
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 de juny 
de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 10:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 DE MAIG DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 29 de maig de 2017. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ 
DE LA COBERTA PRINCIPAL I LLUERNA DEL MERCAT MUNICIPAL” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació per a l’obra “Rehabilitació coberta principal i 
lluerna del mercat municipal”, tot convocant-ne la licitació i autoritzar, 
en quantia de 507.767,47 € (IVA inclòs), la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la 
partida 13/4312/632.00 del pressupost municipal d’aquest Ajuntament 
per a 2017.  

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE TRAM DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL CASTELL 
D’AMPOSTA” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 



criteris d’adjudicació per a l’execució de les obres corresponents al 
projecte "Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a 
diversos carrers - 2017”, tot convocant-ne la licitació i autoritzar, en la 
quantitat màxima de 200.000,00 €. (IVA inclòs), la despesa que per 
aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec 
a la partida 09/160/619.02 del pressupost municipal d’aquest 
Ajuntament per a 2017.  

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SUBSTITUCIÓ DE 
LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS – 2017” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació per a l’obra “Rehabilitació coberta principal i 
lluerna del mercat municipal”, tot convocant-ne la licitació i autoritzar, 
en quantia de 507.767,47 € (IVA inclòs), la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la 
partida 13/4312/632.00 del pressupost municipal d’aquest Ajuntament 
per a 2017.  

 
APROVACIÓ DEL  “17_010_PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ D'URBANITZACIÓ 
DEL CARRER FRANÇA.” 
 

- Aprovar el projecte “17_010_Projecte Bàsic i d'execució d'urbanització 
del carrer França", redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost d’execució de contracte de 117.032,07 €. 

 
CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en l’arranjament de la 
corba del camí de Comes amb Construcciones 3G SA segons oferta 
presentada per un import total de 4.980,65 €. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la renovació de la 
pista a les escoles del Poble Nou del Delta amb GPAEC Excan SL segons 
oferta. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la substitució de 8 
vidres de doble càmera per trencament de l’aïllament a la piscina 



municipal amb Vidres i persianes Bessó SL segons oferta presentada 
per un import total de 1.822,26 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en roba 
d’estiu per als operaris de neteja de les diferents dependències 
municipals (14 bates, 14 pantalons i 14 sabates) amb M.A.G.B. (Nus 
Tramat) segons oferta presentada per un import total de 1.134,98 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en una 
trituradora per al tractor dels serveis municipals amb Sanchez 2012 SLU 
(Agrosan) segons oferta presentada per un import total de 6.449,30€.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en munició 
per a la pràctica de tir anual dels agents del cos de Policia Local 
d’Amposta amb SPY Center SL segons oferta presentada per un import 
total de 2.323,72 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en actualització de 
l’inventari de jardineria amb A.C.L. segons oferta presentada per un 
import total de 3.600,00 €. 

- Aprovar la contractació serveis consistents en la realització del transport 
adaptat als centres de dia per a gent gran durant el mes de juny de 2017 
amb Fussmont Fundació Serveis Socials del Montsià segons oferta 
presentada per un import total de 7.418,88 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de P.B.B. com a directora del centre obert 
infantil, categoria laboral A2-19, 25 hores setmanals, del 5 de juny al 4 
d’agost de 2017. (Juny de 16 a 21 hores i juliol de 9 a 14 hores) 

- Aprovar la contractació d’E.C.P. com a netejadora de l’escola Miquel 
Granell, categoria laboral AGP11, jornada laboral completa, del 14 de 
juny al 31 de juliol de 2017 (de 7 a 9.30 i de 15.30 a 20 hores) 



- Aprovar la contractació de N.S.V. com a netejadora de l’escola Miquel 
Granell, categoria laboral AGP11, jornada laboral completa, del 19 de 
juny al 31 de juliol de 2017 (de 7 a 9.30 i de 15.30 a 20 hores) 

- Aprovar la contractació de V.P.R.P., com a netejadora de l’escola 
Soriano Montagut, categoria laboral AGP11, jornada laboral completa, 
del 14 de juny al 31 de juliol de 2017 (de 7 a 9.30 i de 15.30 a 20 hores) 

- Aprovar la contractació de J.A.M.P., com a Directora de les Estades 
“Delta Summer Camp” categoria laboral C2-14, jornada laboral 
completa, del 5 de juny al 31 de juliol de 2017. (de dilluns a divendres 
de 9 a 13  i de 15 a 19 hores) 

- Aprovar la contractació de M.T.S.B., com a Directora de les Estades Plus 
categoria laboral C2-14, 10,5 hores setmanals (dilluns, dijous i 
divendres de 17.30 a 21 hores) del 5 al 23 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació d’A.M.P., com a Director de les Estades d’Estiu i 
Coordinador de les Estades Plus 2017, categoria laboral C2-14, 25 hores 
setmanals ( de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) del 5 al 23 de juny 
de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.V.F., com a Coordinadora de les Estades 
d’Estiu i les Estades Plus,  categoria laboral AGP-11, 25 hores setmanals 
(de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) del 5 al 23 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació d’A.I.S.S., com a Coordinadora de les Estades 
d’Estiu i les Estades Plus,  categoria laboral AGP-11, 25 hores setmanals 
(de dilluns a divendres de 15 a 20 hores) del 5 al 23 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació de X.P.V., per tal de donar suport al 
departament d’informàtica en les tasques d’implantació de 
l’administració electrònica, lleis 39 i 40/2015, categoria laboral C2-14, 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 8 a 15.30) de l’1 de 
juliol al 30 de setembre de 2017. 

 
SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS D’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
225,73 € a la Sra. E.E.M. en concepte d’ajut social per l’adquisició 
d’ulleres. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
189,00 € al Sr. E.T.A. en concepte d’ajut social per l’adquisició d’ulleres. 

 



APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 352 de data 05/06/2017 que ascendeix a un import líquid de 
40.855,51 €, la qual comença amb N.F.L. ECOPLANT per import de 
1.892,23 € i finalitza amb R.F.N. per un import de 1.190,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 351 de data 
05/06/17 que ascendeix a un import líquid de 38.528,24 €, la qual 
comença amb Automòbils Toldà SL, per import de 7.362,85 € i finalitza 
amb Servigrues Tomàs SL  per import de 1.675,81 €. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança a l’empresa Obres, rehabilitacions i 
manteniments Com 9 SL, actualment denominada Maceria XXI SL, 
dipositada en concepte de garantia definitiva per la construcció d’un 
nou bloc de nínxols al cementiri d’Amposta 2015, dipositada en forma 
d’aval bancari de Banc de Sabadell SA per un import de 3.099,17 €. 

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

o Relació número 10, impost vehicles de tracció mecànica, per 
import de 3.092,69 €. 

o Relació número 11, recollida brossa, per import de 1.409,98 €. 
- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 

compte, amb el següent resum: 
o Any 2016: 
o Relació número 20, impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys, per import de 3.726,80 €. 
o Relació número 21, llicències d’obres, per import de 1.477,49 €. 
o Relació número 22, taxa de recollida escombraries (liquidacions), 

per import de 1.010,23 €. 
o Relació número 23, llar d’infants, per import de 67,07 €. 
o Relació número 24, servei públic centre de tecnificació esportiva , 

per import de 0,10 €. 



o Relació número 25, entrada de vehicles, per import de 109,56 €. 
o Relació número 26, ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, 

per import de 46,06 €. 
o Relació número 27, ocupació de la via pública, per import de 

1.478,92 €. 
o Relació número 28, preu públic pel mercat exterior, per import de 

321,10 €. 
o Relació número 29, ocupació de la via pública, espectacles, 

parades, per import de 769,50 €. 
o Relació número 30, preu públic, publicitat telemàtica Amposta, per 

import de 60,50 €. 
o Relació número 31, expedient sancionador ordenança, policia i 

bon govern, per import de 1.920,01 €. 
o Relació número 32, lloguer de sales i dependències, per import de 

500,00 €. 
o Relació número 33, lloguer o venda d’immobles, per un import de 

694,86 €. 
o Relació número 34, altres conceptes tributaris, per import de 

1.168,13 €. 
 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació per a la taxa de llicència d’obertura 
d’establiments pregada per a la Sra. L.C. 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 

919888 1416,76 1416,76 708,38 708,38 
 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.D.E.F. per considerar 
que no concorren 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 ja que el valor cadastral de l’immoble 
és de 22.434,66 €. 

- Considerar que concorren tots els requisits en la Sra. M.E.A.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 

922432 1521,13 19/05/2017  380,28 
922433 651,28 19/05/2017  162,82 
922434 651,28 19/05/2017  162,82 

 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS CULTURALS I 
RECREATIVES 
 

- Reconèixer l’ingrés indegut a la Sra. C.F.P. atès que no ha tingut lloc el 
fet imposable consistent en la instal·lació efectiva del carro i determinar 
l’ingrés indegut: 

Any/rebut Pagat Correcte Ingrès 
indegut 

Data Interessos A 
tornar 

2017/920268 47,00 0,00 47,00 04/04/2017 0,30 47,30 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’ATORGAMENT D’AJUTS DE L’IBI 
 

- Atorgar a les persones següents, els ajuts que s’indiquen: 

Exp. Motiu Nom DNI 
Quota 

tributària 
Ajut 

inicial -7,9494 
A 

percebre  
824 1 A.F.F. 40031078S 709,43 28,38 2,26 26,12  

2018 2 A.M.C.N. 47623931Q 342,3634,24 34,24 2,72 31,52  
847 2 M.M.F. 40926334L 1059,68 42,39 3,37 39,02  

1605 2 L.F.C. 40075525A 552,26 22,09 1,76 20,33  
849 2 M.T.C.F. 77880571H 1056,84 42,27 3,36 38,91  

1388 2 C.Z.S. 77882781C 2257,26 90,29 7,18 83,11  
  Total. .       
         

  Codi motiu 
Motiu de denegació 

incorrectament indicat:    
  1 No està al corrent de les obligacions de pagament amb l'Ajuntament, AEAT o TGSS 

  2 
L'immoble sobre el qual demana la bonificació no és habitatge habitual o no és 

propietari 



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

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

- Reconèixer al Sr. N.A. la baixa definitiva del vehicle matrícula 55xx-CBx 
produïda el dia 25 de març de 2017 i aprovar la devolució derivada de 
la normativa de cada tribut per un import de 106,28 €, atenent al 
següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
904990 2017 141,70 35,42 106,28 

 
- Reconèixer a la Sra. C.R.E. la baixa definitiva del vehicle matrícula 92xx-

DVx produïda el dia 23 de maig de 2017 i aprovar la devolució derivada 
de la normativa de cada tribut per un import de  33,56 €, atenent al 
següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
916681 2017 67,12 33,56 33,56 

 
- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. E.E.B. ja que no és 

possible aplicar altres exempcions ni bonificacions no fixades per la llei 
i la corresponent ordenança. 

- Reconèixer a la Sra. B.P.P. la baixa definitiva del vehicle matrícula T-
73xx-Ax produïda el dia 3 de febrer de 2017 i aprovar la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut per un import de 50,34 €,  
atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
915243 2017 67,12 16,78 50,34 

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

l'IVTM al Sr. A.S.G. 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 aplicable a l’exercici 2018 i 
següents al Sr. K.Z.Z.  

- Reconèixer al Sr. A.L.P. la baixa definitiva del vehicle matrícula 21xx-BRx 
produïda el dia 26 d’abril de 2017 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 70,85 €, atenent al següent 
detall: 



Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
912333 2017 141,70 70,85 70,85 

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

l'IVTM a la Sra. M.C.G.S. i aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal 
relativa al vehicle de la seva propietat matrícula 37xx-JHx, a efectes 
2018 i següents. 

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

- Reconèixer al Sr. V.M.L.F. la baixa definitiva del vehicles indicat 
produïda el dia 6 de març de 2017 i aprovar  la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 132,37 €, atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
912388 2017 176,50 44,13 132,37 

 
- Concedir al Sr. J.J.R.P. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 

l’exercici 2018 i següents. 
 
SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENTS PER PAGAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS 
 

- Acceptar per a la Sra. P.A.L. el fraccionament i ajornament del 
pagament de la liquidació número 857099 pel concepte de plus vàlua 
per un import de 457,48€, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
415,89 20/06/2017 11,54 1,16 0,19 12,89 404,35 
404,35 20/07/2017 11,54 1,16 0,23 12,93 392,81 
392,81 20/08/2017 11,54 1,16 0,27 12,97 381,27 
381,27 20/09/2017 11,54 1,16 0,30 13,00 369,73 
369,73 20/10/2017 11,54 1,16 0,33 13,03 358,19 
358,19 20/11/2017 11,54 1,16 0,37 13,07 346,65 
346,65 20/12/2017 11,54 1,16 0,40 13,10 335,11 
335,11 20/01/2018 11,54 1,16 0,44 13,14 323,57 
323,57 20/02/2018 11,54 1,16 0,47 13,17 312,03 
312,03 20/03/2018 11,54 1,16 0,51 13,21 300,49 
300,49 20/04/2018 11,54 1,16 0,54 13,24 288,95 
288,95 20/05/2018 11,54 1,16 0,58 13,28 277,41 



277,41 20/06/2018 11,54 1,16 0,61 13,31 265,87 
265,87 20/07/2018 11,54 1,16 0,65 13,35 254,33 
254,33 20/08/2018 11,54 1,16 0,68 13,38 242,79 
242,79 20/09/2018 11,54 1,16 0,72 13,42 231,25 
231,25 20/10/2018 11,54 1,16 0,75 13,45 219,71 
219,71 20/11/2018 11,54 1,16 0,79 13,49 208,17 
208,17 20/12/2018 11,54 1,16 0,82 13,52 196,63 
196,63 20/01/2019 11,54 1,16 0,86 13,56 185,09 
185,09 20/02/2019 11,54 1,16 0,89 13,59 173,55 
173,55 20/03/2019 11,54 1,16 0,92 13,62 162,01 
162,01 20/04/2019 11,54 1,16 0,96 13,66 150,47 
150,47 20/05/2019 11,54 1,16 0,99 13,69 138,93 
138,93 20/06/2019 11,54 1,16 1,03 13,73 127,39 
127,39 20/07/2019 11,54 1,16 1,06 13,76 115,85 
115,85 20/08/2019 11,54 1,16 1,10 13,80 104,31 
104,31 20/09/2019 11,54 1,16 1,13 13,83 92,77 
92,77 20/10/2019 11,54 1,16 1,17 13,87 81,23 
81,23 20/11/2019 11,54 1,16 1,20 13,90 69,69 
69,69 20/12/2019 11,54 1,16 1,24 13,94 58,15 
58,15 20/01/2020 11,54 1,16 1,27 13,97 46,61 
46,61 20/02/2020 11,54 1,16 1,31 14,01 35,07 
35,07 20/03/2020 11,54 1,16 1,34 14,04 23,53 
23,53 20/04/2020 11,54 1,16 1,38 14,08 11,99 
11,99 20/05/2020 11,99 0,99 1.47 14,45 0,00 
Total  415,89 41,59 28,97 486,45  

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. E.E.N. 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 D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de les instal·lacions de la Piscina Municipal a la Sra. 
N.R.M., actuant en nom i representació del Centre Obert Infantil de 
l’Ajuntament d’Amposta, els dies 6, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 26 i 28 de juliol.  

- Acceptar la cessió de  la sala del teatre de l’edifici del casal al Sr. A.M.F., 
actuant en nom i representació del Club de Futbol Amposta, el dia  7 de 
juliol de 2017 de les 21:00 fins les 22:30 hores.  

- Acceptar la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal al Sr. D.E.S., 
actuant en nom i representació de l’Associació de gegants, capgrossos i 
diables el dia 10 de juny de 2017 de les 20:00 fins les 21:30 hores.  

- Acceptar la cessió de l’Auditori municipal  a la Sra. R.M.G., actuant en 
nom i representació de CBE Amposta – Quick Dance, 1 de juliol de 2017 
per poder portar a terme un festival d’estiu. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal per al Casal Panxampla, els dies 14, 
15 i 16 de juliol de 2017 per organitzar i acollir els participants en una 
marxa pel territori. 

- Acceptar la cessió de la sala del teatre de l’edifici del casal a la Sra. 
M.C.D.F., actuant en nom i representació de l’entitat La vida con hernia 
diafragmàtica congènita el dia 17 de juny de 2017 de les 19:00 fins les 
21:00 hores.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.A.C., en representació de 
l’empresa Casa de Colònies Amadea, en la que sol·licita autorització per 
poder utilitzar la pista poliesportiva de Poble Nou del Delta del 3 al 8 de 
juliol de 2017 de 10 a 12 hores, advertint a l’interessat que durant el 
mes de juliol és possible que no es pugui utilitzar la pista per 
l’organització del Summer Camp, així com també l’Ajuntament 
d'Amposta es reserva el dret d’utilitzar la pista en cas de necessitat. 

- Informar a Engalanats Amposta que segons informació que disposa 
l’Ajuntament, hi ha un espai que se’ls ha ofert i que la interessada ha 
manifestat el seu vist i plau, i tant aviat com estigui condicionat es 
podran traslladar. 

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

- Acceptar la sol·licitud de la Sra. A.C.C., actuant en representació de 
Restamposta, S.L. 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 i atorgar la reserva de la via pública amb el concepte 
d’atraccions.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Lliga contra el càncer, en la que 
sol·licita autorització per poder tallar el carrer lateral peatonal de la Lira 
Ampostina, el dia 10 de juny de 2017 per tal d’organitzar el 13è sopar 
benèfic i poder organitzar el càtering, advertint a la interessada que 
hauran de respectar la normativa de l’ordenança municipal de 
l’ocupació de via i concretament l’article 6 apartat a, el qual estableix 
que , per regla general, les ocupacions hauran de tenir lloc directament 
ala vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin 
deixar un pas lliure per als vianants com a mínim d’1.50 metres. Hauran 
de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. F.S.A. en la que demana 
autorització per posar atraccions tipus inflable al parc del davant del 
restaurant a la zona esportiva dels gronxadors del Poble Nou del Delta 
durant els dies 7, 14 i 21 de maig de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. R.G.S., en la que sol·licita 
autorització per fer una festa d’aniversari de la seva filla el dia 3 de juny 
de 2017 i poder tallar el carrer Isabel la Catòlica, de les 16.30 a les 21.30 
del número 50 al 53, amb efectes retroactius, advertint a la interessada 
que haurà de tallar ella mateixa la circulació utilitzant la senyalització 
reglamentària així com neteja la via pública un  cop acabada l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.P.B., en la que sol·licita 
autorització per fer una festa d’aniversari del seu fill el dia 4 de juny de 
2017 al carrer Major, al bar casa Ximet de 17 a 20 hores i poder posar 
una tanca de seguretat, amb efectes retroactius, advertint a l’interessat 
que haurà de netejar la via pública un  cop acabada l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.R.M., en relació a l’acte 
de graduació dels alumnes de 4rt d’ESO i 2on de Batxillerat de l’ITEC, en 
la que sol·licita autorització per decorar i tancar el carrer Miralles el dia 
20 de juny de 2017. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Ebre Lines SL, en la que sol·licita 
autorització per ocupar la via pública i tancar el carrer Mestre Homs, 9, 
davant l’acadèmia Kids&Us el dia 17 de juny de 2017 de 16 a 19.30 
hores amb motiu de la festa de fi de curs, fer un petit teatre amb 
anglès. 



- Informar favorablement l’autorització per a la Sra. L.K.B. per poder 
realitzar una campanya publicitària al Delta de l’Ebre el dia 14 de juny 
de 2017 de les 9 a les 14 hores, sense perjudici de les autoritzacions de 
les altres administracions competents. 

- Informar favorablement a la Sra. S.S.B., en representació de 
SEO/BirdLife, l’autorització per poder realitzar una activitat de neteja 
col·lectiva el dia 17 de juny de 2017 a la Platja dels Eucaliptus des de la 
Platja del Trabucador en direcció al canal de Baladres de 10 a 13 hores, 
sense perjudici de les autoritzacions de les altres administracions 
competents. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.F.R.B. en la que demana 
autorització per a poder circular els cotxes que transporten als nuvis, 
familiar i convidat a la cerimònia pel carrer Major i poder estacionar a 
la plaça de l’Ajuntament, el dia 17 de juny de 2017 de 12.30 a 14.00 
hores.  

- Aprovar l’ordenació de trànsit de la següent forma: 
o El carrer Rodes i el carrer Pireo passen a ser d’un sol sentit en 

direcció al carrer Esparta, d’acord amb el croquis adjunt. 
- Desestimar la sol·licitud formulada pel Consell Pastoral de la Parròquia 

de l’Assumpció en la qual demana autorització per tal que es permeti 
estacionar a la plaça de l’Ajuntament d'Amposta durant la celebració de 
la missa diària en especial els caps de setmana als pocs vehicles dels 
familiars que acompanyen a les persones d’avançada edat, malalts i/o 
de mobilitat reduïda que han d’assistir a l’església en vehicle, per quan 
no es considera convenient, informant al sol·licitant que es pot 
estacionar momentàniament per baixar els interessat i després 
l’acompanyant estacioni el vehicle a una zona autoritzada per a 
l’estacionament. No obstant, en dates puntuals es pot autoritzar però 
no de forma regular. 

- Autoritzar al Sr. I.S.F. que es pinti un estacionament reservat per a 
minusvàlids al carrer Ronda, advertint a l’interessat que la mateixa 
podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de 
minusvalidesa. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Comunitat de regants de la 
Dreta de l’Ebre, per tal que s’autoritzi a poder tallar, durant horari 
laboral del dia 1 de juny, l’Av. Tomàs Pujol, per poder neteja la façana 
inferior i vidrieres de l’edifici de la seva seu social, amb efectes 
retroactius. 

- Aprovar l’ordenació del carrer Miquel Granell, col·locant pilones 
ambdós costats, des de l’alçada del número 7 fins la cruïlla en l’Av. 
Ràpita, a una distància aproximada de tres metres, d’acord amb croquis 
adjunt, per evitar que els vehicles puguin irrompre o pujar sobre les 
voreres i així protegir els vianants i evitar les situacions de risc. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.J.B. en la que demana 
poder instal·lar a l’inici de la Partida Calvari, confluència Av. Santa 
Bàrbara, un senyal indicatiu de l’empresa “Top Class Nautics & 
Camper”, advertint a la interessada que la instal·lació s’ha d’adaptar al 
disseny de senyalització informativa de l’Ajuntament d'Amposta.  

 
SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
 

- Informar favorablement la realització de la prova esportiva anomenada 
“9è Duextrem Amposta” el dia 18 de juny de 2017 amb el seu pas per 
Amposta. 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS ELECTRÒNICS 
 

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

o 066_Sol·licitud de bonificació fiscal de l'IBI en favor dels 
immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques 
declarades d'especial interès o utilitat municipal 

o 040_ Comunicació prèvia per espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari 

o 051_Comunicació prèvia municipal d'establiments no 
permanents desmuntables 

 
 
 
 



COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme , comunica 
resolució d’autorització d’ocupació del domini públic maritimoterrestre 
per al Gran premi de Kitebuggy Delta de l’Ebre 2017 els dies 1 i 2 de 
juliol de 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, comunica que l’Ajuntament 
d'Amposta passa a formar part de la llista de reserva per al 
cofinançament pel FEDER 2014-2020. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Departament de treball, afers socials i Famílies,Ordre TSF/101/2017, de 
25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l’any 2018. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, comunica 
resolució d’autorització d’ocupació del domini públic maritimoterrestre 
per la celebració d’un concert a l’aire lliure els dies 3 i 4 de juny de 2017. 
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: 
 
Embargs de crèdits 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. R.L.E. fins 
cobrir la quantitat de 1.050,00 de principal més 315 en concepte 
d’interessos i costes.  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. A.J.M.F. 
fins cobrir la quantitat de 1.045,53 € de principal més el recàrrec de 
constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. F.A.E.C. 
fins cobrir la quantitat de 93,90 € de principal més el recàrrec de 
constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  



- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. 
J.M.C.D. fins cobrir la quantitat de 226,62 € de principal més el recàrrec 
de constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. M.M. 
fins cobrir la quantitat de 267,94 € de principal més el recàrrec de 
constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. G.F.C.S. 
fins cobrir la quantitat de 1.126,43 € de principal més el recàrrec de 
constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. C.J.S.L. 
fins cobrir la quantitat de 241,88 € de principal més el recàrrec de 
constrenyiment, les costs del procediment i els interessos de demora.  

 
Renúncia a subvenció 
 

- Aprovar la renúncia de 34.855,27€ de la subvenció del programa Joves 
per l’Ocupació, corresponent a la part de la despesa  no realitzada. 

- Aprovar la renúncia de 9.399,50€ de la subvenció del programa FEM 
Ocupació per a Joves - 2015, corresponent a la part de la despesa  no 
realitzada.  

 
Proposta de renovació de conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya relatiu a la cessió de la gestió de 3 habitatges de 
titularitat pública 
 

- Aprovar la renovació del conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i 
l’Agència d’habitatge de Catalunya relatiu a la cessió de la gestió de 3 
habitatges de titularitat pública fins al 22 de juny de 2018 i aprovar les 
contraprestacions a satisfer per l’Ajuntament d'Amposta a l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya per un import total de 3.783,25 € 

 
Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibús 
 

- Autoritzar al Sr. A.G.C., en representació de l’Associació Siloé, l'ús del 
minibus els dies 14 de juliol, 11 i 18 d’agost i 8 de setembre de 2017 per 
recollida d’aliments a Reus, 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.G.C. advertint-lo que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Sol·licitud de cessió de material 
 

- Autoritzar a la Sra. A.A.B. com a Directora de l’escola Consol Ferré, la 
cessió de 17 taules de pícnic de forma gratuïta per al dia 16 de juny de 
2017, sent responsable de l’ús del transport del material, tant a la 
recollida com a la devolució, la Sra. A.A.B. 

- Autoritzar al Sr. J.M.S.H., representant d’AJEIA, la cessió de l’equip de so 
i de 17 taules de pícnic de forma gratuïta per als dies 24 i 25 de juny de 
2017, sent responsable de l’ús del transport del material, tant a la 
recollida com a la devolució, el Sr. J.M.S.B. 

 
Aprovació de realització d’activitat extraordinària 
 

- Autoritzar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament per realitzar tot un 
seguit d’esdeveniments ubicats a la zona del Castell, carrer del Fossat, 
principalment, i altres carrers adjacents el dia 23 de juny de 2017, amb 
els condicionants determinats.  

- Desestimar les sol·licituds formulades pel Sr. J.A.M., en representació 
de l’Associació d’Artistes de les Terres de l’Ebre, per tal de realitzar 
activitats extraordinàries, perquè l’Ajuntament d'Amposta en les dates 
indicades ja organitza altres activitats.  

 
Aprovació de realització d’activitat 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “Fora Estocs” per al dia 5 d’agost de 
2017 amb un pressupost de despeses aproximat de 2.000,00 €. 

- Autoritzar per a Engalanats Amposta, únicament, la utilització de l’espai 
del Parc de Xiribecs per a la realització de tallers de reciclatge per a 
nens i nenes al Parc de Xiribecs del 4 al 6 d’agost de 2017, advertint als 
interessats, que hauran de deixar l’espai nét un cop finalitzin l’activitat. 

- Autoritzar al Club de Joves Ciclistes d’Amposta l’ocupació de la plaça 
Ramon Berenguer IV per tal de llegir un manifest per demanar més 
sensibilització als conductors de vehicles a la carretera el dia 11 de juny 



de 2017 i autoritzar la cessió de l’equip de so de la Regidoria de 
Joventut així com la cessió dels escenaris. 

 
Aprovació de l’expedient de contractació de serveis consistent en la realització 
d’una auditoria financera de la concessió del servei de subministrament 
d’aigua d’Amposta per a l’exercici 2016 complert i de forma limitada per al 
període 2005-2016 
 

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques que han de 
regir un contracte de serveis de caràcter menor consistent en la 
realització d’una auditoria econòmica  del Contracte de Gestió del 
Servei Municipal d’Abastament d’Aigua sota la modalitat de concessió 
de l’Ajuntament d’Amposta amb Sorea ( Societat Regional d’Abastament 
d’Aigües, SA) per als exercicis 2005-2016 (limitat) i 2016 (complert) 

 
Aprova d’esborrany de conveni de col·laboració 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració  a formalitzar amb la 
Federació de Comerç d’Amposta, per tal de determinar la subvenció 
nominativa de 6.000,00 €, amb l’objectiu de promoure i col·laborar en 
la realització i dinamització d’activitats comercials i promocionals en el 
municipi,  del que s’ha donat compte. 

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


