
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 26 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 Arnau 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE JUNY DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 19 de juny de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds 
formulades pels diferents peticionaris i de l'informe del tècnic 
municipal, sense perjudici el dret de propietat i de tercer de millor dret, 
per unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 

o A M.A.M., per construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Amèrica. (Exp. 2017/219) 

o A E.R.A. per enderroc i posterior construcció d’habitatge 
unifamiliar al carrer Pere III. (Exp. 2017/206) 

o A Casetes Velles SL per enderroc d’edifici a l’Av. Ràpita. (Exp. 
2017/192) 

o A Casetes Velles SL per construcció d’edifici sense ús a l’Av. de la 
Ràpita. (Exp. 2017/209) 

o A E.L.S. per construcció de piscina al carrer Doral. (Exp. 2017/165) 
o A Xarxa Oberta de Catalunya, per connexió de la seu Augute, al 

carrer Burgos, 28. (Exp. 2017/173) 



o A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per instal·lació d’un equip 
telecomandat sobre cel·les existents al carrer Carles I.  (Exp. 
2017/169) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al Passatge Minerva, 11.  (Exp. 2017/142) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Bolívia, 17.  (Exp. 2017/115) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Calderon de la Barca, 14. (Exp. 
2017/143) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura d’una cata sobre 
al carrer Primer de Maig, 5. (Exp. 2017/141) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada a l’Av. Josep Tarradelles, 154. (Exp. 2017/116) 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública sol·licitada per Calidris SL, titular 
de l’activitat de la fleca amb degustació a l’Av. Ràpita (Tradicionàrius). 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A 
DIVERSOS CARRERS 2017" 
 

- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
o CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
o ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL. 
o SERVIDEL, SLU. 

Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS 3G, SA., per tal que en el termini 
de en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que 
rebi el present requeriment, presenti la documentació que manca.  

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE TRAM DE LA 
FAÇANA FLUVIAL DEL CASTELL D’AMPOSTA” 
 

- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
o RECOP RESTAURACIONES ARQUITECTÒNICAS, SLU. 
o SERVIDEL, SLU. 



Requerir a l’empresa RECOP RESTAURACIONES ARQUITECTÒNICAS, 
SLU., per tal que en el termini de en el termini de cinc dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti 
la documentació que manca.  

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES “REHABILITACIÓ COBERTA PRINCIPAL I LLUERNA DEL MERCAT 
MUNICIPAL” 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
ATORGAMENT D’ESCRIPTURA DE RECTIFICACIÓ DE VENDA DE FINCA RÚSTICA. 
EXPEDIENT DE VENDA  EN PÚBLICA SUBHASTA DE PARCEL·LES AL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE L’ORIOLA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins del 
barri del Grau el dia 15 de juliol de 2017, amb el Col·legi Oficial de 
veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per un import total 
de 345,56 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del 
projecte executiu de la rehabilitació i reforma de l’edifici del Sindicat, amb 
Jaume Sagarra Sanz (J.S. Arquitectura) segons oferta presentada per un 
import total de 21.054,00 € 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un bufador 
Sthil BR200 amb J.M.M. ABP Forklift Group, segons oferta presentada 
per un import total de 359,10 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en la 
instal·lació d’audiovisuals per a millorar la visualització dels tallers de 
cuina a l’Esplai Ebre Km0 amb F.C.G. segons oferta presentada per un 
import total de 3.131,20 €. 

 
 



CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de l’orquestra 
Junior’s per al ball del dia 17 d’agost de 2017, a l’exterior del pavelló firal, 
en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Junior’s Orquestra 
SL segons oferta presentada per un import total de 6.171,00 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de l’orquestra 
Cimarrón per al ball del dia 22 de juliol de 2017 a l’exterior del pavelló 
firal en motiu de la presentació de les pubilles de Festes Majors 2017 
amb Cimarrón SCCL segons oferta presentada per un import total de 
7.260,00 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de l’orquestra 
Venus per al ball del dia 13 d’agost de 2017, a l’exterior del pavelló firal, 
en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Grupo Maestrat 
Carpas Espectáculos y Eventos segons oferta presentada per un import 
total de 6.776,00 €. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS PER 
COBRIR UNA PLAÇA VACANT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX 
 

- Aprovar les Bases Específiques que han de regir el concurs-oposició per 
a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’oficial de segona 
– de manteniment – secció pintura, Grup C2.5.1, adscrit a l’àrea de 
Serveis al Territori, subàrea de Serveis i Manteniment. 

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
 

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

o J.S.P., com a tècnic de participació, amb efectes del dia 10 de 
juliol de 2017. 

o C.S.R., com auxiliar de la llar d’infants, amb efectes del dia 12 de 
juliol de 2017. 

o A.A.C., com a peó de la brigada municipal amb efectes del dia 17 
de juliol de 2017. 

o J.M.C.D., com a peó de la brigada municipal amb efectes del dia 
17 de juliol de 2017. 



o L.A.E., com a conserge de l’Escola Consol Ferré, amb efectes del 
dia 31 de juliol de 2017. 

o B.S.T., com a professora de la llar d’infants la Sequieta, amb 
efectes del dia 31 de juliol de 2017. 

o E.C.P., com a netejadora de l’escola Miquel Granell amb efectes 
del dia 31 de juliol de 2017. 

o N.S.V., com a netejadora de l’escola Miquel Granell amb efectes 
del dia 31 de juliol de 2017. 

o V.R.P., com a netejadora de l’escola Soriano Montagut amb 
efectes del dia 31 de juliol de 2017. 

o J.A.M.P., com a directora del Delta Summer Camp, amb efectes 
del dia 31 de juliol de 2017. 

o A.E.S., com a becari, amb efectes del dia 14 de juliol de 2017. 
o D.C.R., com a conserge del Museu amb efectes del dia 17 de juliol 

de 2017. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la funcionària A.O.F., en la que 
demana autorització per poder assistir al tribunal de selecció de la 
borsa de treball de l’Ajuntament de la Sénia els  dies 22, 26 i 28 de juny 
de 2017. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per assistir juntament amb el tècnic del departament 
d’informàtica, N.M.B. a la reunió del grup de treball d’ajuntaments del 
camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per la coordinació de projectes 
d’Smart Cities, el dia 30 de juny de 2017 de 12 a 15 hores a la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranian City a la muntanyeta de Sant Pere i 
Sant Pau. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’inspector en Cap de la Policia 
Local, Sr. J.M.I. per poder realitzar el curs per ocupar el seu lloc de 
treball, de manera que la primer part del curs es realitza a l’institut de 
Seguretat Pública de Catalunya del 26 de juny al 21 de juliol de 2017 la 



primera part del curs i la segona part del curs, es realitza del 18 de 
setembre de 2017 al 15 de març de 2018, als centres i horaris següents: 

o Dilluns: del 18/09 al 20/11 de 16 a 20 hores a la Universitat de 
Barcelona. 

o Dimarts: del 19/09 al 28/11 de 16 a 20 hores al l’ISPC. 
o Dimecres: del 20/09 al 18/10 de 16 a 20 hores a la Universitat de 

Barcelona. 
o Dijous: del 21/09 al 30/11 de 16 a 20 hores a l’ISPC 
o Dimarts: del 06/05 al 06/03 de 16 a 20 hores, a la Universitat de 

Barcelona. 
o Dimecres: del 07/02 al 07/03 de 16 a 20 hores, a la Universitat de 

Barcelona. 
o Dijous, del 08/02 al 15/03 de 16 a 20 hores, a la Universitat de 

Barcelona. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA  DE PERMISOS I COMPACTACIÓ DE JORNADA 
 

- Atorgar a la Sra. G.R.L. un permís de reducció d’un terç de la seva 
jornada, amb dret al 100 % de les seves retribucions de l’1 de juliol de 
2017 al 30 de juny de 2018 i un permís de lactància compactat, el qual 
gaudirà del 3 de juliol al 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos, 
havent-se de reincorporar al seu lloc de treball el dia 13 de setembre 
de 2017. 

 
EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. A.C.P. 
fins cobrir la quantitat de 243,95 €. (Referència 431721307623H)) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.R.A. 
fins cobrir la quantitat de 1.154,52 €. (Referència 431721306632Q) 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració conveni de col·laboració de 
pràctiques a formalitzar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Escola de 
l’Esplai de Tarragona, per a la realització de les pràctiques d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil. 



- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’Institut Montsià  per a la formació pràctica en centres de 
treball de l’alumne  K.C.C., del 12 de juny al 21 de juliol de 2017, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de R.A.C.D. com a auxiliar administrativa, 
categoria laboral C2-14, jornada laboral completa, del 29 de juny al 28 
de setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.E.M. com a auxiliar administratiu de reforç 
per a l’Oficina de Gestió Tributària, jornada laboral completa, del 3 de 
juliol al 30 de setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.B. com a peó de neteja viària, categoria 
laboral AGP-8, jornada laboral completa, del 27 de juny al 31 de juliol 
de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.F.F., com a xofer de la brigada municipal, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa, del 27 de juny al 31 
d’agost de 2017. 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació, 
amb motiu de les Estades d’Estiu 2017: 

M.P. À. Director C2-3.2 26/06/2017 11/08/2017 37,5 hor/set 
S.B. M.T.  Sotsdirectora Agp.4 26/06/2017 11/08/2017 37,5 hor/set 
S.S. A.I. Coordinadora Agp.4 26/06/2017 11/08/2017 37,5 hor/set 
V.F. M. Coordinadora Agp.4 26/06/2017 11/08/2017 37,5 hor/set 
M.R. S. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
C.R. S. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
O.R. E. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
P.F. L. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
R. J.L. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
P.C. M. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
M.V. E. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
F.C. M. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
V.R. A. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
E.L. F. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
E.F. L. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
H.G. A. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
A.H. E. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 



C.N. M. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
M.N. T. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
L.B. X. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
V.P. G. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
T.M. J. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
S.P. G. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
G.B. F. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
N.S. I. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
M.F. N. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
L.M. C. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
F.S. P. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
H.E. M. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
B.C. A. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
M.M. S. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
B.F. N. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
R.F. J. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
D.R.M. M. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
N.T. A. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
G.G. N. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
T.G. S. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
A.R. A.G. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
A.M. I. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
G.S. I. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
R.P. I. Monitor/a Agp.6 26/06/2017 10/08/2017 20,0 hor/set 
L.C. L. Pers. Neteja Agp.4 29/06/2017 18/08/2017 37,5 hor/set 
C.D. A. Pers. Neteja Agp.4 29/06/2017 18/08/2017 37,5 hor/set 
B.D. Y. Pers. Neteja Agp.4 29/06/2017 18/08/2017 37,5 hor/set 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació per 
a les Estades Plus 2017: 

S.B. M.T. Directora C2-3.2 21/08/2017 08/09/2017 37,5 hor/set 
M.P. A. Sotsdirector Agp.4 21/08/2017 08/09/2017 37,5 hor/set 
S.S. A.I. Coordinadora Agp.4 21/08/2017 08/09/2017 37,5 hor/set 
V.F. M. Coordinadora Agp.4 21/08/2017 08/09/2017 37,5 hor/set 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació, per 
al Delta Summer Camp 2017: 

G.D. A. Coordinadora Agp.4 01/07/2017 31/07/2017 30,0 hor/set 
G.T. M.P. Coordinadora Agp.4 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
M.F. A. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 37,5 hor/set 
F.F. N. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 37,5 hor/set 
M.C. G. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 37,5 hor/set 



V.S. R. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
G,V, S. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
G,B, A. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
D.G. M. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
C.A. C. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
L.F. J. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
C. V. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
C. G. Monitor/a Agp.6 01/07/2017 31/07/2017 25,0 hor/set 
S.M. S. Pers. Neteja Agp.4 03/07/2017 31/07/2017 20,0 hor/set 
 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació: 
o C.S.A., com a monitora de menjador per a les Estades d’Estiu 

2017, categoria laboral AGP6, 30 hores setmanals, del 26 de juny 
al 10 d’agost de 2017. 

o S.F.N., com a monitora de menjador per a les Estades d’Estiu 
2017, categoria laboral AGP6, 30 hores setmanals, del 26 de juny 
al 10 d’agost de 2017. 

o N.S.L., com a monitora de menjador per a les Estades d’Estiu 
2017, categoria laboral AGP6, 30 hores setmanals, del 26 de juny 
al 10 d’agost de 2017. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 406 de data 26/06/2017 que ascendeix a un import líquid de 
23.142,78 €, la qual comença amb J.I.C. per import de 1.326,00 € i 
finalitza amb M.N.R., per import de 1.818,30 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 408 de data 
26/06/17 que ascendeix a un import líquid de 66.403,20 €, la qual 
comença amb ISS Facility Services SA, per import de 3.578,73 € i 
finalitza amb Endesa Energia SAU per import de 28.220,02 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al cicle “Amposta de Banda 
a Banda 2017” per import de 7.390,42 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a les activitats de 
funcionament corresponents al primer quadrimestre de 2017 de la 
Unió Filharmònica d’Amposta, per import de 6.199,27 €. 

 



- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Esportiu Sala Esgrima, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 4.500,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels 
premis corresponents al concurs d’aparadors que es diran a 
continuació: 

PREMI GUANYADOR/A IMPORT 
Primer premi aparador Nono 150,00 € 
Segon premi aparador E-Tecnileds 100,00 € 
Tercer premi aparador Tu i Jo Disseny 50,00 € 

Millor ambientació La Sequieta 150,00 € 
Millor aparador La Sifoneria 150,00 € 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Acceptar la pròrroga de la  baixa temporal de la llicència del mercat 
exterior lloc número 079179 ubicat al carrer Simpàtica número 12 i 
aplicar la baixa temporal a la unitat fiscal de manera que durant el 
període de tres mesos (juliol a setembre) no se li liquidin les taxes per 
la venda no sedentària, que tornaran a ser activades a comptar del mes 
d’octubre de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar concedir la bonificació al Sr. J.C.M.S. consistent en el 50 % de 
la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

895534 1134,98 1134,98 567,49 567,49 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. R.R.V. consistent en el 
10 % de la quota liquidada per la part proporcional a l’espai destinat a 
la cafeteria i del 50 % de la quota liquidada per la part proporcional de 
l’espai del local destinat a la llibreria, pels indicats tributs i aplicar la 
bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 



Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonif. 
del 74,85% 

10% bonif. 
del 25,15% 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

902582 731,92 731,92 273,92 18,41 292,33 292,33 
 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. F.C.S. 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 

922770 299,89 13/06/2017  74,97 
 

- Considerar que concorren en la Sra. A.C.S. 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 

922771 299,89 13/06/2017  74,97 
 

- Considerar que concorren en la Sra. A.C.S. 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 
922769 299,89 13/06/2017  74,97 

 
- Considerar que concorren en la Sra. S.V.C. 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 

922772 149,95 13/06/2017  37,49 



- Considerar que concorren en la Sra. P.V.C. 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 

922773 149,95 13/06/2017  37,49 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

- Reconèixer a la Sra. M.L.B. la duplicitat de les unitats fiscals de recollida 
d’escombraries, reconèixer l’ingrés indegut i determinar-lo: 

Any/rebut Pagat Data Interessos A tornar 
2015/847778 104,97 08/03/2016 5,13 133,50 
2016/888816 99,97 16/09/2016 2,92 102,89 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en la Sra. G.A. 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. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.A.Q.D. 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. R.M.D. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
J.G.A. durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el dia 1 de juny de 



2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable 
durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.C.P.B. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. J.L.M.M. 
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita 
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 
O.T.F. produïda el dia 13 de febrer de 2017 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut per un import de 106,28 €  que 
s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
918089 2017 141,70 35,42 106,28 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. J.M.O. 

produïda el dia 2 de febrer de 2017 i procedir a la devolució derivada 
de la normativa de cada tribut per un import de 106,28 €, que s’haurà 
d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
913669 2017 141,70 35,42 106,28 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat i propietat del Sr. F.C.D. 

produïda el dia 13 de juny 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 
907225 2017 67,12 33,56 33,56 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PUBLICITAT I PROPAGANDA 
 

- Autoritzar per al Sr. J.R.R., que actua en nom i representació del Comitè 
Català de l’ACNUR, la sol·licitud de llicència de publicitat oral dinàmica 
durant els tres mesos que ha indicat en la seva instància (juliol, agost i 
setembre). 

 
 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A ESTADES 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.T.S. per quan les 
tarifes varen estar correctament aplicades. El dia 2 de juny només es va 
matricular un fill havent-se-li aplicat la tarifa corresponent, el dia 8 de 
juny en matricular al segon fill ja se li va aplicar la tarifa reduïda de 
108,00 € per germà de l’anterior i no l’ordinària que és de 135,00 €. 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. M.C.B.F. en concepte d’ajuts econòmics 
per al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. J.M.T.F. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. A.C.G. en concepte d’ajuts econòmics per 
al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. C.R.M. i per la seva filla M.P.R. en 
concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. J.P.J. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. F.C.L. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr.A.Q.R. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. A.P.S. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. J.D.C.M. en concepte d’ajuts econòmics per 
al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 



- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. R.B.R. en concepte d’ajuts econòmics per 
al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. N.P.R. en concepte d’ajuts econòmics per 
al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part de la Sra. M.N.F.G. en concepte d’ajuts econòmics 
per al pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. E.J.M.Q. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a les subvencions concedides per l’Ajuntament 
d’Amposta per part del Sr. A.L.I. en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI  i d’ajuts als perceptors de rendes baixes i famílies 
amb fills a càrrec amb una prestació no contributiva, –exercici 2016. 

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

- Acceptar per a la Sra. T.R.R., actuant com a representant de Creu Roja 
Amposta, la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal per al dia 20 de juny de 2017 de les 10:00 fins les 11:30 
hores. 

- Acceptar per a Sport Salut la cessió del Pavelló Firal els dies que està 
lliure que són de l’1 fins al 13 de juliol (13 dies), del 17 fins al 31 de juliol 
(15 dies) de l’1 al 4 d’agost (4 dies) i del 6 fins a l’11 d’agost (6 dies), per 
poder portar a les estades d’estiu. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, per a la Sra. I.M.R., la cessió de la 
cuina i la sala polivalent de l’Oficina de Turisme kilòmetre 0 el dia 21 de 
juny de 2017 durant tot el matí, per portar a terme unes classes de 
cuina de coques de Sant Joan. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CESSIÓ DE CARTOGRAFIA 
 

- Autoritzar al Sr. C.B.C. l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal 
d’Amposta (àmbit històric) a l’adjudicatari per a la realització del 



projecte “Pla director de la Façana Fluvial d’Amposta d’àmbit històric 
patrimonial”. 

- Autoritzar l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal d’Amposta 
(àmbit històric) a Tanatorios y Servicios SA per a la realització dels 
documents tècnics necessaris en referència a l’ampliació i reforma del 
cementiri municipal. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES PER REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
 

- Aprovar la col·locació de bandes rugoses o sonores a una distància 
aproximada de 200 metres, al camí vell de Masdenverge, entre la C-12 i 
el Polígon de Tosses. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. Josep Sancho Beltri, 
representant de l’Alcaldia al Poble Nou del Delta, per poder tallar la 
plaça del Jardí del Poble Nou del Delta el dia 23 de juny de 2017 en 
motiu de la revetlla de Sant Joan, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar les sol·licituds formulades per la Sra. M.J.C.S., representant 
del Bar Cobi , en les que sol·licita autorització per poder ocupar la via 
pública amb taules i cadires, davant del seu establiment en motiu de 
l’esmorzar del bou capllaçat de les Festes del Barri del Grau, el dia 15 
de juliol de 2017 de 8 a 11 hores i en motiu de l’esmorzar del bou 
capllaçat de les Festes Majors d’Amposta el dia 12 d’agost de 2017 de 7 
a 11 hores. 

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

- Autoritzar a la Sra. M.P.L.D. el tall del carrer Murillo per poder realitzar 
el dia 8 de juliol de 2017 entre les 16 i les 20 hores l’aniversari del seu 
fill al carrer així com posar un inflable petit, advertint a la interessada, 
que haurà de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar al Sr. A.M.F. la sol·licitud formulada en la que sol·licita 
autorització per a ocupar la via pública, concretament la Plaça Ramon 
Berenguer IV durant els mesos de maig i juny amb atraccions, un baby 
606 – pista americana 6x4 i Guaypau 7x5 amb efectes retroactius. 

 
 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 
 

- Autoritzar a la Sra. M.N.S.R., representant de l’Associació Of Roller 
Patins en Línea , la realització d’una part de la lliga Catalana de 
Patinatge de velocitat a Amposta el dia 8 de juliol de 2017 al pàrking del 
costat de l’institut Montsià.  

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. R.S.S., per quan a la base de 
dades de l’Ajuntament no consta que el Sr. sol·licitant sigui el titular 
d’una activitat de bar al Parc dels Xiribecs. Per tant, per donar tràmit a 
l’expedient, l’activitat sol·licitada haurà d’anar a nom del titular que 
actualment té concedida la concessió del bar. 

- Autoritzar a l’Associació de Veïns l’Acollidora per poder fer una 
foguerada al solar de davant de les pistes del parc de l’escola Miquel 
Granell, carrer Amèrica en motiu de la revetlla de Sant Joan, el dia 23 de 
juny de 2017, així com autorització per poder utilitzar la pista pe fer un 
sopar popular. També sol·liciten la cessió de 50 cadires, un punt de 
llum per a connectar l’equip de so, la cessió de l’equip de so de l’àrea de 
festes i el tall de carrer en tanques, amb efectes retroactius.  

- Autoritzar a la Regidoria de Festes de l’Ajuntament juntament amb 
l’entitat Casal Panxampla la realització de tot un seguit d’activitats de 
caràcter lúdic els dies 14 i 15 de juliol de 2017 al pavelló de fires. 

- Autoritzar tant a l’Ajuntament com al Sr. F.J.D.R. la realització de 
diversos esdeveniments que consisteixen amb la celebració d’actes 
musicals de diferents grups i estils musicals, tallers pedagògics, i una 
petita fira discogràfica, els dies 21 i 22 de juliol de 2017 al Castell.  

- Autoritzar a la Regidoria de Festes de l’Ajuntament juntament amb 
l’entitat Engalanats per a realitzar tot un seguit d’activitats de caràcter 
cultural basada en la Festa dels Pirates el dia 5 d’agost de 2017.  

- Autoritzar a la Sra. M.C.F.M. representant del restaurant Eucaliptus, a la 
realització d’una celebració d’una actuació musical amb mitjans 
mecànics a l’aire lliure a la terrassa de l’establiment on ara es realitza 
l’activitat de bar-restaurant. 

- Autoritzar al Sr. G.S.V., com a representant del Moto Club Amposta, a la 
realització, el diumenge 13 d’agost de 2017, dins les activitats de Festes 
Majors, de la XIII Trobada de Vehicles Clàssics, a la Plaça Berenguer IV, 
entre els carrer Palau i Quer – Roig i Treig i adjacents que donen a la 



Plaça entre el carrer Tarragona i l’Avinguda de la Ràpita, de les 8 a les 
15 hores. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT 
TEMPORAL D’URGÈNCIA 
 

- Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a R.J.C.I. qui 
podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Brasil. La 
durada de l’acolliment serà de tres mesos comptats a partir del dia 16 
de juny de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA GRATUÏTA DE MENORS 
DERIVATS DE SERVEIS SOCIALS A LA PISCINA DURANT LES ESTADES D’ESTIU 
 

- Autoritzar l’assistència gratuïta dels xiquets i xiquetes derivats de 
serveis socials a la Piscina Municipal durant les estades d’estiu 2017. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Departament de Cultura, informe relatiu al deure de conservació de 
l’immoble situat al carrer Tarragona 7-15, antic convent i escola 
Carmelites a Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós administratiu número 1 de Tarragona, recurs 
contenciós administratiu, procediment abreviat número 197/2017, 
interposat pel Sr. R.F.G. en impugnació de l’acord de la Junta de Govern 
Local per la qual es desestima la petició del complement de 
productivitat. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós administratiu número 1 de Tarragona, procediment 
abreviat número 154/2017 interposat per la Sra. M.E.P.L. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- C.A.M., representant de CCOO presenta reclamació prèvia a la via 
jurisdiccional en reclamació reconeixement d’antiguitat de diferents 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament d'Amposta. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Ajuntament d’Ulldecona, comunica l’adscripció en comissió de serveis 
del policia local J.B.F. amb efectes del dia 1 de juny de 2017. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 



- Diputació de Tarragona, SAC, concedeix a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció per a les activitats i funcionament de l’Escola d’Art i Disseny 
per a l’any 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’habitatge de Catalunya comunica possibilitat d’exercir el 
dret de tanteig i retracte de l’habitatge situat al carrer Goya, 5 àtic. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, comunica la resolució per la 
qual s’inicien expedients de delimitació de termes municipals en el 
marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Banc de Sabadell, informa sobre acord de dació en pagament de 
l’habitatge situat al carrer Holanda, 15, 3er C. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Proposta d’acord de Nomenament de Personal Funcionari en propietat d’una 
plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, 
adscrit a l’àrea de serveis al territori, subàrea d’obres, urbanisme i activitats 
 

- Nomenar per ocupar en propietat una plaça d’administratiu de gestió, 
escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’àrea de serveis al 
territori, subàrea d’obres, urbanisme i activitats, vacant a la plantilla de 
funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta, a la Sra. R.V.P. 

 
Proposta de nomenament d’agent de la Policia Local 
 

- Nomenar la funcionària a la Sra. D.N.V., per cobrir una plaça d’agent de 
la Policia local al servei de la Corporació, amb destinació provisional, 
amb efectes del proper dia 1 de juliol de 2017. 

 



Adjudicació del contracte per a la realització d’una auditoria financera del 
contracte administratiu de la concessió del subministrament d’aigües 
d’Amposta.  
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents 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) amb I.R.A. segons 
oferta presentada per un import total de 16.500 euros més IVA. 

 
Sol·licitud d’atorgament d’ajuts socials 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
197,00 € al Sr. M.M.A. en concepte d’ajut social per l’adquisició d’ulleres. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 € a al Sr. X.M.P. en concepte d’ajut social per l’adquisició 
d’ulleres. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. F.A.E.C. (Ref. 
57861- Exp. 2016/31371) 

 
Sol·licitud d’atorgament de bestreta 
 

- Desestimar l’atorgament de bestreta sol·licitat pel Sr. Jordi Ramírez per 
quant només podrà demanar una bestreta reintegrable el personal 
laboral fix o el personal laboral temporal amb més d’un any de servei a 
l’Ajuntament d’Amposta. 

 
Sol·licitud d’anul·lació d’activitat extraordinària 
 

- Anul·lar la realització de l’activitat recreativa extraordinària musical en 
espai tancat a l’Interior Pavelló de fires de les 23:30 del dia 23.06 fins les 
05:30 del dia 23.06 amb efectes retroactius. 

 



Renúncia a subvenció 
 

- Realitzar la renúncia de l'import de 340,59€ de la part de la baixa per 
malaltia comuna produïda per T.R.N. en la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
Modificació d’acord d’adquisició d’immoble 
 

- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 
15 de maig de 2017, d’adquisició del local inscrit al Registre de la 
Propietat d’Amposta-1 al volum 3906, foli 225, finca número 46849, en el 
sentit que la compra es farà efectiva a la real propietària de l’immoble 
Unnim sociedad para la gestión de activos inmobiliarios, SA Unipersonal, 
mantenint-se la resta de condicions de l’acord esmentat. 

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


