
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 29 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: 09:35 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE MAIG DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 24 de maig de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- La Junta de Govern Local per unanimitat acorda atorgar les llicències 
següents: 
o A A.R.C., per rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar i 

magatzem, fent constar que cal comunicar la designació de 
constructor abans de l’inici de les obres. (Exp. 2017/151) 

o A Carburants del Montsià SL, per ampliació d’oficines al carrer Rin, 
fent constar que donat que la sol·licitud de llicència, presenta 
modificacions que afecten a la configuració de la instal·lació, cal 
supeditar l’informe tècnic d’obres, a l’informe tècnic d’activitats 
referent a l’acceptació, les correccions, rectificacions o modificacions 
per la seva adaptació a la normativa o la seva denegació, per motiu 
de les modificacions proposades. (Exp. 2017/133) 

o A Xarxa Oberta de Catalunya per connexió de l’escola de capacitació 
agrària, a l’Av. Josep Tarradellas, 2, advertint que s’haurà de complir 
en tot moment l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic municipal i en particular pel que fa a 



l’execució i recepció de l’obra un cop finalitzada, tal com s’indica al 
capítol IV de dita ordenança. (Exp. 2017/120) 

o Atorgar a la Sra. M.B.S. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 
481/2007) per tancament de finca al polígon 28, fins al 31 de 
desembre de 2018. 

o Atorgar al Ser. J.R.T. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 
081/2014) per construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrer Verge del Pilar, fins al 31 de desembre de 2018. 

o Atorgar a Miravete Habitat SL una pròrroga a la llicència d’obres 
(Exp. 251/2014) per construcció d’edifici d’habitatges entre mitgeres 
al carrer Sant Cristòfol, fins al 31 de desembre de 2018. 

 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL MAS 
DE MOLINÀS” 
 

- Aprovar la memòria valorada "17_013 MV” Arranjament del camí del 
Mas de Molinàs, redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost d’execució per contracta de 29.080,78 €. 

 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I DEL CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT 
AL PLA D’EMPÚRIES, GRAU I BARRI QUINTANES – LOT 1” 
 

- Aprovar la modificació del projecte “Substitució d’enllumenat a Pla 
d’Empúries, Grau i Barri Quintanes”, en el que fa a lot 1 
(subministrament de lluminàries), el qual resta amb un import total 
d’adjudicació de 105.396,39 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’execució de l’estudi 
geotècnic de l’obra situada a l’Av.  Ràpita, 41 amb J.R.P. segons oferta 
presentada per un import total de 1.030,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció de la 
memòria valorada per determinar actuacions referents a la coberta i 
paviment de la pista esportiva del pavelló poliesportiu municipal amb 
Inor Consultoria Tècnica SL segons oferta presentada per un import 
total de 2.420,00 €. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents el servei tècnic anual de 
comptabilitat energètica del municipi d’Amposta, per a l’exercici 2017 
amb Agència d’energia de Terres de l’Ebre (COPATE) segons oferta 
presentada per un import total de 6.316,20 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en l’adquisició 
de 650 motxilles per a obsequi als participants a la Diada de l’esport al 
carrer amb M.G.B. segons oferta presentada per un import total de 
1.573,00 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en l’adquisició 
de roba reflectant per al personal de la brigada consistents en 62 jerseis i 
31 pantalons per a l’estiu 2017 amb Fabricats i Manipulats Signo SL 
segons oferta presentada per un import total de 2.254,35 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en l’adquisició 
d’ordinadors per a Esardi i altres amb Informàtica i Comunicacions 
Tarragona SA segons oferta presentada per un import total de 
6.062,98€. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en el l’actuació de Joan Rovira 
amb banda per al festival solidari “Amposta amb Cor” que tindrà lloc el 
dia 3 de juny de 2017 a l’exterior del pavelló firal amb Diggers Musics SL 
segons oferta presentada per un import total de 3.630,00 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de l’equip de so i 
llums per al festival solidari “Amposta amb Cor” que tindrà lloc el dia 3 de 
juny de 2017 a l’exterior del pavelló firal amb Bymedio Submarino SL 
segons oferta presentada per un import total de 1.452,00 €. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Inspector en Cap de la Policia en 
la que demana que s’autoritzi a l’agent J.J.P.J. a realitzar el curs 
“Utilización del baston policial extensible” al gimnàs Al Dojo de Madrid 
el dia 3 de juny de 2017. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. B.G.B., Director de la piscina 
municipal en la que demana autorització per poder assistir al 4rt 
Congres de Centres Esportius que es realitza el dia 4 de juny de 2017 al 
Car de Sant Cugat (Barcelona), atenent que havia estat l’afortunat del 
sorteig que es va fer i que per tant té la inscripció gratuïta 

- Autoritzar l’assistència de la tècnica de la xarxa Emprèn, I.E.P., al Biz 
Barcelona, esdeveniment de referència a Catalunya en matèria 
d’emprenedoria el dia 31 de maig i 1 de juny de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DEL CENTRE 
OBERT INFANTIL “EL CASTELL” 
 

- Aprovar la realització d’una sortida amb bus a l’ETAP del CAP de 
l’Ampolla el dia 12 de juliol de 2017 on assistirà un número de nens  i 
nenes del centre no superior a 30 acompanyats d’alguns dels seus 
familiars. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 335 de data 29/05/2017 que ascendeix a un import líquid de 
9.243,01 €, la qual comença amb Delta Actiu SL per import de 1.512,50€ 
i finalitza amb Telefónica de España SA per un import de 2.007,23 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 333 de data 
29/05/17 que ascendeix a un import líquid de 73.929,30 €, la qual 
comença amb Auto Work Amposta Automòbils SL, per import de 
7.800,00 € i finalitza amb Endesa Energia SAU per import de 2.959,24 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de l’escola 
de música, la Unió Filharmònica, relativa al primer quatrimestre de 
2017 per import de 17.394,98 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 15.140,91 € fixats al 
conveni i corresponents al primer pagament del funcionament de 
l’escola de música. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de l’escola 
de música, la Lira Ampostina, relativa al primer quatrimestre de 2017 
per import de 15.373,07 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
a la Lira Ampostina de la quantia de 15.140,91 € fixats al conveni i 



corresponents al primer pagament del funcionament de l’escola de 
música. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER AL PROJECTE AULA 
OBERTA EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT DELS ALUMNES D’ESO DEL MUNICIPI 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i 
l’Ajuntament d'Amposta per al projecte Aula Obert en el marc de les 
mesures específiques d’atenció a la diversitat  

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança definitiva sol·licitada per l’empresa 
2003 SA per un import de 1.818,18 €, mitjançant transferència al 
número de compte facilitat per l’interessada.  

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Aplicar, a la Sra. T.B.G., una reducció del 90% a la tarifa aplicable durant 
el termini de 6 mesos a comptar del mes de juny de 2017 de l’ocupació 
de la via pública per la venda no sedentària.  

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 
M.P.C. produïda el dia 3 de maig de 2017 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut per un import de 33,56 € que 
s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
915385 2017 67,12 33,56 33,56 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. J.R.C., 

produïda el dia 3 de maig de 2017 i procedir a la devolució derivada de 



la normativa de cada tribut per un import de 50,34 €.  que s’haurà 
d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
916627 2017 67,12 16,78 50,34 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 

L.O.R. produïda el dia 3 de febrer de 2017 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut per un import de 106,27 € que 
s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
907947 2017 141,70 35,43 106,27 

 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat del Sr. G.B.M. 

està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.R.E. 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. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. M.O.R. 
produïda el dia 7 d’abril de 2017 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 70,85 € que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
914542 2017 141,70 70,85 70,85 

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

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

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. J.J.R.P. 
produïda el dia 30 de març de 2017 i procedir a la devolució derivada 
de la normativa de cada tribut per un import 106,28 € que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant, atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
916656 2017 141,70 35,42 106,28 



SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENTS PER PAGAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS 
 

- Acceptar al Sr. F.C.G. el fraccionament i ajornament del pagament de la 
liquidació número 900833 pel concepte de plusvàlua, segons el següent 
quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1153,46 20/06/2017 64,08 0,00 0,40 64,48 1089,38 

 20/07/2017 64,08 0,00 0,59 64,67 1025,30 
 20/08/2017 64,08 0,00 0,80 64,88 961,22 
 20/09/2017 64,08 0,00 1,00 65,08 897,14 
 20/10/2017 64,08 0,00 1,20 65,28 833,06 
 20/11/2017 64,08 0,00 1,40 65,48 768,98 
 20/12/2017 64,08 0,00 1,60 65,68 704,90 
 20/01/2018 64,08 0,00 1,82 65,90 640,82 
 20/02/2018 64,08 0,00 2,01 66,09 576,74 
 20/03/2018 64,08 0,00 2,19 66,27 512,66 
 20/04/2018 64,08 0,00 2,40 66,48 448,58 
 20/05/2018 64,08 0,00 2,60 66,68 384,50 
 20/06/2018 64,08 0,00 2,80 66,88 320,42 
 20/07/2018 64,08 0,00 3,00 67,08 256,34 
 20/08/2018 64,08 0,00 3,20 67,28 192,26 
 20/09/2018 64,08 0,00 3,40 67,48 128,18 
 20/10/2018 64,08 0,00 3,61 67,69 64,10 
 20/11/2018 64,10 0,00 3,81 67,91 0,00 

Total  1153,46 0,00 37,83 1191,29  
 

- Acceptar a la Sra. M.M.G. el fraccionament i ajornament del pagament 
de les liquidacions número 904681 i 904683 pel concepte de plus vàlua, 
segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
693,03 20/06/2017 115,50 0,00 0,33 115,83 577,53 

 20/07/2017 115,50 0,00 0,69 116,19 462,03 
 20/08/2017 115,50 0,00 1,07 116,57 346,53 
 20/09/2017 115,50 0,00 1,43 116,93 231,03 
 20/10/2017 115,50 0,00 1,78 117,28 115,53 
 20/11/2017 115,53 0,00 2,14 117,64 0,00 

Total  693,03 0,00 7,44 700,47  



- Acceptar a la Sra. R.S.M. el fraccionament i ajornament del pagament 
de les liquidacions números 904682 i 904684 pel concepte de plus 
vàlua, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
693,03 20/06/2017 115,50 0,00 0,33 115,83 577,53 

 20/07/2017 115,50 0,00 0,69 116,19 462,03 
 20/08/2017 115,50 0,00 1,07 116,57 346,53 
 20/09/2017 115,50 0,00 1,43 116,93 231,03 
 20/10/2017 115,50 0,00 1,78 117,28 115,53 
 20/11/2017 115,53 0,00 2,14 117,64 0,00 

Total  693,03 0,00 7,44 700,47  
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

- Desestimar la sol·licitud d’anul·lació del preu públic per la Sra. A.L.M.C. 
ja que va meritar-se des del moment de la inscripció. 

- Reconèixer l’ingrés indegut en la Sra. M.L.F. i determinar l’ingrés 
indegut següent:  

Any/rebut Pagat Correcte Ingrès 
indegut 

Data Interessos A tornar 

Maig a 
desembre 2016 

109,44 0,00 109,44 Maig a 
desembre 16 

1,68 111,12 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de Governació per tal de 
poder utilitzar la sala de reunions del carrer Logronyo de forma 
puntual per al servei de mediació que s’ha creat des de la seva 
regidoria.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.C.C. en la que sol·licita 
autorització per poder utilitzar la sala polivalent de l’arxiu comarcal del 
Montsià el dia 16 de juny de 2017 de 16 a 20 hores per tal de celebrar 
un curs sobre trastorns de l’aprenentatge, sent responsable de la 
instal·lació la Sra. N.C.C., advertint-la que un cop finalitzi l’activitat, 
haurà de deixar l’espai net. 



- Acceptar, amb efectes retroactius, per al Sr. J.L.M., actuant en nom i 
representació d’Euses Terres de l’Ebre, la cessió de l’ús de l’Auditori 
Municipal el dia 23 de maig de 2017 de les 08:00 fins les 10:30 hores 
per portar a terme la presentació de l’associació d’estudiants. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, per al Sr. O.R.R., actuant en nom i 
representació de l’entitat Asociación Unificada de Guardias Civiles, la 
cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 24 de maig de 2017, des 
de les 16:00 hores fins les 19:00 hores. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, per al Sr. X.D.L., actuant en nom i 
representació de l’Assemblea Nacional Catalana, la cessió de la sala del 
teatre de l’edifici del casal el dia 24 de maig de 2017 de les 19:00 fins les 
21:30 hores.  

 

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

- Acceptar la sol·licitud presentada per la Sra. F.S.A., com a titular del 
Restaurant Can Paquita, per la que demana llicència d’ocupació de la 
via pública per instal·lar un inflable els diumenges del mes de maig, 
amb efectes retroactius, atorgant la reserva de la via pública amb el 
concepte d’atraccions quines característiques seran les següents: 

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

- Característiques de la ocupació: Reserva de la via pública de 50 metres 
quadrats emplaçats a l’alçada del número 5 de la Ronda dels Pins 
número 5, enfront del “Restaurant Can Paquita”. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.F.L.S., com a titular del bal La 
Llesca, per quan no es creu convenient en que s’autoritzi l’ocupació 
sol·licitada amb taules i cadires per les característiques del carrer, ja que la 
vorera no supera el metre d’amplada, el carril de circulació té 4,30 metres 
d’amplada i l’estacionament està prohibit en el sentit de la marxa. Segons 
marca l’ordenança d’ocupació de via pública al seu article 7 el qual diu que 
“Els establiments situats a carrers de calçada inferior o iguala un metre no 
podran ocupar la via pública mitjançant taules i cadires, excepte que siguin 
carrers de vianants. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, les sol·licituds que es diran a 
continuació per poder posar diverses parades els dies 26 i 27 de maig 
de 2017 al Parc dels Xiribecs amb motiu de la concentració de motos, 



advertint als interessats que hauran de realitzar el pagament de les 
taxes corresponents, respectar la normativa de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ocupació de via. El sol·licitant s’haurà de posar en 
contacte amb la persona responsable de l’acte perquè l’informi de la 
ubicació més apropiada per realitzar l’activitat: 

o Delta Bikers Amposta, per posar una barra de 3x3 metres i 
vendre begudes. 

o E.B.E., representant de Cotton Candy Spain, posar un stand. 
o C.C.M., stand d’artesania amb una carpa de 3x3. 
o J.P.T., 10 metres lineals per un stand per exposició de motos. 
o R.C.L., parada per venda de collarets, pulseres i publicitat. 
o R.L.C., parada de bisuteria en ploma natural, bolsos i 

complements amb roba de sac. 
o Urafil Dress & REpair Sl,  participar a la trobada motera. 
o M.T.S.S., parada amb productes d’artesania 
o S.G.R.R., stand motero. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius la sol·licitud formulada pel Sr. 
J.R.M.B., per poder posar una taula enfront del seu establiment a l’Av. 
de la Ràpita els dies de la Festa del Mercat a la Plaça per poder vendre 
productes típics de la zona, advertint a l’interessat que haurà de 
realitzar el pagament de les taxes corresponents, respectar la 
normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via.   

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada pel bar 
restaurant Mediterrani Blau per la sol·licitud d’una activitat de caràcter 
especial no permanent desmuntable consistent en la instal·lació d’un 
castell inflable i d’un toro mecànic per al dia 28 de maig de 2017 al 
mateix bar restaurant amb els condicionants següents: 

o S’hauran de complir totes les mesures indicades al manual d’us i 
manteniment del castell inflable, així com, establir una zona de 
seguretat mentre les atraccions estan en funcionament. 

o L’aforament per a l’àrea d’atracció del castell inflable serà de 12 
persones com a màxim amb unes característiques 
morfològiques de 1,30 ms. d’alçada i un pes màxim de 45 kgs. 

o El titular haurà de tenir cura de l’ús de l’atracció inflable segons 
s’especifica al manual d’us i manteniment, i si es necessari, 
s’haurà de col·locar un vigilant per que es compleixin les 
condicions de seguretat indicades en dit manual. 



o El titular es responsable de la instal·lació i muntatge de l’atracció 
i de respectar les condicions climatològiques, particularment de 
vent, que a conseqüència de la seva intensitat pugui elevar el risc 
d’accident. 

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

- Autoritzar al Sr. P.B.M., amb efectes retroactius, la cessió d’un pòdium 
per al seu ús a la 2a caminada Terra d’arròs als Muntells el dia 28 de 
maig de 2017 i la col·laboració de la policia Local i protecció civil. 

- Autoritzar al Sr. E.A.F., representant del club de rugby Los Taus 
d’Amposta la cessió de 5 taules de pícnic de l’àrea de Joventut per a la 
celebració del 5è aniversari del club i presentació de les pubilles el dia 3 
de juny de 2017, sent responsable de l’ús i el transport, tant a la 
recollida com a la devolució, el Sr. E.A.F. 

- Aprovar la programació d’activitats per a les Festes del Barri presentada 
per l’Associació de veïns del barri del centre per als dies 9 i 10 de juny 
de 2017 

- Autoritzar a la Sra. M.B.C. en representació d’APASA la cessió de les 150 
cadires que l’Ajuntament d'Amposta té cedides de la Federació 
d’Associacions de Veïns, en motiu dels 25 anys de la Residència Ibera. 

 
SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Autoritzar la reducció d’un metre de l’estacionament delimitat pintat 
amb marques horitzontals blanques a la Sra. M.F.M., per poder 
maniobrar per entrar i sortir el seu vehicle del gual autoritzat número 
1681, realitzant-lo, per part dels serveis municipals, tal com s’indica en 
fotografia adjunt. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica, en que 
sol·licita autorització per poder estacionar 2 o 3 autocars el dissabte 3 
de juny de 2017 a partir de les 16.00 hores al carrer Navarra, 17, en 
motiu de la XIX Trobada de bandes juvenils de Catalunya, amb 
l’assistència de 10 bandes de música de diferents indrets de Catalunya. 

- Autoritzar a la Unió Filharmònica per a poder tancar el carrer Miralles 
del 14 al 21 de juny de 2017 en motiu de l’activitat “Les set per Sant 



Joan” i desestimar la cessió de l’escenari perquè ja està cedit en 
aquestes dates.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica, en la que 
sol·licita autorització per poder estacionar un microbús al carrer 
Navarra, 17, a partir de les 16.30 en motiu del Dia de l’Associacionisme 
Català, el dia 1 de juny de 2017. 

- Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals per tal que demani 
pressupost per adquirir un senyal RA-210 (senyal atenció maquinària 
pesant) i un senyal R-301 (senyal velocitat màxima 40), amb els seus 
suports d’alumini i es procedeixi a instal·lar la mateixa d’acord amb les 
indicacions de la Policia Local i aprovar la senyalització del tram de 
l’antic camí vell de Masdenverge, entre la carretera T-344 i 
l’encreuament del camí de Tosses amb carrer Roma a la ubicació 
següent: 

o camí antic de Masdenverge, cruïlla amb la carretera T-344. 
o camí antic de Masdenverge, cruïlla camí Pins del Santo. 

- Aprovar l’ordenació de trànsit per als trams de carrers Terol i França, 
els quals passaran a ser d’un sol sentit, el carrer França quedarà amb 
un sol sentit direcció carrer Madrid i el carrer Terol també d’un sol 
sentit direcció carrer Barcelona i sol·licitar al Coordinador dels serveis 
municipals per tal que demani pressupost per adquirir les senyals que 
es diran a continuació amb els seus suports i es procedeixi a instal·lar la 
mateixa d’acord amb les indicacions de la Policia Local: 

o 1 senyal STOP (R-2) 
o 1 senyal de cedir el pas (R-1) 
o 4 senyals d’entrada prohibida (R-101) 
o 1 senyal d’única direcció permesa dreta (R-400d) 
o 1 senyal d’única direcció permesa esquerra (R-400e) 
o 1 senyal d’única direcció permesa recte (R-400 c) 

- Informar a la Sra. M.P.F.P. que des de la Policia Local d’Amposta, pel 
que fa als comportament incívics dels conductors dels vehicles i 
propietaris dels animals al Passeig Neptú, es donarà la resposta que 
s’ajusti a dret. Ja s’ha realitat per part dels agents de la Policia Local acta 
d’inspecció i reportatge fotogràfic. 

- Informar a Òptim Serveis administratius que per part de la Prefectura 
de la Policia Local d’Amposta es donaran les ordres oportunes per 
oferir la resposta que més s’ajusti a dret a la petició sol·licitada, en la 



qual es demana que es prenguin mesures per controlar que a 
l’aparcament de davant de l’Institut de Tecnificació es fan 
concentracions de motos i carreres especialment els caps de setmana. 

- Informar al Sr. R.S.E. que no es pot prohibir l’estacionament a les 
caravanes a l’aparcament de vehicles turismes al Poble Nou del Delta, 
tot i això, l’Ajuntament d'Amposta establirà les fórmules necessàries 
per tal de controlar aquesta situació i per part de la Prefectura de la 
Policia Local d’Amposta es donaran les ordres oportunes per oferir la 
resposta que més s’ajusti a dret a la petició sol·licitada. 

- Autoritzar al Sr. A.B.P., la creació d’un estacionament reservat per a 
persones que disposin de la tarja de minusvalidesa al carrer Agustina 
d’Aragó, advertint a l’interessat, que la mateixa podrà ser utilitzada per 
qualsevol persona que disposi de la tarja. 

- Informar favorablement la realització de la manifestació en una 
bicicletada amb sortida des de Tortosa a les 10.00 hores, arribada a 
Amposta a les 11.30 hores, lectura de manifest a les 12.00 hores a la 
plaça del mercat i retorn a Tortosa a les 12.30 hores amb previsió 
d’arribada a Tortosa a les 14 hores, el dia 11 de juny de 2017, indicada 
solament pel que fa al seu recorregut per dintre el casc urbà 
d’Amposta, per la qual cosa la Policia Local vetllarà perquè transcorri 
amb normalitat mitjançant l’ordenació i regulació de trànsit que sigui 
convenient, sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions de la 
resta d’administracions competents. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- La Hispano de Fuente en Segures – SA, informa sobre el motiu pel qual 
el bus urbà matrícula 85xx-DTx amb antiguitat superior a 11 anys 
estava realitzant el servei de transport urbà a Amposta. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- La 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. 

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
resolució GAH/1112/2017, de 19 de maig, de distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 



integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2017. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, comunica el desistiment de 
l’exercici de tanteig dels habitatges situats al carrer Garcia Morato, 57. 
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: 
 
Baixa voluntària de treballadora 
 

- Acceptar la baixa voluntària presentada per la Sra. N.R.M., com a 
educadora del centre obert infantil amb efectes del dia 12 de juny de 
2017. 

 
Sol·licitud de permís de treballador municipal 
 

- Atorgar al Sr. J.C.C.R. un permís de 3 dies hàbils per malaltia greu del 
seu pare, del dia 29 al 31 de maig (ambdós inclosos ) i un permís 
consistent en una reducció del 50% de la jornada laboral, amb caràcter 
retribuït, per un termini d’un mes, des de l’1 fins al 30 de juny de 2017, 
per la cura del seu pare. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord aprovat en la Junta de Govern Local de 
data 3 de maig de 2017, en el qual consta: 
“PRIMER.- Autoritzar la substitució de la sanció per la infracció de l’article 
15 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern per la realització de treballs en 
benefici de la comunitat, en els següents termes: 
LLOC DE TREBALL: Central Municipal de Serveis. C/Zurich, 8, Pol. In. Tosses. 
TASQUES: Neteja de males herbes al Pol. Ind. Tosses.  



CALENDARI: Dia 2 de maig de 2017 
HORARI: De 7.30 h fins a les 12.50 h (1/2 hora per a esmorzar inclosa) 
EQUIPAMENT: No necessita cap equipament especial.  
I ha de constar:  
“PRIMER.- Autoritzar la substitució de la sanció per la infracció de l’article 
15 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern per la realització de treballs en 
benefici de la comunitat, en els següents termes: 
LLOC DE TREBALL: Central Municipal de Serveis. C/Zurich, 8, Pol. In. Tosses. 
TASQUES: Neteja de males herbes al Pol. Ind. Tosses.  
CALENDARI: Dia 6 de juny de 2017 
HORARI: De 7.30 h fins a les 12.50 h (1/2 hora per a esmorzar inclosa) 
EQUIPAMENT: No necessita cap equipament especial.  

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

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.M., en representació de 
l’Associació d’artistes de les Terres de l’Ebre, sol·licita autorització per 
poder realitzar una activitat extraordinària, el 23 de juny de 2017,  la nit 
de Sant Joan a l’exterior del pavelló firal o a un espai alternatiu com 
l’embarcador, ja que l’Ajuntament d'Amposta ja organitza i programa 
diferents activitats per a la revetlla de Sant Joan.  

 
Designació del tècnic per a la redacció del “Dipòsit de subministrament del 
Poble Nou amb una capacitat de 1000 m3 realitzat en formigó armat i amb 
casetes per als mecanisme de sortida i cloració totalment acabat” amb càrrec a 
SOREA 
 

- Designar a l’enginyer X.F.B. per la redacció del “Projecte Constructiu 
d’un Dipòsit de subministrament a Poble Nou del Delta amb una 
capacitat de 1000m³ realitzat en formigó armat i amb casetes per als 
mecanismes de sortida i cloració totalment acabat“ amb càrrec a 
SOREA que estarà emplaçat en el lateral de la zona equipament 
existent al costat del transformador . El projecte tècnic i executiu haurà 
de ser redactat en un termini màxim d’un mes des de la present para la 
seva posterior aprovació per part de l’ajuntament. 

 
 



Modificació de conveni de col·laboració 
 

- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre la Universitat 
Rovira i Virgili, la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili, i l’Ajuntament 
d’Amposta, Ajuntament de l’Aldea i Entitat Descentralitzada Municipal 
de Campredó, per a la creació d’un projecte d’elaboració d’una ruta 
històrico-cultural sobre la Batalla de l’Ebre.  

- Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança reguladora 
número 51 del Preu Públic per la prestació de serveis culturals i 
recreatius tal i com s’ha exposat.  

 
Aprovació de convocatòria pública d’ajuts destinats a persones perceptores de 
prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb 
fills amb càrrec 
 

- Aprovar la convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats a persones 
perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions 
no contributives amb fills a càrrec per a 2017, per un import màxim de 
140.000 euros. 

 
Aprovació de la convocatòria dels ajuts destinats al pagament de l’IBI 
 

- Aprovar la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per al pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles 2017, per un import màxim de 250.000 
euros. 

 
Acceptació de resolució  
 

- Acceptar la resolució de referència SCJE Lleida RL/OS/LT Resolució 
TRE/2665/2010 – Itineraris personals d’inserció, exercici 2010, de 
l’expedient 10-G-0056 amb registre d’entrada 6540 de 18 d’abril de 2017. 

 
Aprovació d’acta de preus contradictoris 
 

- Aprovar l’acta de preu contradictori PNU-06 de les obres “16-0113PE- 
Eliminació de barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat” que 



es dirà a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents preus contradictoris: 

o PNU-06, per un import de 130,23 €. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i trenta-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, 
 
 


