporal de 
treballadors dels plans socials d’ajut a persones en situació o risc d’exclusió 
social del municipi d’Amposta 2017 
 
Aprovar les bases per a la selecció i contractació temporal dels treballadors 
dels   Plans socials d'Ajut a Persones en Situació o Risc d'Exclusió Social del 
Municipal d'Amposta 2017. 
 
Designació de lletrat 
 

- Aprovar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs 
contenciós número 128/2016 que es segueix davant el Jutjat de lo 
Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona i designar per la 
representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament al lletrat: M.G.I. 

 
Autorització a l’adscripció temporal en comissió de serveis 
 

- Autoritzar l’adscripció temporal en comissió de serveis del Sr. J.B.F., 
funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, a l’Ajuntament d’Ulldecona, com 
a Policia Local, durant un termini màxim de dos anys a comptar des del 
dia 19 de maig de 2017. 

 
Designació del tècnic per la redacció del “Projecte constructiu de substitució 
de la canonada d’abastament d’alta des del dipòsit de Sant Jaume d’Enveja 
fins a Poble Nou del Delta i la Urbanització Eucaliptus” 
 

- Designar als tècnics  d’Hidrologia i Qualitat de l’Aigua, SL per la redacció 
del “Projecte Constructiu de Substitució de la Canonada d’Abastament 
en Alta des del Dipòsit de Sant Jaume d’Enveja fins a Poble Nou del 
Delta i la Urbanització Eucaliptus “ amb càrrec a SOREA. 



 
Sol·licitud de bonificació de liquidació d’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. F.M.M. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet 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 

920829 432,67 08/05/2017 411,04 0,00 
 
Aprovació d’actes de preus contradictoris 
 

- Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “15-012PE- 
Arranjament de diversos camins” que es diran a continuació, la seva 
execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del 
projecte dels següents preus contradictoris: 

o PNU-01, per un import de 365,45 €. 
o PNU-02, per un import de 845,58 €. 
o PN1-03, per un import de 515,12 €. 

 
Informes tècnics 
 

- La Junta de Govern Local resta assabentada de l’informe número 14-
2017, de 10 de maig de 2017, redactat per l’arquitecte municipal J.C.M., 
sobre el manteniment de la navegabilitat del riu Ebre, tram Ascó – 
Amposta en el període 2017-2020  i mana es traslladi còpia al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària 
 

- Autoritzar al Sr. D.R.G. la realització de l’actuació musical al carrer 
Mestre Casanova, enfront del seu establiment “Bar Litros” el dia 20 de 
maig de 2017 en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça de 22 a 00.00 
hores. 



- Aprovar per al Moto Club Amposta la realització d’un festival del dia 26 
al 28 de maig de 2017 denominat Delta Biker & I Rally HOG Tarraco, on 
es realitzaran una sèrie d’activitats al Parc dels Xiribecs. 

 
Proposta d’adquisició de local per ampliació de l’hotel d’entitats 
 

- Aprovar l'adquisició directa a la Caixa d’estalvis unió de caixes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa, per un preu de VINT-I-SET MIL EUROS (27.000,00 €.) la 
finca amb la següent referència cadastral: 5500104BF9150B0072QL. 

- Aprovar l'adquisició directa a Carpinterias Alugan, SL., per un preu de 
VINT-I-SET MIL CINC-CENTS EUROS (27.500,00 €.) la finca amb la següent 
referència cadastral: 5500104BF9150B0071MK. 

 
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació parcial per a l’any 2017 
 

- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació Parcial d’aquesta Corporació per 
l’any 2017, constituïda per la plaça que a continuació es detalla: 

- DENOMINACIÓ 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
Oficial 2a – secció pintura, adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, 
Subàrea de Serveis i Manteniment: 

o Oficial 2a – de manteniment – secció pintura, adscrit a l’Àrea de 
Serveis al Territori, Subàrea de Serveis i Manteniment 
 ( codi 06.00.08.01.07.05 ) 1 Plaça. Accés: Promoció Interna 

 
Sol·licitud d’autorització per publicitat a la via pública 
 

- 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 12 i 13 de maig de 2017, amb 
efectes retroactius. 

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

- Informar al Sr. J.M.M.F. que per part de la Policia Local es realitzaran les 
actuacions oportunes per atendre les queixes del sol·licitant i donar 
una resposta a les mateixes. 



- Autoritzar la millora i instal·lació de la senyalització per informar de la 
ubicació de l’Hospital Comarcal d’Amposta i la Residència d’avis d’acord 
amb les propostes i croquis, sempre que s’adapti al disseny de 
senyalització informativa de l’Ajuntament d'Amposta i es facin efectives 
les taxes fiscals que corresponguin. Per a la instal·lació de la 
senyalització, abans s’hauran de posar en  contacte amb els serveis 
municipals. 

 
Sol·licitud d’autorització per a la neteja de la platja dels Eucaliptus el di 
 

- Informar favorablement l’autorització formulada per A.E.E., en 
representació de Greenpeace Espanya en la que demana autorització 
per poder netejar la platja dels Eucaliptus el dia 11 de juny de 2017 pel 
grup del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, sense perjudici de 
l’obtenció de l’autorització de les altres administracions competents i 
advertint a la interessada que s’hauran de fer càrrec de portar els 
residus recollits a la deixalleria. 

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


