
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 12 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. 
 
Secretari Actal.: Ramon Noche i Arnau 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 08:55 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 5 DE JUNY DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 5 de juny de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Atorgar a la Sra. P.M.M. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 
142/2014) per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Margalló de la Urbanització Favaret fins al 31 de desembre de 2018. 

- Autoritzar a Evagio SL realitzar tancament lateral i superior a l’ocupació 
de terrassa ubicada a l’Av. Josep Tarradellas, d’acord amb la memòria 
de disseny de l’element a instal·lar aportada (Exp. 2017/153)  

 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA “17_014_MV URBANITZACIÓ DE 
DIVERSOS CAMINS 2017” 
 

- Aprovar la memòria valorada "17_014_MV_Urbanització de diversos 
camins 2017", redactada pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost d’execució de contracte de 60.000,00 € (iva INCLÒS) 

 
 



ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “TANCAMENT DE 
LES PISTES DE FUTBOL SALA” 
 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Tancament de pistes 
de futbol sala" a l’empresa Adolfo Constructors del Montsià, SL., en les 
següents condicions: 

o Preu:  238.436,55 euros, inclòs l’Impost sobre el valor afegit. 
o Termini de garantia total: 3 anys. 
o Realització de millores sense càrrec per l’Ajuntament 

 
ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS D’IMMOBLE EN RÈGIM DE COMODAT 
 

- Acceptar la cessió parcial de l’immoble propietat de la Sra. M.R.R.I. per 
destinar-lo com a zona d’esbarjo dels usuaris dels centres vinculats als 
serveis socials municipals existents en la planta baixa de l’edifici que hi 
confronta. 

 
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI PERITATGE TÈCNIC DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI D’AMPOSTA 
 

- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques que han de 
regir un contracte de serveis de caràcter menor consistent en la 
col·laboració amb la regidoria d’obres i urbanisme per la realització 
d’un peritatge tècnic 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. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la realització de 
treballs del dragat al canal d’entrada a Pesca Imposita amb una 
embarcació i amb la turbulència de l’hèlix, amb una duració de 5 dies 
aproximadament amb A.C.M. segons oferta presentada per un import 
total de 6.050,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
anual de les llicències VMware període 18/07/2017 al 17/07/2018 amb 



Alsys Information Technologies SLU segons oferta presentada per un 
import total de 3.457,65 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el transport diari de 
dilluns a divendres del 3 al 31 de juliol de 2017 dels nens i nenes 
assistents al Delta Summer Camp que es realitzarà al Poble Nou del Delta 
amb Autocars Seguí SL segons oferta presentada per un import total de 
7.350,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la creació de la nova 
pàgina de turisme amb Nuwa Agència Digital SLU segons oferta 
presentada per un import total de 4.900,00 € més IVA. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.N.A., en la que sol·licita 
autorització per assistir a l’activitat “Reptes de futur de l’ocupació 
pública” que es realitzarà a Tarragona el dia 21 de juny de 2017de 8.45 
a 13.45 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
Transparència, Eficiència i Sostenibilitat Energètica, en la que demana 
que s’autoritzi l’assistència de R.N.A., M.M.M.G., V.A.G., A.C.V., A.M.P. i 
N.M.B. a la presentació de la Plataforma Actio de la Diputació de 
Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
Transparència, Eficiència i Sostenibilitat Energètica, en la que demana 
que s’autoritzi l’assistència de A.M.P. i N.M.B. el dia 21 de juny de 2017 
a la formació de la Plataforma Actio de la Diputació de Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Festes en la que 
demana que s’autoritzi l’assistència d’A.M.P. al curs “El comerç 
electrònic, la meva web vs amazon” que tindrà lloc el dia 12 de juny de 
2017 al Museu de les Terres de l’Ebre de 9 a 14 hores organitzat per la 
regidoria de comerç 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Interventora Municipal, en la 
que sol·licita autorització per assistir al curs de formació “Jornada sobre 
el nou reglament de control intern de les entitats locals” que organitza 
el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració  Local” 
que es realitzarà a Barcelona a l’Auditori del col·legi oficial d’agents 
comercials el dia 15 de juny de 2017 de 9 a 14.30 hores 



- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per la 
Regidora de Turisme en la que demana que s’autoritzi l’assistència 
d’E.C.G. i M.J.C.P. a  les XXII Jornades d’oficines de turisme de Catalunya 
a Ulldecona el 8 i 9 de juny de 2017 de les 9.30 a les 18 hores. 

- Autoritzar al Sr. J.M.I. per tal que pugui realitzar el curs d’inspector a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del 26 de juny al 21 de juliol 
de 2018 i del 18 de setembre de 2017 al 15 de març de 2018. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 379 de data 12/06/2017 que ascendeix a un import líquid de 
15.114,07 €, la qual comença amb Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos SA , per import de 3.798,33 € i finalitza amb G.C.T. per 
import 1.500,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 380 de data 
12/06/17 que ascendeix a un import líquid de 16.515,28 €, la qual 
comença amb ISS Facility Services SA, per import de 2.147,24 € i 
finalitza amb ISS Facility Services SA  per import de 2.190,18 €. 

- Aprovar el pagament de 150 euros als 72 joves relacionats, participants 
del programa Joves per l'Ocupació, mes de maig de 2017, essent la 
despesa total de 10.800,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
import total de 897,00 € corresponent al pagament d’1,5 euros per dia 
assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a un total de 
31 joves participants en el programa durant el mes de maig de 2017, 
d’acord amb el detall següent: 

4747xxxx-K R.L.L. 31,50 € 
4786xxxx-A I.S.A. 31,50 € 
2092xxxx-N L.M.A. 31,50 € 
4786xxxx-N F.S.P. 31,50 € 
4782xxxx-K F.A.V. 13,50 € 
4748xxxx-H G.M.V. 19,50 € 
4786xxxx-A A.S.C. 31,50 € 
X-763xxxx-Y M.M.C. 31,50 € 
4785xxxx-B X.A.C.R. 31,50 € 
4748xxxx-P A.E.R. 18,00 € 



4786xxxx-S P.G.C. 18,00 € 
4748xxxx-K A.G.V. 31,50 € 
4785xxxx-K R.S.G.A. 31,50 € 
4785xxxx-L C.E.O.J. 31,50 € 
4782xxxx-H J.A.Z.C. 19,50 € 
4747xxxx-F A.C.Z. 31,50 € 
4747xxxx-Y L.C.Z. 31,50 € 
5419xxxx-M M.F.A. 31,50 € 
X-859xxxx-H I.G. 31,50 € 
X-727xxxx-V A.H. 31,50 € 
X-894xxxx-X P.N.I. 31,50 € 
4963xxxx-X Y.J.S. 31,50 € 
4786xxxx-N A.M.G. 31,50 € 
4793xxxx-T J.T.R. 31,50 € 
X-790xxxx-Z S.B.O. 21,00 € 
X-628xxxx-B M.B.B. 33,00 € 
4793xxxx-K T.F.P. 33,00 € 
Y-101xxxx-N M.R. 30,00 € 
4963xxxx-Z V.M.R.E. 30,00 € 
4748xxxx-F E.F.P. 31,50 € 
4785xxxx-N K.F.F. 31,50 € 

 
- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 

a favor de Foment d’Art i Cultura i la Fundació Catalunya – La Pedrera 
per import de 800,00 € 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
110,10 € a la Sra. I.V.F. en concepte de les despeses de desplaçament a 
la reunió del SOC i la Federació de municipis el dia 17 de maig de 2017 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ. 
 

- Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta 2016/2017 per a la 
realització d’acció «Dispositiu d'inserció laboral Activa’t» i els serveis a 
les empreses derivats de les accions de suport al teixit productiu,  en el 
qual l’Ajuntament d'Amposta, segons la clàusula quarta, assumeix el 
compromís d’abonar al consell Comarcal del Montsià la quantia de 



12.884,99 € segons el següent desglossament: 5.953,65 € en concepte 
de “quota de es accions de suport a l’activitat econòmica” i 6.931,34 € 
en concepte de quota de les accions de suport a les persones 
desocupades. 

- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre Microdelta Soft SL i l’Ajuntament d’Amposta, 
per tal que l’alumne E.M.G. realitzi 80 hores de pràctiques a l’Arxiu 
Comarcal del Montsià. 

- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre Microdelta Soft SL i l’Ajuntament d’Amposta, 
per tal que l’alumna M.T.P.N. realitzi 80 hores de pràctiques a l’Arxiu 
Comarcal del Montsià. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € al Sr. C.M.G. dipositada en 
concepte de gestió de residus de la construcció per les obres de 
col·locació d’ascensor a la perllongació de l’Av. Catalunya, (Exp. 
156/2016), mitjançant transferència al compte indicat pel sol·licitant. 

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 
 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. V.F.F. 
fins cobrir la quantitat de 4.130,99 de principal més 1.251,18 € en 
concepte d’interessos i costes.  (Execució 2655/2016-1) 

 
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE VEHICLE DESTINAT A TAXI 
 

- Autoritzar el canvi de vehicle destinat a taxi, a la llicència número 14, 
marca Volvo S-80 de 5 places matrícula 46xx-FLx pel model Kia Carens 
de 7 places, el qual encara no té número de matrícula,  per considerar 
que es donen les circumstàncies excepcionals legalment establertes 
per poder atorgar dita autorització 

 



MERCAT MUNICIPAL 
 

- Acceptar la baixa definitiva per a la titular de les llicències del mercat 
exterior següents, la Sra. M.L.B.M.: 

o Llocs mercat interior: 
 Mòdul número 21 de fruites i verdures. 
 Mòdul número 22 de fruites i verdures. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que l’extinció de condomini de la Sra. A.L.M.C. ha tingut lloc 
en un bé indivisible i per aquesta raó no existeix meritament de 
l’IIVTNU i donar de baixa la liquidació número 920094 per tractar-se 
d’un supòsit de no subjecció en no haver una transmissió efectiva de 
propietat sinó de concreció. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 
Acceptar concedir a la Sra. X.C.S. la bonificació pregada 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 

922812 300,00 300,00 150,00 150,00 
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. G.E.B. tots els requisits per encabir 
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat 1.iii 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 

901317 371,71 01/02/2017  92,93 
901320 5,39 01/02/2017  1,35 



- Considerar que concorren en el Sr. C.A.E. tots els requisits per encabir 
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat 1.iii 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 

901318 557,56 01/02/2017  139,39 
901321 8,09 01/02/2017  2,02 

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

el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat 1.iii 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 

901318 557,56 01/02/2017  139,39 
901321 8,09 01/02/2017  2,02 

 

- Considerar que concorren en el Sr. E.M.V. 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 

922656 2939,44 06/06/2017  734,86 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. M.A.B. 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. 

 



- Considerar que concorren en el Sr. D.B.A. les circumstàncies 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. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer a la Sra. M.E.T.C. la baixa definitiva del vehicle indicat 
produïda el dia 24 de maig de 2017 i procedir a la devolució de 41,64 € 
que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
918224 2017 83,28 41,64 41,64 

 
- Reconèixer al Sr. A.R.D.G., actuant en nom i representació de l’entitat 

Pavidols Elaboración y Distribución de Carnes, S.L.U., la baixa definitiva 
del vehicles indicat produïda el dia 22 de maig de 2017 i aprovar a la 
devolució de 41,64 € que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant, 
derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
914898 2017 83,28 41,64 41,64 

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

l'IVTM al Sr. A.E.G.V. 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 a la Sra. A.E.S. 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. G.R.T., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula T-03xx-Bx a efectes 2018 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 11xx-JYx, a efectes 2018 i següents. 

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

 



- Admetre que la maquinària agrícola descrita propietat del Sr. J.C.M.M. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita (Polvoritzador 
hidropneumàtic marca Ilemo-Hardi model remolc, matrícula E-41xx-
BGx) propietat de Ferre Martínez y Cia, S.R.C., està inscrita en el 
Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita (Màquina arrossegada 
marca Agudo model V-8, matrícula E-01xx-BGx), propietat de Ferre 
Martínez y Cia, S.R.C., està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària 
Agrícola. 

 
SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENTS PER PAGAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS 
 

- Acceptar per a Automòbils Toldà, S.L., el fraccionament i ajornament de 
pagament la liquidacions números 898519, 898520, 898521 i 898522 
pel concepte de guals permanents per un import en principal de 622,52 
€, segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
622,62 20/06/2017 169,53 33,91 2,84 206,28 453,09 
453,09 05/08/2017 151,03 30,21 2,53 183,77 382,06 
382,06 20/09/2017 151,03 30,21 2,53 183,77 151,03 
151,03 05/11/2017 151,03 30,21 2,53 183,77 0,00 
Total  622,62 124,54 10,43 757,59  

 
- Concedir a la Sra. M.M.J. un fraccionament en 3 quotes mensual d’igual 

quantia per al pagament d’una sanció per infracció a l’ordenança de 
policia i bon govern, amb número de liquidació 904042, per portar el 
gos sense llicència, morrió, microxip, assegurança, etc, atenent al 
següent detall:  

Total 
pendent 

Venciment Fracció Recàrrec Interessos Total Saldo 

150,25 20/07/2017 50,08 10,02 0,62 60,72 100,17 
100,17 20/08/2017 50,08 10,02 0,79 60,89 50,09 
50,09 20/09/2017 50,09 10,01 0,94 61,04 0,00 

Totals. . .  150,25 30,05 2,35 182,65  
 
 



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

- Acceptar per al Sr. M.J.A.C, que actua en nom i representació de Escola 
Agrària d’Amposta, la cessió de l’Auditori municipal el dia 7 de juliol de 
2017, per poder portar a terme la cloenda de l’escola d’estiu.  

- Acceptar per a la Sra. M.A.S.V., actuant en nom i representació de 
Associació Alzheimer del Montsià, la cessió de l’Auditori municipal els 
dies 23 i 30 de setembre de 2017 per poder portar a terme un concert 
de varis grups i solistes amb motiu del dia mundial d’Alzheimer. 

- Acceptar per al Sr. F.S.M.  la cessió de l’Auditori municipal el dia 30 de 
juny de 2017 per poder portar a terme la presentació del campus 
Futbol Total. 

- Acceptar per al Sr. J.R.F., actuant en nom i representació de l’entitat 
Assemblea Nacional Catalana, la cessió de la sala del teatre de l’edifici 
del casal el dia 15 de juny de 2017 de les 19:00 fins les 21:30 hores.  

- Acceptar per al Sr. X.E.G., actuant en nom i representació de l’entitat 
L’Associació Excursionista d’Amposta, la cessió de  la sala del teatre de 
l’edifici del casal el dia 20 de juny de 2017 de les 20:45 fins les 00:00 
hores.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.A.A., en nom i 
representació del Club Patí Dertura, en la que demana poder utilitzar la 
pista poliesportiva de Poble Nou del 26 al 29 de juny de 2017 de 10 a 12 
hores, amb la condició que l’Ajuntament d'Amposta no necessiti el seu 
ús per a les estades d’estiu d’Amposta o altres tipus d’activitats 
institucionals. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la responsable del Centre Obert 
Infantil segons en la que demana autorització per poder utilitzar l’espai 
exterior de l’edifici de l’antic escorxador per tal de realitzar activitats 
amb els nens i nenes del Centre Obert durant el mes de juny  a les 
tardes i també autorització per poder realitzar un taller amb famílies 
amb seguretat poder utilitzar les instal·lacions de la cuina i pati exterior 
de l’edifici de l’antic escorxador el dia 28 de juliol de 2017 de 9 a 13.30 
hores. 

 
 
 
 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la cessió d’una vintena de borrasses per cobrir els carrers de 
Campredó del 30 de juny al 2 de juliol en motiu de la Fira Mestràlia al 
Sr. Damià Grau Arasa, Alcalde de Campredó, sent responsable del 
mateix, el Sr. Damià Grau. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT RECREATIVA 
EXTRAORDINÀRIA 
En data 18.05.2017 amb RE 8413, el Sr. Jordi Alcazar Bel aporta escrit 
sol·licitant la realització de la II Fira de la Cervessa “Delta canya” el dia 17 de 
juny de 2017 de les 11 a la 1 de la nit a la zona del Castell d’Amposta,  
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.B., en la que sol·licita la realització 
de la II Fira de la Cervessa “Delta canya” el dia 17 de juny de 2017 de les 11 a 
la 1 de la nit a la zona del Castell d’Amposta, amb l’horari següent: 

Dia 16.06:  De les 23:00 fins les 24:00 
Aforament de 120 persones 
Plaça de l’Ajuntament 

Dia 17.06:  De les 12:00 fins les 15:00 i de les 19:00 fins les 21:30 
Aforament de 150 persones 
Plaça del Castell 

Dia 18.06:  De les 12:30 fins les 14:30 
Aforament de 150 persones 
Plaça de l’Aube 

 
- Autoritzar als sol·licitants per posar parades en motiu de la Fira de la 

Cervesa Artesana “Deltacanya” el dia 17 de juny de 2017 a la zona del 
Castell les següents sol·licituds: 

o Luralgrup SL, food truck “Sea Land”. 
o S.A.F. parada “Del Terreno”. 
o Cerverseria Matoll, parada de cervesa artesana Matoll. 
o D.G.A., parada de cervesa rústica Bufona. 
o J.C.P., parada de menjar “Agrapats”. 
o Ekobo Alimentació, parada de menjar Ekobo. 
o J.M.M.L., parada de cervesa Surfera. 
o J.A.B., parada de cervesa Vier. 
o F.F.M., parada de cervesa artesana “Lo Gambusí”. 



o Cerveza Artesana de Santa Bàrbara, parada de cervesa artesa 
Nel. 

o Arrossaries del Delta de l’Ebre, parada de cervesa artesana 
d’Arrossaires del Delta de l’Ebre. 

o R.V.F., parada de cervesa artesana Arrels. 
o Cervezas Artesanas Baix Maestat, parada de cervesa artesana. 
o Batera Beer Coop Castelló Beer Factory, parada de cervesa 

artesana Beer Factory. 
o Cad Brewing Cervesa Artesana Dertosa, parada de cervesa 

artesana Cad Brewing. 
o S.M.J., parada de cervesa artesana “Mestral Cervesa”. 
o Societat Cervesara Atesenca, parca de cervesa artesana 

“Cerberus”. 
o Picarda, parada de cervesa artesana Picarda. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada  pel Sr. J.J.P. en la que demana poder 
tallar el carrer Major del Poble Nou del Delta en motiu de la festa de la 
plantada tradicional de l’arròs el dia 11 de juny de 2017, amb efectes 
retroactius. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Cèdula de Citació emesa pel Jutjat Social Únic de Tortosa, de 
reconeixement de dret per antiguitat de diferents treballadors 
municipals 237/2017-MA, per al dia 12 de juliol a les 11.45 hores, per a 
l’acte de conciliació. La Junta de Govern Local resta assabentada. L 

 
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: 



Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa, del 13 de juny al 12 
de juliol de 2017. 

- Aprovar la contractació d’A.G.D., com a Coordinadora de les Estades 
“Delta Summer Camp” categoria laboral AGP-11, 25 hores setmanals 
del 14 al 30 de juny de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.P.G.T., com a Coordinadora de les Estades 
“Delta Summer Camp” categoria laboral AGP-11, 25 hores setmanals 
del 14 al 30 de juny de 2017. 

 
Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en servei de 
càtering per als 100 nens i nenes que assistiran al Delta Summer Camp, 
més 10 dinars del monitors/es, durant els 21 dies de campus (del 3 al 31 
de juliol de 2017.) amb Fademur Mimna Som Cuina SCCL segons oferta 
presentada per un import màxim de 12.335,40 €. 

 
Contracte privat 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de música 
medieval per a la nit màgica al Castell, el dia 23 de juny de 2017, en motiu 
d ela Revetlla de Sant Joan amb Associació per a la recerca de costums i 
tradicions en la cultura medieval “Els Berros de la Cort” segons oferta 
presentada per un import total de 2.000,00 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació del grup “Sense 
Sal” per a la nit màgica al Castell, el dia 23 de juny de 2017, en motiu d ela 
Revetlla de Sant Joan amb Bymedio Submarino International SL segons 
oferta presentada per un import total de 3.630,00 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de  l’orquestra 
Junior’s per al ball popular a la Plaça Ramon Berenguer IV, el dia 23 de 
juny de 2017, en motiu d ela Revetlla de Sant Joan amb Junior’s 
Orquestra SL segons oferta presentada per un import total de 
3.630,00€. 

 



Aprovació de realització d’activitat 
 

- Aprovar la realització de l’activitat consistent en un ball popular am 
l’orquestra Junior’s a la Plaça Ramon Berenguer IV  i repartiment de 
coca de Sant Joan el dia 23 de juny de 2017, amb un pressupost de 
despeses aproximat de 9.000,00 €, amb les condicions que resulten de 
l’informe que emeti l’enginyer municipal al respecte. 

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

- Atorgar a la Sra. M.C.Q.P. la reserva de la via pública de gual permanent  
amb llicència número 2273, 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 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Holanda. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.B.N. en la que demana 
autorització per poder instal·lar una carpa a la plaça del mercat el dia 
17 de juny de 2017, advertint a l’interessat de que haurà de respectar la 
normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via, la 
qual dictamina que s’ha de deixar un pas lliure per als vianants com a 
mínim d’1’50 metres i s’haurà de posar en contacte amb l’encarregat 
municipal per tal que l’informi de la ubicació més apropiada per 
realitzar l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.G.B., representant del Partit 
Comunica, en la que demana autorització per poder instal·lar una carpa 
de 3x3 enfront de l’hotel Montsià el dia 17 de juny de 2017, de les 10 a 
les 13 hores, advertint a l’interessat que l’ocupació haurà de tenir lloc 
directament a la vorera, sempre que les característiques de la mateixa 
permetin deixar un pas lliure per als vianants coma mínim d’1’50 
metres. 

 
 
 
 



Aprovació de les bases reguladores del segon concurs de carrers engalanats 
2017 
 

- Aprovar les bases reguladores del 2n Concurs de carrers engalanats de 
la ciutat amb motiu de les Festes Majors del 2017, obrint el període 
d’inscripció al concurs del 24 de juliol al 4 d’agost de 2017 (ambdós 
inclosos) 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les vuit hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretari acctal. dono fe. 
 
 
 
            L'ALCALDE       EL SECRETARI ACCTAL., 
 
 


