
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 24 de 
juliol 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: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:35 h 
Hora final: 10:15 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 17 de juliol de 2017. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en els serveis mèdics 
durant els actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2017, del 12 al 20 
d’agost 2017, amb O.S.L. segons oferta presentada per un import total 
de 3.000 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’assegurança 
d’accidents d’actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2017, amb 
Mútua General de Seguros (Agent R.M.P.) segons oferta presentada per 
un import total de 6.292,39 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de 
l’espectacle una nit amb el Mag Lari el dia 17 d’agost de 2017 dins la 
temporada de teatre i dansa 2017 amb Serveis de l’Espectacle Focus SA  
segons oferta presentada per un import total de 5.566 €. 

 



ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
 

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

o J.P.B., com auxiliar de la llar d’infants, amb efectes del dia 31 de 
juliol de 2017. 

o M.B., com a peó de neteja viària, amb efectes del dia 31 de juliol 
de 2017. 

o E.M.B., com a peó al Poble Nou, amb efectes del dia 31 de juliol 
de 2017. 

o P.B.B., com a directora del Centre Obert Infantil amb efectes del 
dia 4 d’agost de 2017. 

o J.A.R., com auxiliar administrativa oficina gestió tributària, amb 
efectes del dia 5 d’agost de 2017. 

o M.C.V., com auxiliar administrativa fem ocupació per joves, amb 
efectes del dia 23 d’agost de 2017. 

o D.E.G.G., com auxiliar administrativa serveis socials amb efectes 
del dia 30 d’agost de 2017. 

o Helena Drago Rosa, com a tècnica d’ocupació amb efectes del dia 
31 d’agost de 2017. 

o J.F.F., com a xofer brigada municipal amb efectes del dia 31 
d’agost de 2017. 

 
SOL·LICITUD D’AJUT DEL FONS SOCIAL 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
120,00 € a la Sra. M.F.P. en concepte d’ajut del fons social per 
l’adquisició d’ulleres. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.N.G. en la que sol·licita 
autorització per poder assistir a la sessió informativa sobre la 
convocatòria FOAP 2017, que es realitzarà el dia 26 de juliol de 2017 de 
9’30 a 11’30 hores a Barcelona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les treballadores L.C.C. i I.V.F., en 
la que sol·liciten autorització per poder assistir a la reunió sobre la nova 



convocatòria del programa de treball i formació 2017, que es realitzarà 
el dia 24 de juliol de 2017 a partir de les 12 hores a Barcelona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les treballadores H.D.R. i I.V.F., en 
la que sol·liciten autorització per poder assistir a la reunió sobre l’acte 
de presentació del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació i 
de la programació del SOC, que es realitzarà el dia 25 de juliol de 2017 
a les 10’30 hores a Tarragona. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 489 de data 24/07/2017 que ascendeix a un import líquid de 
18.035,46 €, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Social del 
Montsià per import de 15.900,75 € i finalitza amb Telefonica de España 
SA, per import de 2.134,71 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 491 de data 24/07/2017 que ascendeix a un import líquid de 
23.153,89 €, la qual comença amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM 
per import de 11.244,41 € i finalitza amb Hospital Comarcal d’Amposta 
SAM, per import de 11.909,48 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 486 de data 
24/07/17 que ascendeix a un import líquid de 96.005,38 €, la qual 
comença amb Enesa Energia SAU, per import de 5.258,90 € i finalitza 
amb Ebredigital SL, per import de 2.178,00 €. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “Substitució de la xarxa d’aigües residuals 
d’Amposta a diversos carrers”, per un import de 101.241,93, així com la 
factura número 66. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de reposició 
de serveis per les obres d’escomesa d’aigua al carrer Montsià 8 (Exp. 
130/2016) a la Sra. R.M.S.S., per un import de 62,80 € 



- Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de tractament 
de residus per les obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer 
Brasil 36 (Exp. 143/2016) al Sr. J.G.B., per un import de 267,85 € 

 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA RECERCA INDUSTRIAL I 
DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL 
 

- Aprovar la convocatòria pública d’ajuts destinats a la recerca industrial i 
desenvolupament experimental per a l’exercici 2017, per un import 
màxim de 6.000 euros, en càrrec a l’aplicació pressupostària 04-433-
48904. 

 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS EN L’ÀMBIT DELS COMERÇ, 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 

- Aprovar la convocatòria pública d’ajuts destinats a fomentar la 
implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses 
comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal 
d’Amposta, per a l’exercici 2017, per un import màxim de 50.000 euros, 
en càrrec a l’aplicació pressupostària 13/4310/77000. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a favor de la Sra. M.C.M.T. 
per a l’adquisició del nínxol del cementiri municipal número 103 lletra 
R, primer pis.  

- Aprovar la transmissió de la concessió administrativa funerària que el 
causant A.D.B. tenia sobre el nínxol número 75 segona, a favor de 
F.M.A. 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. A.M.G.P., actuant 
en nom i representació de l’entitat Clinica Lasdent SCP, consistent en el 
50 % de la quota liquidada, atenent al següent detall: 

 



Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

922194 793,85 793,85 396,92 396,92 
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. D.C.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, atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

924011 725,35 06/07/2017  181,34 
 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA D’IIVT 
 

- Acceptar al Sr. J.A.G. l’ajornament del pagament de la liquidació número 
922399 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana per un import global de 215,67 € fins al 30 de 
novembre 2017 dia en que serà carregat el rebut atenent al següent 
detall: 

Rebut Venciment Principal Interessos Total 
922399 30/11/2017 215,67 3,59 219,26 

 
RENÚNCIA A AJUTS A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES 
 

- Acceptar la renúncia del Sr. A.S.G. a la subvenció concedida per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per als 
perceptors de rendes baixes. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Indicar a la Sra. R.M.B.P. que en l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’any 2014 ja se la va advertir que calia renovar i acreditar novament 
l’exempció de l’IVTM per minusvalidesa, que la liquidació del 2017 ha 
estat correcta en no haver hagut cap sol·licitud d’exempció que renovés 
i acredités novament la que venia gaudint i considerar que concorren 



tots els requisits per a concedir l’exempció de l’impost amb caràcter 
temporal durant els exercicis 2018 i 2019 atès que té una nova revisió 
de la minusvalidesa al 11/2019 moment en que haurà de tornar a 
sol·licitar l’exempció aplicable a l’any 2020 i següents. 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. A.C.B.  

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 
M.I.G.B. produïda el dia 26 de juny de 2017 i procedir a la devolució 
derivada de la normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
911091 2017 67,12 33,56 33,56 
 

- Concedir al Sr. S.M.B. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 
l’exercici 2018 i següents. 

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

- Reconèixer a S.S. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda el dia 
20 de febrer de 2017 i procedir a la devolució derivada de la normativa 
de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
916866 2017 141,70 35,42 106,28 

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

l'IVTM a la Sra. M.P.G.T. 
- Concedir al Sr. J.F.E.L. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 

l’exercici 2018 i següents. 
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 

l'IVTM a la Sra. A.E.F.R.  
- Reconèixer a la Sra. B.S.T. la baixa definitiva del vehicle indicat produïda 

el dia 12 de juny de 2017 i procedir a la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
916810 2017 141,70 70,85 70,85 
 



Surt el senyor Alcalde. Durant l’examen de la següent sol·licitud s’absenta de 
la sessió el Sr. Alcalde per tractar-se d’una sol·licitud personal seva. 
 

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

 
Votat el punt anterior es reincorporar a la sessió el Sr. Alcalde. 
 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – GUALS 
 

- Atorgar al Sr. A.S.M. la reserva de la via pública de gual permanent amb 
llicència número 2277,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 5,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Avila. 

- Atorgar al Sr. D.R.J. la reserva de la via pública de gual permanent amb 
llicència número 2280, 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 5,10 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Sant Cristòfol. 

- Atorgar al Sr. J.R.M. la reserva de la via pública de gual permanent amb 
llicència número 2283, quines característiques seran les següents: 

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

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 4,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Velazquez. 

- Concedir al Sr. A.P.S., actuant en nom i representació de l’entitat 
Peñabeco, S.L., autorització per traspassar la llicència, amb número 



1520, de que gaudia al carrer Velazquez número 64-66 per situar-la al 
carrer Xile número 60 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 3,70 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Xile número 60. 

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

- Acceptar al Sr. X.M.P., actuant en nom i representació de l’entitat 
Fundació Pere Tarres, la cessió de La sala teatre del Casal els dies 
següents:  

o Formació bàsica de 25 hores: 
 25 i 27 de setembre i 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23  i 25 d’octubre. 

o Grup de suport i ajuda mútua: 
 21 i 28 de setembre, 5, 19, 26 d’octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de 

novembre. 
o Monogràfic “com puc millorar la meva comunicació amb el meu 

familiar? 
 30 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre. 
 Horari de 10 a 12,30 hores. 

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

- Autoritzar la creació d’una plaça reservada a persones amb 
minusvalidesa, al carrer Felip II, 4, advertint a la interessada, la Sra. 
R.M.B.P., que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que 
disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar  al Sr. R.P., en representació de l’Associació de Veïns de la 
Vila, el tancament del carrer Corsini els dies 28, 29 i 30 de juliol de 2017 
en motiu de les festes del barri de la Vila, així com el dia 29 de juliol de 
2017 prohibir estacionar al carrer Felip II a partir de les 10 del matí del 
núm. 15 al 19. 

- Autoritzar a la Sra. A.M.P., en representació de la CUP Terres de l’Ebre, 
la realització de l’acte a la plaça del mercat el dia 27 de juliol de 2017 en 



motiu del referèndum de l’1 d’octubre, aprovar l’accés al punt de llum 
que hi ha a la zona del mercat i desestimar la cessió de l’escenari i les 
cadires per estar cedides. 

- Aprovar l'ordenació de transit, i l’adquisicó de la senyalització següent: 
o C/ Calderón de la Barca (2 balises flexibles tipus H-7) 
o C/ Miquel Granell (1 Senyal gir prohibit a la dreta R-302 amb els 

seus suports). 
o Passatge Valletes (1 senyal de prohibit estacionar R308 i 1 senyal 

d’entrada prohibida R-101). 
o Plaça Cecilia Carvallo (1 Senyal gir prohibit a l’esquerra R-303 i 2 

senyal de prohibit estacionar R308). 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
EXTRAORDINÀRIA 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B., en la que sol·licita la 
celebració d’una activitat de tipus musical a la plaça del mercat 
juntament amb tots els establiments de la plaça per ser insuficient la 
documentació aportada. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Promocions d’Oci la Cala SL, en la 
que sol·licita realitzar una activitat extraordinària musical al recinte 
exterior del pavelló firal d’Amposta el dia 5 d’agost de 2017 de les 23’30 
fins el dia 6 d’agost a les 6 hores per realitzar la festa remember Kal-
Kat. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Direcció General de Comerç, comunica calendari d’obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 
2019. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme, comunica resolució 
d’arxiu de l’expedient ZMT2017-00713-E. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica declaració extinció de 
la prestació de IT i iniciar expedient d’incapacitat permanent de C.P.C. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 



- Departament de cultura, comunica acord incoació revocació total 
subvenció concedida a l’Ajuntament d’Amposta (exp. 
CLT054/16/00016). La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Comissaria Local de la Policia Nacional a Tortosa, comunica contestació 
petició reprendre prestació servei DNI a Amposta. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Ajuntament de l’Aldea, comunica atorgament permís per llançament 
del castell de Focs d’Artifici dia 20 d’agost 2017 durant les Festes Majors 
d’Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Ajuntament de l’Ampolla, comunica acord Ple 26 de juny 2017 referent 
a la ratificació document del Front Institucional del Delta de l’Ebre. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Parc Natural del Delta de l’Ebre, presenta document compromís amb 
l’execució de l’Estratègia i Pla d’Acció de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible del Delta de l’Ebre 2017-2021. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Ajuntament de Deltebre, comunica acord Ple 9 de maig 2017 referent a 
la ratificació document del Front Institucional del Delta de l’Ebre. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència Tributària, comunica acord d’alienació mitjançant subhasta 
dels béns propietats de Tere Terres SL, els quals han estat embargats, 
que es descriuen a l’annex adjunt. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Agència Tributària, requereix informació sobre la situació patrimonial 
de l’empresa Long Promo3 Inversions SL. 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 de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de S.S.P. com a oficial segona de serveis, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa del 25 de juliol de 
2017 al 24 d’octubre de 2017. 

 
Sol·licitud de pròrroga comissió de serveis 
 

- Atorgar pròrroga de 6 mesos més ampliable fins als dos anys a partir 
del dia 13 d’agost de 2017 a la funcionària d’aquest Ajuntament, 
M.P.E.G., per al desenvolupament del lloc d’agent de la Policia Local al 
servei de l’Ajuntament de Puntagorda. 

 
Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat 
 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat de la Sra. D.N.V. amb efectes del 
dia 17 d’agost de 1999. 

 
Aprovació d’actes de preus contradictoris 
 

- Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “16-004PE- 
Implantació nou enllumenat amb LED i comandament per telegestió a 
Poble Nou del Delta” que es diran a continuació, la seva execució a 
l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels 
següents preus contradictoris: 

o PN-01, per un import de 26,41 €. 
o PN-02, per un import de 45,71 €. 
o PN-03, per un import de 78,24 €. 
o PN-04, per un import de 169,90 € 
o PN-05, per un import de 177,12 € 
o PN-06, per un import de 912,58 € 
o PN-07, per un import de 617,53 € 
o PN-08, per un import de 8,44 € 
o PN-09, per un import de 1,53 € 

 
 
 



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

- Autoritzar al Sr. F.K.G., l'ús del minibus els dies els dies 22, 23 i 24 de 
setembre de 2017 per fer el trasllat de conferenciants i periodistes 
convidats al Delta Birding Festival, 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. F.K.G. advertint que haurà de deixar 
el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Sol·licitud d’ajornament de l’efectivitat de la comissió de serveis 
 

- Aprovar la incorporació en comissió de serveis a l’Ajuntament de 
Tarragona a partir del dia 1 de setembre de 2017 del Sr. X.T.C. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg de crèdits que es va realitzar contra 
Eurocop Technologies SL (Ref. 281723339992M). 

 
Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament 
 

- Aprovar al Grup ABS S.L., la sol·licitud de transmissió de drets de 
cobrament representats per la factura número 2717 Pla director de la 
Façana Fluvial en favor de Banco de Sabadell SA, per un import de 
3.630,00 €. 

 
Aprovació padró taxa recollida escombraries 
 

- Aprovar el padró de l’Impost sobre recollida d’escombraries any 2017,  
per un import de 1.349.063,77 €. 

 
Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
senyalització amb bandes reductores de velocitat l’urbanització 
Eucaliptus amb Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL, segons 
oferta presentada per un import total de 4.304,38 €. 



- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
senyalització per diversos carrers amb Projectes i Instal·lacions d’Espais 
Urbans SL segons oferta presentada per un import total de 2.389,97 €. 

 
Embargs de crèdits i deutes 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. P.G.G., 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 436,58 €. (Ref. 431721307839G) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.J.C.E., 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 576,08 €. (Ref. 431721308639E) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. D.C.S., 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que 
ascendeixen a 899,40 €. (Ref. 431721309083Y) 

 
Sol·licituds ocupació via pública 
 

- Autoritzar al Sr. F.B.M. el tancament del carrer Les Palmes entre Av. 
Catalunya i carrer Jacint Verdaguer el dia 11 d’agost per la tarda i el 12 
d’agost pel matí amb motiu de l’esmorzar del bou de les Festes Majors 
2017, advertint al sol·licitant que haurà d’avisar als propietaris dels 
guals del tram dels carrers afectats, i deixar net l’espai ocupat un cop 
finalitzat l’acte. 

- Autoritzar a la Sra. C.H.A. la sol·licitud formulada en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Primer de Maig a la façana del 
bar burguer Snoopy’s els dies 11, 12, 15 i 20 d’agost de 2017 amb motiu 
de les Festes Majors, advertint a la sol·licitant que haurà d’avisar als 
propietaris dels guals del tram dels carrers afectats, i deixar net l’espai 
ocupat un cop finalitzat l’acte i tallar la circulació utilitzant la 
senyalització reglamentària. 

- Autoritzar a la Sra. M.A.C.F. la sol·licitud formulada en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Xile, del número 46 al 68 per fer 
un sopar al carrer el dia 11 d’agost de 2017, amb motiu de l’inici de les 
Festes Majors d’Amposta, advertint a la interessada, que haurà de 
comptar amb la conformitat de la resta de veïns, haurà de tallar la 



circulació utilitzant la senyalització reglamentària així com netejar la via 
pública un cop acabada l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.G.G., en nom del restaurant 
Troya, en la que demana autorització per poder tancar el carrer Jardí 
enfront del número 17 per poder realitzar l’esmorzar els dies 12 i 19 
d’agost en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2017, advertint a 
l’interessat que haurà de comptar amb l’autorització dels veïns, la 
senyalització i el tancament durant l’activitat l’ha de fer l’ interessat, atès 
que l’Ajuntament no disposa durant aquests dies de prous tanques i 
senyals per ser Festes Majors.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.P.P., en nom de 
l’establiment l’Estel del Mar, en la que demana autorització per poder  
realitzar l’esmorzar del bou al costat de l’establiment al carrer Murillo el 
dia 12  d’agost de les 7 del matí a les 16 hores en motiu de les Festes 
Majors d’Amposta 2017, advertint a l’interessat que l’ocupació al carrer 
Murillo s’haurà de realitzar a l’alçada del número 65 (a la part dreta de 
la via en el sentit de la marxa), sense que aquesta sobrepassi la línia 
d’estacionaments. Que l’ocupació no s’haurà d’allargar més del temps 
del que es considera la franja horària que es realitza a tal fi i que és al 
matí, la senyalització i el tancament durant l’activitat l’ha de fer l’ 
interessat, atès que l’Ajuntament no disposa durant aquests dies de 
prous tanques i senyals per ser Festes Majors.  

 
Obertura del termini per presentar instàncies per participar en 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.  
 

- Obrir el termini per presentar instàncies per participar en aquest 
procés selectiu, el qual serà de 20 dies naturals, a comptar des del 
següent al de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. 

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.J.D.L. com a representant de 
la secció local d’ERC en la que demana autorització per poder 
organitzar un acte pública el dia 20 de juliol de 2017 a la Plaça Ramón 



Berenguer IV amb la presència del diputat al congrés, Gabriel Rufian, el 
dia 20 de juliol de 2017 de  les 18 a les 21.30amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Súmate Terres de l’Ebre, en la 
que sol·licita autorització per poder realitzar l’activitat “Sí, de súmate” a 
la plaça del mercat durant els dies 18 de juliol i 8 d’agost de 2017 de les 
8 a les 14 hores amb una carpa amb efectes retroactius. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.A.S. sol·licita autorització 
per poder muntar una atracció de 6x5 metres per als nens, durant les 
Festes d’Agost a la plaça del mercat, ja que per a les atraccions, ja hi ha 
una zona habilitada a l’Av. Sebastià Juan Arbó. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.E.M. en la que sol·licita 
autorització per poder ocupar la via pública amb el carro “d’Alfredo 
l’orxatero” durant els actes de Festes Majors que es realitzin a la Plaça 
de l’Ajuntament. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. E.R.E. en la que demana en 
motiu de l’organització de l’UltraEbre Swim Marathon el dia 26 d’agost 
de 2017, autorització per ocupar l’espai que hi ha al Passeig del riu al 
costat del Club Nàutic Amposta, per instal·lar un food truck, 
condicionada a que el peticionari tingui concertada una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi possibles danys o lesions a tercers, 
haurà de pagar les taxes fiscals per ocupació d’un looc públic, haurà de 
fer complir els articles 17.1 i 17.2 d la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden gener 
dependència, disposar de fulls de reclamació a disposició dels clients, 
deixar espai suficient  per als usuaris de l’espai públic que no tinguin 
res a veure amb la realització de l’acte celebrat. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. I.Q.B., en la que demana 
autorització per poder deixar les terrasses muntades fora, durant els 
mesos de juliol i agost per l’excés de feina, per quan l’ordenança 
municipal reguladora de l’ocupació de via pública amb taules i cadires i 
instal·lacions anàlogues, fa esment al seu article 10 que els propietaris 
dels establiments a qui s’autoritzi l’ocupació de part de la via pública 
estan obligats especialment a complir el següent: 
f) Durant les hores de tancament del local, les taules i cadires recollides 
hauran d’estar dins de la zona d’ocupació o dins del local. 

 



Proposta d’assignació provisional de funcions especial i funcions de superior 
categoria 
 

- Assignar a la Sra. R.D.C. les funcions de direcció de la Llar d’Infants La 
Gruneta, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017, amb la 
dedicació necessària per a que es compleixin els objectius de qualitat  
que demanda aquest servei. 

- Assignar a la Sra. C.F.G. les funcions de direcció de la Llar d’Infants La 
Sequieta, entre el dia 25 de maig de 2017 i fins la reincorporació al seu 
lloc de la Sra. G.R.L., amb la dedicació necessària per a que es 
compleixin els objectius de qualitat  que demanda aquest servei. 

- Assignar a la Sra. G.R.L. les funcions de direcció de la Llar d’Infants La 
Sequieta, entre el 13 de setembre i el 31 de desembre de 2017, amb la 
dedicació necessària per a que es compleixin els objectius de qualitat  
que demanda aquest servei 

 

Atorgament de subvencions a AMPES per a la realització de programes i 
activitats per a l’any 2017 
 

- Atorgar les subvencions que es diran a continuació: 
o AMPA Agustí Barberà, 100 punt, i un import de 2.500,00 €. 
o AMPA Consol Ferré, 100 punts i 2.500 €. 
o AMPA IES Ramon Berenguer IV, 80 punts i 2.000,00 €. 
o AMPA Miquel Granell, 80 punts i 2.000,00 €. 
o AMPA Poble Nou del Delta, 40 punts i 1.000,00 €. 
o AMPA Soriano Montagut, 60 punts i 1.500 punts. 

- Atorgar, no obstant informe d’objeccions de la Interventora, les 
subvencions que es diran a continuació: 

o AMPA Sagrat Cor, 100 punts i un import de 2.500,00 €. 
o AMPA ITEC, 100 punts i 2.500,00 €. 

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


