
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 24 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: 08:30 h 
Hora final: 10:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE MAIG DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 15 de maig de 2017. 
 
CONTRACTACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL PER A LA FESTA MAJOR D’AMPOSTA 
2017 
 

- Adjudicar el contracte del servei per la realització d’un concert pel grup 
musical Txarango amb motiu de la Festa major d’Amposta 2017 amb 
Arts Managers SL per import de 24.200,00 € (IVA inclòs) 
El dia previst de l’actuació serà el dia 15 d’agost de 2017. L’actuació 
tindrà una durada de 90 minuts sense interrupció. 

 
ATORGAMENT D’ESCRIPTURA DE SUBSANACIÓ D’ERRADA EN ADQUISICIÓ DE 
FINCA 
 

- Aprovar l’atorgament de l’escriptura de subsanació de l’escriptura de 
compravenda de 9 de novembre de 1995 (número 1032 del protocol 
del Notari que fou d’Amposta, Manuel Rius Verdú) i de l’escriptura de 
subsanació de l’anterior, atorgada el dia 5 de juny de 2002, davant el 
Notari que fou d’Amposta, Jorge Sois Ansuategui (número 652 del seu 
protocol), amb la finalitat de corregir l’errada existent en les mateixes 



respecte la superfície de la part de la finca adquirida per l’Ajuntament 
d’Amposta del Sr. E.S.M. i la que resta en poder del primitiu propietari. 

  
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en la 
masterització, edició, disseny de CD que ha de contenir de la música i les 
imatges del concert de bandes de Festes majors d’Amposta. Producció de 
600 unitats amb R.M.V. segons oferta presentada per un import total de 
5.227,20 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en les llicències anuals 
(període 01/07/2017-30/06/2018) del programari XF Codec I per la 
transmissió d’àudio punt a punt a través d’Internet amb Agrupación de 
servicios y productos de Audio SLU segons oferta presentada per un 
import total de 363,00 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació consistent en el lloguer de l’equip de so i llum i 
personal tècnic per a la desfilada del concurs de vestits de paper, en el 
marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Grupo Maestrat Carpas 
Espectáculos  y Eventos SL segons oferta presentada per un import 
total de 4.573,80 €. 

- Aprovar la contractació consistent en l’assegurança d’accidents per a les 
tres estades que s’organitzen des de la regidoria de joventut i participació 
ciutadana amb Ferrer y Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL 
segons oferta presentada per un import total de 1.396,80 €. 

- Aprovar la contractació consistent en la realització dels focs artificials per 
al dia 20 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 
amb Pirotecnia Igual SA segons oferta presentada per un import total 
de 10.500,00 €. 

- Aprovar la contractació consistent en el lloguer d’un escenari layher i una 
coberta poligonal per a l’exterior del pavelló firal en motiu del ball de 
festes majors de l’11 al 19 d’agost de 2017 amb Grupo Maestrat, Carpas 



Espectáculos y Eventos SL segons oferta presentada per un import total 
de 5.203,00 €. 

 
SOL·LICITUD DE PERMÍS PER MATRIMONI 
 

- Autoritzar a la Sra. P.G.D. a realitzar el permís de matrimoni durant la 
primera quinzena de setembre de 2017, de l’1 al 15 de setembre de 
2017, ambdós inclosos. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 323 de data 24/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 
13.169,64 €, la qual comença amb Ranking la Tienda del Deporte SL per 
import de 1.648,08 € i finalitza amb Ferreres SCP per import de 
1.573,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 320 de data 
24/05/17 que ascendeix a un import líquid de 52.083,81 €, la qual 
comença amb O.R.M. per import de 1.701,01 € i finalitza amb M.S.C. 
per import de 2.046,30 €.  

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
56,99 € al Sr. E.T.A. en concepte de les despeses de desplaçament a la 
jornada temàtica sobre el top manta. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
115,85 € a la Sra. I.V.F. en concepte de les despeses de desplaçament a 
la a la reunió del SOC i la Federació de municipis el dia 9 de març de 
2017. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “I TROBADA DELTA BIKERS” 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “la I Trobada Delta Bikers entre el 26 i 
el 28 de maig de 2017 al parc dels Xiribecs amb  un pressupost de 
despeses aproximat de 3.000,00 €, d’acord amb el programa adjunt. 

 
 
 



APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FESTIVAL SOLIDARI AMPOSTA 
AMB COR” 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “Festival solidari Amposta amb Cor” 
amb  un pressupost de despeses aproximat de 10.000,00 € el dia 3 de 
juny de 2017. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià i Malalties 
Neurodegeneratives (AFAM), en el que es proposa atorgar una 
subvenció de 6.500,00 € adreçada al desenvolupament de les activitats 
de l’associació esmentada per a l'any 2017 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Creu 
Roja Amposta, en el que es proposa atorgar una subvenció de 
27.000,00€ adreçada al desenvolupament de les activitats de 
l’associació esmentada per a l'any 2017 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’Associació Catalana d’Afectats de fibromialgia (ACAF), en el que es 
proposa atorgar una subvenció de 1.600,00 € adreçada al 
desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 
2017 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’Associació Siloé, en el que es proposa atorgar una subvenció de 
8.000,00 € adreçada al desenvolupament de les activitats de l’associació 
esmentada per a l'any 2017 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
Càritas Amposta, en el que es proposa atorgar una subvenció de 
17.000,00 € adreçada al desenvolupament de les activitats de 
l’associació esmentada per a l'any 2017 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
APASA, en el que es proposa atorgar una subvenció de 8.000,00 € 
adreçada al desenvolupament de les activitats de l’associació 
esmentada per a l'any 2017 del que s’ha donat compte. 

 



APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A LA BARRA DE FESTES MAJORS 2017 
 

- Aprovar les bases reguladores del procediment que ha de servir per 
seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per a la col·locació 
i explotació de la barra de Festes Majors 2017. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE VESTITS DE 
PAPER PER A FESTES MAJORS 2017 
 

- Aprovar les bases reguladores del el XLVII Concurs Nacional de Vestits 
de Paper de Festes Majors d’Amposta 2017, que està previst celebrar el 
dia 18 d’agost de 2017, en els quals s’estableix l’atorgament de premis 
per un total d’11.070,00 €. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE SAMARRETES 
PER A FESTES MAJORS 2017 
 

- Aprovar les bases reguladores del concurs de disseny de samarretes de 
Festes Majors d’Amposta 2017, en les quals s’estableix l’atorgament de 
premis valorats en 450,00 € en total, desglossats en tres premis de 
150,00 € cadascun: 

o a la samarreta més divertida. 
o a la samarreta més original. 
o a la samarreta més elaborada. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 300,00 € que va dipositar en motiu 
de la instal·lació d’un circ del 27 d’abril a l’1 de maig de 2017 als 
terrenys de la plaça de bous el Sr. A.R.Z., representant del Circo Smile 
(Alex Zavatta) mitjançant transferència al compte indicat pel sol·licitant. 

 
AIXECAMENT D’EMBARG 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. R.N.M. 
 



CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària per l’adquisició del/s 
nínxol/s del cementiri municipal número/s 1718 a favor de: 

o J.M.C. 
o J.M.L. 
o Y.M.L. 

 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

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

920824 623,29 21/04/2017  155,83 
 

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

901708 171,02 10/03/2017  42,75 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en el Sr. R.M.T. per encabir 
el supòsit de fet 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 

901710 171,02 10/03/2017  42,75 
 

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

901710 171,02 10/03/2017  42,75 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en la Sra. J.A.C.F. per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i 
donar de baixa les liquidacions números 920234 i 920235 per tractar-se 
un supòsit d’exempció. 

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

895444 288,62 10/03/2017  72,16 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en el Sr. A. O. per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i 
donar de baixa la liquidació número 921115 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. V.C.B. 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 

920308 300,00 300,00 150,00 150,00 
 

- Concedir la bonificació pregada pel Sr. Y.O. 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 

921932 301,59 301,59 150,80 150,80 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca 
del Montsià – APASA 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. D.C.H. 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. J.G.I. aplicable a 
l’exercici 2018 i següents. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
J.J.B.A. durant els anys 2018 a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2022, ja que el dia 29 de 
novembre de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és 
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de 
matriculació. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
A.C.F. durant els anys 2018 a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2022, ja que el dia 1 de 
desembre de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és 
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de 
matriculació. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.F.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i 2019, havent 
de tornar a acreditar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2020 i 
següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.M.H.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 a 2020, havent de 
tornar a acreditar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2021 i 
següents. 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.B.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 a 2020, havent de tornar 
a acreditar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2021 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.D.C.V. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 a 2021, havent 
de tornar a acreditar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2022 i 
següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.V.R. 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.G.N. 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 el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. M.C.F., anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle 
matrícula T-xx29-xC a efectes 2018 i aplicar l’exempció de l'impost a la 
unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 40xx-Bxx, a 
efectes 2018 i següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

- Reconèixer la duplicitat de les unitats fiscals de la taxa de recollida 
d’escombraries al Sr. C.L.R. i determinar l’ingrés indegut: 

Any/rebut Pagat Data Interessos A tornar 
2014/809568 131,34 15/12/2016 2,16 133,50 
2015/847935 128,47 15/12/2016 2,11 130,58 

 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT 
 

- Establir la qualificació jurídica d’imprescindible a l’accés ubicat al carrer 
I. Soriano Montagut del que el Sr. A.M.V. ja gaudeix de llicència de gual 
permanent número 2232, procedir a donar de baixa la unitat fiscal 
corresponent a la llicència de gual permanent, donada d’alta d’ofici, 
número 2233 i considerar el pagament de la liquidació número 903485, 



un ingrés indegut, i en conseqüència procedir a practicar devolució per 
ingressos indeguts atenent al següent detall: 

Liquidació Data Import Pagament Interessos Total 
903485 31/01/2017 151,03 28/02/2017 1,32 152,35 

 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 

número 2272 al Sr. J.P.C., 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 2,65 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Itaca número 7.. 

- Establir la qualificació jurídica d’imprescindible a l’accés ubicat a 
l’Avinguda Aragonesa del que el Sr. J.J.P.M. ja gaudeix de llicència de 
gual permanent número 2252, procedir a donar de baixa la unitat fiscal 
corresponent a la llicència de gual permanent, donada d’alta d’ofici, 
número 0938 i considerar la liquidació número 902374, que està 
pendent de pagament, com incorrecta i en conseqüència procedir a 
donar-la de baixa. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
número 2269 a la Sra. A.M.B.Q., 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 3,10 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Castelar número 13. 

- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència 
número 2268 al Sr. N.G.C., 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 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Burgos número 9 – segon 
senyalització groga que ha pintat-. 

- Reconèixer l’ingrés indegut per liquidació de gual permanent en el Sr. 
J.M.S.I. i determinar l’ingrés indegut: 



Any/rebut Pagat Correcte Ingrés 
indegut 

Data Interessos A 
tornar 

2017/903841 421,93 42,93 379,00 02/03/2017 3,23 382,23 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT DE PREU PÚBLIC PER L’ÚS 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

- No acceptar la sol·licitud d’anul·lació del recàrrec de la notificació de 
constrenyiment pel concepte d’abonament familiar a la Piscina 
Municipal en la Sra. I.R.F.,per quant la gestió de cobrament ha estat 
realitzada correctament i no s’ha donat cap de les causes d’anul·lació 
de la providència de constrenyiment que venen taxades per la Llei 
General Tributària. 

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

- Acceptar la cessió de l’Auditori municipal al Sr. J.M.S.H., actuant en nom 
i representació de AJEIA per poder portar a terme l’activitat de 
divulgació d’oci alternatiu: 

o El dia 21 de maig de 2017 de les 16:00 fins les 22:00 hores. 
o Els dies 24 i 25 de juny de les 8:30 fins les 23:00 hores. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori municipal per al Sr. D.V.F., actuant en 
nom i representació d’Església Evangèlica, per poder portar a terme 
una reunió el dia 11 de juny de 2017 de les 08:00 fins les 20:00 hores. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori municipal al Sr. J.E.B., actuant en nom i 
representació de Grup d’Animació Juvenil Highland, per poder portar a 
terme una desfilada els dies 3 i 4 de juny de 2017. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal a la Sra. M.F.L., actuant 
en nom i representació de l’entitat EXPLORA SCP, per al dia 22 de juny 
de 2017, des de les 16:00 hores fins les 20:00 hores. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal per a la Sra. R.P.L., 
actuant en nom i representació de l’entitat Associació Demòcrata de 
l’Ebre,  per al dia 7 de juny de 2017, des de les 19:00 hores fins les 21:30 
hores. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal per a la Sra. D.T.J., 
actuant en nom i representació de l’entitat Ateneu Cooperatiu Terres 



de l’Ebre per al dia 2 de juny de 2017 des de les 19:00 hores fins les 
20:00 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Joventut en la que 
demana que s’autoritzi a l’oficina Jove del Montsià l’ús del casal de la 
Música des del 17 al 21 de juliol de 2017 de 10 a 14 hores per fer un 
curs de Drons, sent responsable de la instal·lació la Sra. S.B., sense 
perjudici de les autoritzacions necessàries per autoritzar el vol dels 
drons. 

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

- Concedir llicència per al tancament superior i lateral de la terrassa a la 
Sra. M.C.P.P. com a titular de la llicència del Bar l’Estel del Mar amb les 
dades de l’ocupació que ja es varen indicar en l’informe número 
226/2017 que no es reprodueixen per evitar repeticions innecessàries. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Luralgrup SL en la que demana 
autorització per poder instal·lar un Food Truck 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 C.M.R. en la que demana 
autorització per poder posar una parada per vendre discos de vinil 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 C.C.M. en la que demana 
autorització per poder instal·lar una parada d’artesania en cuir 
relacionada amb el món de les motos 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.  

 
 
 



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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. C.T., en representació 
d’APASA, en la que sol·licita la cessió de 150 cadires que l’Associació 
l’Acollidora té cedides a l’Ajuntament d'Amposta per als dies 19  i 20 de 
juny de 2017 en motiu del festival de fi de curs . 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. G.P.L., en representació de 
l’Institut Montsià, en la que sol·licita la cessió de 100 cadires que 
l’Associació l’Acollidora té cedides a l’Ajuntament d'Amposta per al dia 2 
de juny de 2017 en motiu de la graduació dels alumnes a l’auditori 
municipal. 

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

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. E.A.F., en representació dels Taus 
Amposta, el dia 13 de juliol de 2017, per recollida de jugadors per a 
entrenaments 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, l'ús del minibus a la Sra. R.M.C.P., directora de la Fundació 
Pere Mata en la que demana autorització per utilitzar el minibús els 
dies 22 i 28 de juliol de 2017 per fer sortides comunitàries, amb 
subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la 
Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la Sra. 
M.M.M. advertint-la que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Direcció General d’ordenació del Territori i Urbanisme, resolució 
d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada en domini 
públic maritimoterrestre per al període 2017-2021. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Consell Comarcal del Montsià, remet detall de requisits i documentació 
per a la signatura del conveni i atorgament de la subvenció de camins 
per a l’any 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada. 



- Consell Comarcal del Montsià, tramet el Projecte del Pla d’Ocupació 
Montsià, en el marc del Pla de Foment de l’ocupació 2017. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprova la 
documentació justificativa  referent a la subvenció per les Jornades 
gastronòmiques de l’arròs. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, denega l’ ampliació de termini de 
justificació econòmica de la subvenció  corresponent a l’expedient FOJ-
035/2015. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós administratiu 2 de Tarragona, suspèn la vista 
senyalada per al dia 4 d’abril de 2017, procediment abreviat 110/2016. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós administratiu 2 de Tarragona, remet la Sentència 
750/2016, en el que s’estima el recurs d’apel·lació interposat per la 
representant de la Sra. À.M.P. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, comunica l’obligació de 
trametre els convenis i/o encàrrecs de gestió a través del tràmit 
corresponent del departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, revoca parcialment la subvenció 
atorgada a l’Ajuntament d'Amposta per import de 46.112,88 € per 
l’operació “Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu 
entorn”. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Territori i Sostenibilitat, remet còpia de la Sentència 
ferma dictada en data 16/06/16 per la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs contenciós administratiu número 
173/13 interposat pel Sr. J.M.C.C. 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·licituds d’autorització per realització de prova esportiva 
 

- Autoritzar amb efectes retroactius la realització del “V Trofeu Primavera 
de Motocròs” (Campionat de Catalunya) el diumenge 21 de maig de 
2017 de les 8 a les 16 hores a l’oriola MX Parc – Amposta, amb el suport 
dels voluntaris de protecció civil que estiguin disponibles, així com la 
col·laboració de la Policia Local. 

- Autoritzar la realització de la V Duextrem els dies 17 i 18 de juny de 
2017 a Amposta, amb el suport dels voluntaris de protecció civil que 
estiguin disponibles, així com la col·laboració de la Policia Local. 

 
Correcció d’acord 
 

- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 15 de 
maig de 2017 va aprovar el següent acord:  
“PRIMER. Autoritzar l’adscripció temporal en comissió de serveis del Sr. 
Jonathan Bonet Franch, 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.” 
Es va produir un error de transcripció. D’aquesta manera,  aprovar la 
correcció de l’acord, el qual ha de quedar redactat de la forma següent: 
“PRIMER. Autoritzar l’adscripció temporal en comissió de serveis del Sr. 
Jonathan Bonet Franch, 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 1 de juny de 2017.” 

 
Acabament de contractes de treballadors 
 

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

o C.S.R., com auxiliar de la llar d’infants la Gruneta amb efectes del 
dia 8 de juny de 2017. 



o J.F.G.G., com a peó de la brigada de la parada de sementals, amb 
efectes del dia 21 de juny de 2017. 

o J.M.T.J., com a peó de la brigada de la parada de sementals, amb 
efectes del dia 21 de juny de 2017. 

o M.R.R., com a model de l’Escola d’Art, amb efectes del dia 22 de 
juny de 2017. 

o S.S.P., com a oficial 2a jardiner, amb efectes del dia 27 de juny de 
2017. 

o S.F.H., com a monitora de plàstica de l’escola Consol Ferré amb 
efectes del dia 30 de juny de2017. 

o X.P.V., com a auxiliar administratiu del departament 
d’informàtica amb efectes del dia 30 de juny de 2017. 

o K.J.L.O., com a professora de la UEC amb efectes del dia 30 de 
juny de 2017. 

o A.A.S., com a monitora de l’escola de Poble Nou del Delta amb 
efectes del dia 30 de juny de 2017. 

o C.C.F., com a becària, amb efectes del dia 30 de juny de 2017. 
o D.C.G., finalització de l’ampliació de les 5 hores setmanals com a 

monitora de plàstica a la Llar d’infants la Sequieta, amb efectes 
del dia 30 de juny de 2017. 

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

o M.J.H.R., com a conserge amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 
o C.B.J., com a jardiner, amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 
o R.M.R., com a peó d’obres públiques, amb efectes del dia 28 de 

juny de 2017. 
o F.G.G., com peó d’obres públiques, amb efectes del dia 28 de 

juny de 2017. 
o J.J.U.A. com a peó d’obres públiques, amb efectes del dia 28 de 

juny de 2017. 
o C.J.S.L., com a electricista, amb efectes del dia 28 de juny de 

2017. 
o M.L.L.C., com a netejadora, amb efectes del dia 28 de juny de 

2017. 
o R.A.C.D., com a conserge, amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 
o J.B.S., com a netejador, amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 
o Y.B.D., com a netejadora, amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 



o C.A.D., com a netejadora, amb efectes del dia 28 de juny de 2017. 
 
Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de R.G.I. com a auxiliar administrativa per a 
l’Oficina de turisme, 30 hores setmanals, del 15 de juny al 14 de 
setembre de 2017, categoria laboral C2-14. 

- Aprovar la contractació de J.R.V. com a auxiliar administratiu per a la 
realització de les tasques indicades, categoria laboral C-14, jornada 
laboral completa, del 25 de maig al 24 de juny de  2017. 

 
Sol·licitud de reincorporació d’agent de la policia local 
 

- Acceptar la reincorporació de la funcionària D.N.V. per cobrir una plaça 
d’agent de la Policia local al servei de la Corporació, amb destinació 
provisional. 

 
Sol·licitud de treballador de reconeixement d’antiguitat 
 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat del Sr. F.A.R. amb efectes del dia 
25 d’octubre de 2003. 

 

Sol·licitud de treballadora de permisos laborals per embaràs i maternitat 
 

- Atorgar a la Sra. N.M.B. un permís de lactància del dia 29 de juny  al  25 
de juliol de 2017, la compactació de la reducció del terç de la seva 
jornada amb dret al 100 % de les seves retribucions, del 26 de juliol al 9 
de novembre de 2017, autoritzar a gaudir de les vacances que li 
quedaven per fer de l’any 2016, del 10 al 17 de novembre de 2017 i 
autoritzar a gaudir de les vacances corresponents a l’any 2017, del 20 de 
novembre al 22 de desembre de 2017, havent-se de reincorporar al seu 
lloc de treball a jornada completa el dia 27 de desembre de 2017. 

 
 
 
 



Revisió del preu del contracte per a la presentació dels serveis de neteja de 
diferents dependències municipals 
 
 

- Aprovar la revisió del preu del contracte per a la prestació dels serveis 
neteja de diferents dependències municipals, adjudicat a l’empresa ISS 
FACILITY SERVICES, SA., incrementant-lo amb efectes retroactius en un 2 
per 100 des del dia 1 de març de 2016 al 28 de febrer de 2017, i en un 
altre 2 per 100 des del dia 1 de març de 2017, per tal de respectar que 
l’increment de preus deriva de la revisió tingui el caràcter anual exigit al 
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques reguladores 
del contracte. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. R.V.P. en la que sol·licita 
autorització per assistir al curs d’intervenció administrativa de les 
activitats econòmiques subjectes a comunicació prèvia o declaració 
responsable – model d’ordenança municipal que es realitzarà a Tortosa el 
dia 12 de juny de 2017 de 10 a 12 hores. 

 
Sol·licitud de canvi de vehicle destinat a taxi 
 

- Autoritzar el canvi de vehicle sol·licitat pel Sr. J.C.A.S., advertint al mateix 
que haurà d’instal·lar al nou vehicle les senyals i elements d'identificació 
del mateix a la destinació al servei d'auto-turisme previstos a les 
ordenances municipals. 

 
Aprovació d’actes de preus contradictoris 
 

- Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “16-0102PE- 
Urbanització de diversos camins 2016”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 222,00 €. 
o PNU-02, per un import de 1.745,34 €. 

 



Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament d’un dumper 
autocarregable amb xassís rígid 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d’un dumper 
autocarregable amb xassís rígid, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació 
amb tramitació ordinària. 

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

- Autoritzar la realització d’una actuació musical i un monòleg a la zona 
exterior de la terrassa fora de l’àmbit de l’activitat pròpia de cafè 
concert on té concedida la llicència Roda Alegre S.L.,  el dia 27 de maig 
de 2017 de les 17:00 fins a les 22:00, amb els següents condicionats: 

o Per la seva ubicació, i amb les condicions que es vol realitzar 
aquesta activitat, aquest informe restarà condicionat a l’informe 
que emeti la Policia Local dintre de les seves competències.  

o Si durant la celebració de l’espectacle es produeixen queixes de 
veïns amb avis i presencia de la Policia Local, es suspendrà l’acte 

o L’aforament màxim del local serà inferior a 150 persones i en tot 
cas serà l’aforament indicat segons la llicència d’activitat.  

o L’horari serà de les 17:00 fins les 22:00 del dia 27 de maig de 
2.017. 

o Donat que l’esdeveniment es realitzarà amb musica emesa per 
mitjans mecànics i electrònics, s’haurà d’instal·lar un limitador de 
so a una pressió sonora no superior als 90 dBA, amb l’objectiu de 
no molestar als veïns. 

o Els mitjans de protecció activa contra el foc hauran d’estar en 
condicions de funcionament (extintors, enllumenat 
d’emergència, etc.). 

o Donat que hi ha servei de bar, es prohibeix servir begudes 
alcohòliques a menors de 18 anys. 

o És responsabilitat dels organitzadors que no es produeixen 
altercats o sorolls a l’exterior del local, així mateix el consum de 
begudes alcohòliques a la via publica esta totalment prohibit 
segons l’ordenança municipal.   

 



Sol·licitud d’adhesió a l’acord de 20 d’abril de 2017 entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntament integrants de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social per l’any 2017 
 

- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament d'Amposta a l’acord de 20 d’abril 
de 2017 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats 
socials o ajuntament integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge aprovat pel Decret 
75/2014, de 27 de maig. 

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


