
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 31 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: 08:30 h 
Hora final: 09:20 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 24 de juliol de 2017. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE "SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES 
RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS - 2017” 
 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres corresponents al 
projecte "Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a 
diversos carrers - 2017” a l’empresa Contregisa per un preu màxim de 
200.000,00 € i resta de condicions previstes a l’oferta de l’adjudicatària. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PEL MUNTATGE I 
DESMUNTATGE MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del servei pel muntatge i 
desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació amb tramitació ordinària i aprovar el plec 
de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el procediment. 

 



APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
TRASLLAT I MANTENIMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 
PERDUTS, FERITS O MORTS AL TERME MUNICIPAL 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del servei consistent en la recollida, 
trasllat i manteniment dels animals de companyia (gossos, gats i fures) 
abandonats, perduts, ferits o morts al terme municipal d’Amposta, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa 
amb diversos criteris d’adjudicació amb tramitació ordinària i aprovar el 
plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE MAQUINARI I PROGRAMARI PER A LA 
RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ACTUAL INFRAESTRUCTURA 
D’EMMAGATZEMATGE I VIRTUALITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i 
configuració de maquinari i programari per a la renovació i ampliació 
de l’actual infraestructura d’emmagatzematge i virtualització de 
l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació 
amb tramitació ordinària i aprovar el plec de condicions econòmiques - 
administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de regir 
el procediment. 

 
APROVACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “ENDERROC 
D’EDIFICACIONS ALS CARRERS SANT ROC I TRAVESSIA SANT ISIDRE” 
 

- Aprovar la contractació de les obres menors consistents en l’enderroc 
d’un conjunt d’edificacions als carrers Sant Roc i Sant Isidre amb Garcia 
Excavaciones y Movimientos SL segons oferta presentada per un 
import total de 42.060,69 €. 

 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “CONSOLIDACIÓ 
ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ DE TRAM DE LA FAÇANA FLUVIAL DEL CASTELL 
D’AMPOSTA” 



- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra Consolidació estructural i 
restauració de tram de la façana fluvial del castell d’Amposta elaborat 
per Rècop restauracions arquitectòniques SLU”  

 
SOL·LICITUD DEL SERVEI ALTANET BANDA AMPLA A LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 
 

- Realitzar la sol·licitud del servei gratuït Altanet Banda Ampla a la 
Diputació de Tarragona. 

 
DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS 
COMUNICADES I DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS – JUNY 2017 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 30 
de juny de 2017: 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id Activitat Descripció Expedient 

2017/066 

Associació de famílies 

de malats mentals de 

les Terres de l'Ebre 

CL CERVANTES 

43 45 

CLUB SOCIAL 

TERRES DE L'EBRE 

Activitats de serveis 

socials 

Obertura activitat - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/067 Banc Sabadell, SA AV RAPITA 81 BANC SABADELL Oficina bancària 

Obertura activitat - 

Annex III Llei 20/2009 

2017/068 

Xarxa oberta de 

comunicacions i 

tecnologia de 

Catalunya 

CL SEBASTIA 

JUAN ARBO 1 

NODE 

TELECOMUNICACI

ONS XOC 

Node de 

telecomunicacions per 

cablejat de fibra òptica 

Obertura activitat - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/069 Interim-Aire ETT, SLU 

CL S VICENT 31 

BXS 2 INTERIM-AIRE, ETT 

Empresa de treball 

temporal 

Obertura activitat - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/070 C.A.G.R. 

CL GONGORA 

81 83 FAR WEST Bar Restaurant 

Canvi de tituralitat 

provinent de 

l'expedient 024/2011 

2017/071 D.P.A. CL AMERICA 35 BEPCGO 

Comerç al detall 

d'ordinadors,equips 

perifèrics i programes 

informàtics 

Obertura activitat - 

Annex I llei 16/2015 

2017/072 S.A.Y.B. CL DAGUET 6  Habitatge d'ús turístic Obertura activitat 



HUTE - Annex I llei 

16/2015 

2017/073 

Fundació Privada 

Gentis 

CL BARCELONA 

73 BXS 2  Activitats d'educació 

Obertura activitat 

Annex II Llei 16/2015 

2017/074 

EVA MJOSE LOW COST, 

SL 

AV CATALUNYA 

67 69 PB 

EVA MJOSE LOW 

COST 

Perruqueria i altres 

tractaments de bellesa 

Obertura activitat 

Annex I llei 16/2015 

2017/075 Auto Center Torres, SL 

CL EUCALIPTUS 

5 2 1  Habitatge d'ús turístic 

Obertura activitat 

HUTE - Annex I llei 

16/2015 

2017/076 S.A.C.A. 

CL AGUSTINA 

D’ARAGÓ 13 PB BEDEXPERTS 

Comerç de matalassos i 

complements 

Obertura activitat - 

Annex I llei 16/2015 

2017/077 S.H. CL S JOSEP 8 4 CANTONS Saló de banquets 

Canvi de titularitat 

provinent de 

l'expedient 031/2016 

Així mateix, s’informa que pel mateix període, no s’ha realitzat cap inspecció 
d’acord amb el que es disposa al Pla de Verificació d’Activitats. 
 
SOL·LICITUD D’ACABAMENT VOLUNTARI DE CONTRACTE DE TREBALLADORA 
 

- Aprovar l’acabament voluntari de contracte formalitzat amb la Sra. 
S.M.R. com a monitora de les estades d’estiu a partir del dia 31 de juliol 
de 2017. 

 
ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. J.J.F.A. 
fins cobrir l’import total de 19.771,06 €. (Exp. 43031700043240) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. S.S.P. 
fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 128,76 € 
de principal més 38,62 € d’interessos i costes. (Ref. Execució de títols 
judicials número 4173/2016-3). 

 
AIXECAMENT D’EMBARG DE CRÈDITS 
 

- Ordenar l’aixecament d’embarg de crèdits disposat contra Fustes Roca i 
Codorniu SL. (Ref. 431723306211 K) 

 



APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 509 de data 31/07/2017 que ascendeix a un import líquid de 
10.338,29 €, la qual comença amb Urbaser SA per import de 5.445,00 € 
i finalitza amb Roig Papertècnic SL, per import de 2.103,95 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant informe 
d’Intervenció, relatives a la relació número 510 de data 31/07/2017 que 
ascendeix a un import líquid de 18.492,19 €, la qual comença amb 
Hospital Comarcal d’Amposta, SAM per import de 11.823,83 € i finalitza 
amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 6.668,36 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 511 de data 
31/07/17 que ascendeix a un import líquid de 47.962,20 € la qual 
comença amb S.M.R., per import de 3.025,00 € i finalitza amb Garden 
Arrels SL per import de 3.555,95 €. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. J.Q.C. actuant en nom i 
representació de l’entitat Alimentació Queral Forcadell, S.L. consistent 
en el 68 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

68% bonificació Quantitat a tornar 

920207 337,85 337,85 229,74 229,74 
 
SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE 
TRIBUTARI 
 

- Acceptar a la Sra. A.P.V. el fraccionament i ajornament segons el 
següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
1843,52 21/08/2017 98,76 0,00 0,00 98,76 1744,76 



1744,76 20/09/2017 98,76 0,00 0,00 98,76 1646,00 
1646,00 20/10/2017 98,76 0,00 0,00 98,76 1547,24 
1547,24 20/11/2017 98,76 0,00 0,00 98,76 1448,48 
1448,48 20/12/2017 103,46 0,00 0,00 103,46 1345,02 
1345,02 20/01/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 1241,56 
1241,56 20/02/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 1138,10 
1138,10 20/03/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 1034,64 
1034,64 20/04/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 931,18 
931,18 20/05/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 827,72 
827,72 20/06/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 724,26 
724,26 20/07/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 620,80 
620,80 20/08/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 517,34 
517,34 20/09/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 413,88 
413,88 20/10/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 310,42 
310,42 20/11/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 206,96 
206,96 20/12/2018 103,46 0,00 0,00 103,46 103,50 
103,50 20/01/2019 103,50 0,00 0,00 103,50 0,00 
Total  1843,52 0,00 0,00 1843,52  

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer a la Sra. M.C.S.C. la baixa definitiva del vehicle matrícula T-
12xx-Ax produïda el dia 12 de juny de 2017 i aprovar la devolució de 
16,78 € que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al 
següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
917187 2017 67,12 50,34 16,78 

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

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

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

 
 
 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

- Considerar que concorren en el Sr. S.G. 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 EL PREU PÚBLIC PER LES ESTADES D’ESTIU 
 

- No acceptar la sol·licitud d’anul·lació de part del preu públic del Sr. 
P.C.E. per la matrícula  a l’activitat d’estades d’estiu ja que va meritar-se 
des del moment de la inscripció. A més a més el fill del reclamant va 
assistir a les estades durant tot els matins del període. 

 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Autoritzar la col·locació de pilones a la cruïlla del carrer Balada amb el 
carrer Inocenci Soriano Montagut, seguint itinerari de les voreres a una 
amplitud d’1,50 metres: 7 pilones (a una distància aproximada entre 
pilones de tres metres) 

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

- Atorgar a la Sra. M.A.F.T. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2282 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 2,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Jacint Verdaguer. 

- Atorgar a la Comunitat Propietaris Joan Arbo - Pàrking la reserva de la 
via pública de gual permanent amb llicència número 2281 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 Xile número 40. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 

- Autoritzar la realització de l’activitat recreativa extraordinària musical a 
l’aire lliure en espai tancat el dia 15 d’agost des de les 8 hores fins a les 
22 hores al carrer Mas de Barberans, 5.  

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT DE CARÀCTER RELIGIÓS 
Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTUACIÓ MUSICAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. H.V.V., com a representant 
de Disfruita Miqnur SL (Camps) a poder col·locar una barra, amb nevera 
i tirador al carrer Dos de Maig, 24, enfront del seu establiment, durant 
els actes taurins que es realitzin per la zona duran les Festes Majors 
d’Amposta 2017 advertint a la interessada que haurà de disposar de 
tota la documentació necessària per realitzar l’activitat, així com tenir 
concertada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
possibles danys o lesions a tercers. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.I.F.R., representant del 
Pdecat, en la que sol·licita autorització per poder instal·lar una carpa de 
4x4 a l’Avinguda de la Ràpita al costat de l’Hotel Montsià el dia 28 de 
juliol de 2017 de 18 a 20 hores en motiu de la campanya pel Sí, amb 
efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.E.P.C., en la que sol·licita 
que s’instal·lin senyals davant de casa seva per tal que no li aparquin 
els cotxes i motos el dia 17 d’agost de 2017 a les 11 del matí, ja que ha 
de venir la banda de la Lira ampostina a buscar a la seva filla, advertint 
a la interessada que haurà de fer-se càrrec de la senyalització del carrer 
durant l’activitat, col·locant-la 48 hores abans, ja que la Policia Local no 



disposa de prous senyals degut al gran volum d’actes de les Festes 
Majors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.C., en la que sol·licita 
autorització per poder instal·lar la terrassa del seu Bar Nocturnal, 
davant la façana del número 47 per tal de poder celebrar el tradicional 
esmorzar del bou capllaçat, el dia 12 d’agost de 2017 fins a les 14 hores 
ja que allí fa ombra, advertint a l’interessat que haurà de complir 
l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.C., en la que sol·licita 
autorització per poder ampliar la terrassa del seu Bar Nocturnal, durant 
les Festes Majors del dia 11 al 20 d’agost de 2017, al lloc reservat per a 
l’ambulància, davant la façana de l’establiment Clínic del qual disposa 
autorització, ja que durant les Festes majors l’establiment romandrà 
tancat, advertint a l’interessat que haurà de complir l’ordenança 
municipal de Policia i Bon Govern. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.M.P. en la que demana 
autorització per realitzar una campanya de publicitat de l’empresa 
Eroski amb un vehicle publicitari els dies 27, 28 de juliol i 3 d’agost de 
2017. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
 

- Autoritzar a la Sra. M.L.S.L., representant del Club Handbol Amposta,  
l'ús del minibus, 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. José Gabriel Simón advertint que haurà de 
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau, 
els dies i llocs següents: 

o 7 d’octubre (Mataró) 
o 21 d’octubre (Saragossa) 
o 4 de novembre (La Roca del Vallès) 
o 18 de novembre (Alacant) 
o 17 de desembre (Morvedre – València) 

 



INFORMES DELS SERVEIS TÈCNICS 
 

- La Junta de Govern Local aprova l’informe que ha estat transcrit i el 
considerarà com a criteri a tenir en compte en les sol·licituds 
d’inscripció d’habitatge d’ús turístic per habitatges existents abans de 
l’entrada en vigor de la primera Llei del sòl. 

- S’informa a la Junta de Govern Local que a partir d’aquest moment 
s’iniciarà el procediment d’implantació del Lot 2 de la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions dels municipis altres 
entitats de les comarques tarragonines que implicarà el canvi 
progressiu de tots els servies mòbils que disposem amb ORANGE a 
l’empresa adjudicatària Vodafone. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Diputació de Tarragona, concessió de les subvenció del PAM 2017 (1a 
selecció), atorgant a l’Ajuntament d'Amposta un import de 246.834,00 € per 
”Rehabilitació de la coberta principal i lluerna del mercat municipal”. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 
 
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 per prohibir l’accés a la piscina municipal 
 

- Prohibir l’accés a l’equipament de la piscina municipal, per tal de 
salvaguardar la seguretat dels treballadors de la piscina i de la resta 
d’usuaris i el bon funcionament de la piscina a les persones que es 
diran a continuació fins el dia 15 de setembre de 2017 inclòs: 

o Sr. E.G.M. amb DNI Z00000xxx. 
o Sra. E.G.M. amb DNI 49646xxxL. 
o Sra. S.M.J. amb DNI 47826xxxP. 

 
 
 
 



Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació de S.M.R. com auxiliar administrativa, categoria 
laboral C2-14, jornada laboral completa de l’1 d’agost de 2017 al 31 
d’octubre de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.A.S.F. com a oficial 1ª, categoria laboral 
C2-13, jornada laboral completa del 8 d’agost de 2017 al 7 de novembre 
de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.M.T.J. com a oficial primera, categoria 
laboral C2-13, jornada laboral completa del 8 d’agost de 2017 al 7 de 
novembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de S.F.H. com a monitora de plàstica a l’escola 
de Poble Nou del Delta, 20 hores setmanals, categoria laboral Agp-12 
(Agp.3), de l’1 d’octubre de 2017 al 30 de juny de 2018. 

 
Contractació menor de serveis 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’assegurança per 
suspensió d’espectacles per a les actuacions que es detallen en 
document adjunt i que tindran lloc durant les Festes Majors d’Amposta 
2017 entre el 12 i el 20 d’agost de 2017, amb Mútua General de Seguros 
y Reaseguros SA segons oferta presentada per un import total de 
2.883,30 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en una assessoria 
ambiental per tal que redactin un informe jurídic sobre la llicència 
d’activitats que té l’establiment del Pub Queens amb R.N.F. (Nadal 
Navarro & Associats) segons oferta presentada per un import total de 
250,00 € 

 
Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en gelats per 
repartir el primer dia de festes durant l’arribada del bou amb Torrons i 
Gelats SL segons oferta presentada per un import total de 4.121,30 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en uniformes 
de gala de la plantilla de la policia local d’Amposta amb El Corte Ingles SA 
segons oferta presentada per un import total de 6.505,95 € més IVA. 



 
Contractes privats 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer, muntatge i 
desmuntatges d’andamis per a la plaça de bous d’Amposta durant les 
Festes Majors amb Revestiments Els Alfacs SL  segons oferta 
presentada per un import total de 532,40 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer dels lavabos per 
a la plaça de bous d’Amposta durant les Festes Majors amb Prontoservis 
SL  segons oferta presentada per un import  de 1.120,00 € més IVA. 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de cadires per al 
palco de l’Ajuntament i Creu Roja a la plaça de bous d’Amposta durant les 
Festes Majors amb Ferreres SCP  segons oferta presentada per un 
import total de 580,80 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de mòduls per 
ubicar al metge, Creu Roja i Protecció Civil a la plaça de bous d’Amposta 
durant les Festes Majors amb Construccions prefabricades del Montsià 
SL  segons oferta presentada per un import total de 774,40 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de tres carretons 
elevadors per a transportar les gàbies i altres elements per als actes  
taurins d’Amposta durant les Festes Majors amb Tallers Germans Vidiella 
SCP  segons oferta presentada per un import total de 726,00 € 

 
Correcció d’acord 
 

- La Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 5 de juny de 
2017 vistes les reclamacions en relació a l’acord de denegació dels ajuts 
de l’IBI  havent comprovat que els corresponia l’ajut ja que reunien els 
requisits establerts a les bases, va atorgar les persones que es diran a 
continuació, els ajuts que s’indiquen: 

Exp. Motiu Nom DNI 
Quota 

tributària 
Ajut 

inicial 
-

7,9494 
A 

percebre Domiciliació 
824 1 A.F.F. 4003xxxxS 709,43 28,38 2,26 26,12  

2018 2 A.M.C.N. 4762xxxxQ 342,3634,24 34,24 2,72 31,52  
847 2 M.F.M. 4092xxxxL 1059,68 42,39 3,37 39,02  

1605 2 L.F.C. 4007xxxxA 552,26 22,09 1,76 20,33  
849 2 M.T.C.F. 7788xxxxH 1056,84 42,27 3,36 38,91  

1388 2 C.Z.S. 7788xxxxC 2257,26 90,29 7,18 83,11  



  Total. .       
         

  Codi motiu 
Motiu de denegació 

incorrectament indicat:    

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

TGSS 

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

és propietari 
Atès que en els antecedents, on consta: 
“Vistos els informes emesos pel Cap de l’Oficina de Gestió Tributària 
números 326 i 502.” Havia de constar: “No obstant els informes emesos pel 
Cap de l’Oficina de Gestió Tributària números 326 i 502.” 

- Aprovar la correcció de l’acord DE la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 17 de juliol de 2017 , que on consta: 

o SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de les despeses de viatge i desplaçament que es realitzin 
amb els vehicles matrícula 5989DTN i 6742BBD a justificar. 

Ha de constar: 
o SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 

pagament de les despeses de viatge i desplaçament que es realitzin 
amb els vehicles matrícula 5989DTN i 3870FYN a justificar. 

 
Aprovació de certificació d’obres 
 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “16004_Implantació de nou enllumenat amb Led i 
comandament per telegestió  a Poble Nou del Delta”, per un import de 
41.194,58 €, així com la factura número VE-149. 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “16018_Substitució d’enllumenat al Pla 
d’Empúries, Grau i Barri Quintanes”, per un import de 24.490,06 €, així 
com la factura número VE-151. 

 
 
 
 
 



Aprovació de procediments per a la venda mitjançant subhasta pública de 
finques de propietat municipal 
 

- Aprovar el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de les 
finques de propietat municipal que han estat descrites i fixar com a preu 
base de licitació el següents: 

o Finca número 1: 280.034,03 €. 
o Finca número 2: 108.653,64 €. 

Aquestes quantitats no inclouen els impostos que graven la transmissió 
de la propietat.  

- Aprovar el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de les 
finques de propietat municipal que han estat descrites i fixar com a preu 
base de licitació el següents: 

o Finca número 1: 51.660,00 €. 
o Finca número 2: 76.500,00 €. 
o Finca número 3: 76.500,00 €. 
o Finca número 4: 52.260,00 €. 
o Finca número 5: 53.429,20 €. 

Aquestes quantitats no inclouen els impostos que graven la transmissió 
de la propietat.  

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


