Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 23
d’agost 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: 08:25 h
Hora final: 09:35 h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 7 i 18 DE D’AGOST DE 2017
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior de data 7 i 18 d’agost de 2017.
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE TERMINALS DE LA POLICIA
LOCAL
-

Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de 35
terminals per a la comunicació, 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.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
-

-

Aprovar la contractació dels subministraments consistents en
l’equipament per a despatxos de Serveis Socials, amb Galeries Espanya
Amposta S.L., segons oferta presentada per un import total de
1.645,60€.
Aprovar la contractació dels subministraments consistent en una
motocicleta elèctrica marca VOLTA, model FOREST, amb cofre darrera +

-

dues maletes laterals + kit policial (34 cv/25 kw bateria, 4 kw autonomia
100 km) per a la Policia Local, amb J. Lazaro Taller Mecànic, segons
oferta presentada per un import total de 14.020,27 €.
Aprovar la contractació dels subministraments consistents en tres
ordinadors IMAC per a l’Escola d’Art, amb M&C Systemebre S.L., segons
oferta presentada per un import total de 4.409,73 €.

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PASSI A SEGONA ACTIVITAT
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.
APROVACIÓ DE BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL
-

Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per a
la provisió amb caràcter interí/na d’una plaça d’auxiliar administratiu de
règim funcionarial adscrita al departament de Policia Local d’Amposta,
mitjançant oposició lliure i, alhora una borsa de treball per a possibles
vacants per al lloc esmentat

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 tal que el tècnic de procediment, A.M.P., i el tècnic del
departament d’informàtica, J.F.F., pugin assistir a la formació tècnica de
la Plataforma Actio que es realitzarà el dia 18 d’agost de 2017 de 9 a 15
hores a Tarragona.

SOL·LICITUD D’AJUT SOCIAL
-

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
180,00 € al Sr. J.A.N. en concepte d’ajut del fons social per l’adquisició
d’ulleres.

ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS
-

Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin
correspondre al Sr. P.G.G., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un
total de 144,14 €. (Exp. 431721309396C)

APROVACIÓ D’ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS
-

Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “Tancament de
pistes de Futbol Sala d’Amposta” 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 PC-01, per un import de 4.689,00 €.
o PC-02, per un import de 156.030,00 €.
o PC-03, per un import de 1.991,00 €.
o PC-04, per un import de 3.806.00 €
o PC-05, per un import de 79.170,00 €
o PC-06, per un import de 10.279,00 €
o PC-07, per un import de 1.892,00 €
o PC-08, per un import de 9.813,00 €

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EDUCATIVES
-

-

Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació teòrica i pràctica
entre la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i l’Ajuntament
d’Amposta, per tal que l’alumna A.R.P. realitzi 90 hores de pràctiques a
la seu dels Serveis Socials Bàsics, del mes de setembre de 2017 al mes
de febrer de 2018.
Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball reunits, entre la Fundació Montsià i l’Ajuntament
d’Amposta, per tal que l’alumna M.N.L.I. realitzi pràctiques de 09:30 fins
a 13:30 hores de dilluns a divendres, des del 14 de setembre fins a l’11
d’octubre de 2017.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE
PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A
CATALUNYA 2017
-

Sol·licitar la subvenció per a la contractació en la modalitat de treball en
pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa, a 16
joves que reuneixin les característiques i requisits de l'ordre, per un
total de 176.000,00 € i amb el títol de l'activitat: Treballs tècnics en
àrees i departament de l'Ajuntament d'Amposta i assignar com a
responsables de la gestió i justificació del programa i tutorització dels
joves contractats a les tècniques de Polítiques Actives d'Ocupació, I.V.F.
i H.D.R., respectivament.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
-

-

-

Aprovar, la justificació presentada en relació al funcionament de La
Unió Filharmònica relativa al segon quadrimestre de 2017, per import
de 15.659,60 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la
Unió Filharmònica de la quantia de 15.140,91 euros fixats al conveni i
corresponents al segon pagament del funcionament de l’escola de
música.
Aprovar, la justificació presentada en relació a les activitats de
funcionament de La Unió Filharmònica relativa al segon quadrimestre
de 2017, per import de 6.217,07 euros i reconèixer l’obligació i ordenar
el pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 6.120,00 euros
fixats al conveni i corresponents al segon pagament per les activitats de
funcionament pròpies de la Societat.
Aprovar, la justificació presentada en relació a les despeses
corresponents a atenció del personal de sala de la Unió Filharmònica,
climatització i neteja de l’auditori de la societat i per l’organització de
vint-i-cinc activitats culturals relativa al primer quadrimestre de 2017,
per import de 1.640,68 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 1.600,00 euros fixats
al conveni i corresponents al segon pagament de les despeses
corresponents a atenció del personal de sala de la Unió Filharmònica,
climatització i neteja de l’auditori de la societat i per l’organització de
vint-i-cinc activitats culturals.

-

-

-

-

Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa
a favor de Creu Roja Amposta relativa al primer termini de 2017, per
import de 10.849,50 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament a dita entitat de la quantia de 10.800 euros fixats als
convenis i corresponents al primer pagament.
Aprovar, la justificació presentada en relació a la justificació de la
subvenció nominativa al Club de Bàsquet Amposta, en virtut de
Conveni de Col·laboració signat, per import de 6.785,80 euros i
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Club de Bàsquet
Amposta de la quantia de 6.700 euros fixats al conveni i corresponents
al segon i últim pagament del mateix.
Aprovar el pagament a la Sra. K.L.O. de 290 €, que correspon al 50% del
cost de la matrícula indicada, en concepte de matrícula per a la
formació a “Introducció a l’Educació sistemàtica”
Autoritzar al Sr. J.J.P.J. a realitzar el desplaçament per assistir al curs
“Utilización del bastón policial extensible” en transport privat i
autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les
despeses realitzades en el desplaçament amb el vehicle matrícula 74xxFxx, a manca de determinar-ne la quantia, fins que no s’emeti l’informe
d’Intervenció favorable.

ATORGAMENT DELS PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT
-

Donar el premi de 300€ a J.A.P., alumne de l’IES Ramon Berenguer IV
pel treball “Destil·leries Vidal, pioners d’una època”.
Donar l’accèsit de 150€ a J.R.M., alumne de l’IES Ramon Berenguer IV
pel treball “Música, teatre i ball al Casino dels anys 20”:

CEMENTIRI MUNICIPAL
-

Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la
tercera part indivisa de la concessió administrativa funerària que la
causant N.C.T. tenia sobre el nínxol número 1535, a favor de R.R.C. i
N.R.C. per parts iguals.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
Període
Gener 17

Reconèixer el pagament indegut per al Sr. D.C.J. i practicar la devolució
per ingressos indeguts següent:
Rebut
Generat Recàrrec
Total
Data pago Interessos A tornar
901904
72.02
7.20
79,22
12/06/17
0,12
79,34

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Considerar que concorren en la Sra. I.M.P.A. 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.
25% bonif.
Habitatge
Resta béns i
VC > 20000
924728
315,01
25/07/2017
78,75
924731
545,33
25/07/2017
136,33
Total
860,34
215,08
-

Considerar que concorren en la Sra. E.L.R. 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.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
938151
402,19
02/08/2017
100,55
-

Considerar que concorren en el Sr. O.L.R. 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.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
938145
94,10
02/08/2017
23,53
-

Considerar que concorren en la Sra. P.A.P. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet de la liquidació número 924730 a la bonificació del
95% i de la liquidació número 924727 a la bonificació del 25% de les
respectives quotes tributàries establertes 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.
25% bonif.
Habitatge
Resta béns i
VC > 20000
924730
121,18
25/07/2017
115,12
924727
70,00
25/07/2017
17,50
Total
191,18
115,12
17,50
-

Considerar que concorren en el Sr. A.L.B. tots els requisits per encabir
el supòsits de fet a les bonificacions del 95% i del 25%, respectivament,
de la quota tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de
l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
938150
88,29
02/08/2017
83,88
0,00
938144
20,66
02/08/2017
5,17
-

Considerar que concorren en la Sra. O.P.A. 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.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
924729
315,01
25/07/2017
78,75
924732
545,33
25/07/2017
136,33
Total
860,34
215,08
-

SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS
Acceptar per a la Sra. S.C.B. el fraccionament i ajornament segons el
següent quadre d’amortització:
Total
Saldo
Saldo
Venciment Principal Recàrrec Interessos
-

1.515,94 05/09/2017
1.010,63 05/10/2017
505,32 05/11/2017
Total

505,31
505,31
505,32
1.515,94

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,51
3,17
4,68

505,31 1.010,63
506,82
505,32
508,49
0,00
1.520,62

Acceptar per a la Sra. R.C.C. el fraccionament i ajornament segons el
següent quadre d’amortització:
Total
Saldo
Saldo
Venciment Principal Recàrrec Interessos
526,72 05/09/2017
43,89
0,00
2,33
46,22
482,83
482,83 05/10/2017
43,89
0,00
2,47
46,36
438,94
438,94 05/11/2017
43,89
0,00
2,61
46,50
395,05
395,05 05/12/2017
43,89
0,00
2,74
43,89
351,16
351,16 05/01/2018
43,89
0,00
2,88
46,77
307,27
307,27 05/02/2018
43,89
0,00
3,02
46,91
263,38
263,38 05/03/2018
43,89
0,00
3,15
47,04
219,49
219,49 05/04/2018
43,89
0,00
3,29
47,18
175,60
175,60 05/05/2018
43,89
0,00
3,43
47,32
131,71
131,71 05/06/2018
43,89
0,00
3,56
47,45
87,82
87,82
05/07/2018
43,89
0,00
3,70
47,59
43,93
43,93
05/08/2018
43,93
0,00
3,85
47,75
0,00
Total
526,72
0,00
37,03
563,75
-

Acceptar per a la Sra. P.G.D. el fraccionament i ajornament segons el
següent quadre d’amortització:
Saldo
Venciment Principal Recàrrec Interessos
Total
Saldo
391,72 05/09/2017
32,64
0,00
1,53
34,17
359,08
359,08 05/10/2017
32,64
0,00
1,63
34,27
326,44
326,44 05/11/2017
32,64
0,00
1,73
34,37
293,80
293,80 05/12/2017
32,64
0,00
1,83
34,47
261,16
261,16 05/01/2018
32,64
0,00
1,93
34,57
228,52
228,52 05/02/2018
32,64
0,00
2,04
34,68
195,88
195,88 05/03/2018
32,64
0,00
2,13
34,77
163,24
163,24 05/04/2018
32,64
0,00
2,24
34,88
130,60
130,60 05/05/2018
32,64
0,00
2,34
34,98
97,96
97,96
05/06/2018
32,64
0,00
2,44
35,08
65,32
65,32
05/07/2018
32,64
0,00
2,54
35,18
32,68
32,68
05/08/2018
32,68
0,00
2,65
35,33
0
-

Total

391,72

0,00

25,03

416,75

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI
-

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

RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM
Reconèixer al Sr. J.C.C. l’ingrés indegut des l’exercici 2013 fins 2016,
ambdós inclosos, ja que el vehicle es va donar de baixa per
transferència a Trànsit el dia 13 de febrer de 2012 i no contemplar la
devolució per ingressos indeguts de l’exercici 2013 ja que el dia 15 de
maig de 2017 va prescriure el dret de devolució en haver passat quatre
anys des de la data de pagament. Determinar l’import ingressat
indegudament atenent al següent detall:
Rebut
Any Pagat
Data
Correcte Diferència Interessos Total
787780 2014 141,70 15/05/2014
0,00
141,70
18,65
160,35
825359 2015 141,70 14/05/2015
0,00
141,70
11,90
153,60
865217 2016 141,70 13/05/2016
0,00
141,70
6,03
147,73
-

Reconèixer per a la Sra. L.A.P.J. l’ingrés indegut des l’exercici 2013 fins
2016, ambdós inclosos, ja que el vehicle es va donar de baixa per
transferència a Trànsit el dia 24 d’octubre de 2012 i no contemplar la
devolució per ingressos indeguts de l’exercici 2013 ja que el dia 15 de
maig de 2017 va prescriure el dret de devolució en haver passat quatre
anys des de la data de pagament. Determinar l’import ingressat
indegudament atenent al següent detall:
Rebut
Any Pagat
Data
Correcte Diferència Interessos Total
794854 2014 141,70 15/05/2014
0,00
141,70
18,65
160,35
832472 2015 141,70 14/05/2015
0,00
141,70
11,89
153,59
-

-

Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 i
següents al Sr. A.C.C. per vehicle antic o històric.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
-

Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat
de 138,81 € corresponent a l’import pagat al número de compte de
l’entitat.

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

-

-

Acceptar per al Sr. A.S.G., actuant en nom i representació del PCPC, la
cessió del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 15 de setembre
de 2017 de les 19:00 a les 22:00 hores per portar a terme un acte polític
i no acceptar la cessió del casal per al dia 19 d’agost de 2017 ja que
aquest dia l’espai ja està ocupat.
Acceptar a la Sra. M.C.M.A., representant de l’Associació d’Engrescats de
les Terres de l’Ebre, la cessió del pavelló firal els dies 7 i 8 d’octubre de
2017.
Acceptar per a l’entitat TEDx Amposta la cessió de la sala dels baixos de
la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó el dia 2 de setembre de 2017
per poder fer un berenar fent ús de les taules que hi ha.

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

-

Aprovar les següents mesures i actuacions:
o Col·locació de bandes rugoses o sonores a l’Urbanització
Eucaliptus (a una distància d’aproximadament 200 metres).
o Compra d’un total de 36 metres de banda sonora (sis trams de
sis), i sis senyals (P-15a) resalto, amb els seus suports.
o Aprovar les següents mesures i actuacions:
o Col·locació de bandes rugoses o sonores al Camí Vell de
Masdenverge (a una distància d’aproximadament 200 metres).
o Compra d’un total de 15 metres de banda sonora (tres trams de
cinc), dos senyals (R-301) de velocitat limitada a 20 km/h i dos
senyals (P-15a) resalto, amb els seus suports.
Aprovar les següents mesures i actuacions:
o Col·locació de pilones a la cruïlla C/ Balada amb el C/ Inocenci
Soriano Montagut, seguint l’itinerari de les voreres amb una

-

amplitud de 1,50 metres; 7 pilones a una distància aproximada
entre elles de 3 metres i fer la compra d’un total de 7 pilones per
dur a terme l’actuació.
Acceptar la sol·licitud del Sr. G.C.Q. en la que sol·licita que es posin les
mesures oportunes i que agents de la Policia Local vigilin en horari
nocturn la zona del Càmping Eucaliptus, per tal que no acampin
caravanes a la zona de davant l’antic Restaurant Mediterrani Blau i
informar al cos de la Policia Local per tal que es puguin donar les
ordres oportunes per oferir una resposta el més ajustada possible a
dret a la petició sol·licitada.

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
-

Aprovar per al Sr. J.E.F., representant de l’Associació Kutrefacto, la
cessió de l’equip de so i imatge del Centre d’Art Lo Pati, consistent en
equip de so complet, pantalla i projector.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
-

-

-

Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.J.B.B. en la que demana
autorització per poder reservar espai a la calçada i tallar el trànsit a l’Av.
de la Ràpita davant el número 138 (dos costats de la via) entre els
carrers Burgos i Logronyo i el costat esquerre entre els carrers Valletes i
Las Palmas, el dia 18 d’agost des de les 10:30 hores fins les 12:00 hores,
per tal de posar taules i para-sols per celebrar la recollida i ingrés a la
banda de La Lira de la seva filla, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. G.A.D., representant de La
Braseria Quijote, en la que demana autorització per poder ocupar amb
taules i cadires i poder tancar el C/ Zamora a l’altura del núm. 22 el dia
11 d’agost des de les 16:00 hores fins el dia 12 a les 16:00 hores i el dia
18 d’agost des de les 16:00 hores fins el dia 19 a les 16:00 hores, per
poder realitzar sopars a la fresca i esmorzars durant les Festes Majors,
amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F., en la que demana
autorització per poder ocupar i tancar el tram del C/ Valletes comprés
entre el núm. 97 i 109 per realitzar un sopar el dia 11 d’agost des de les

-

-

-

-

-

-

-

-

19:00 fins les 00:00 hores i el dia 12 d’agost des de les 08:00 fins les
10:30 hores per realitzar un esmorzar, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.S.M. en la que demana
autorització per realitzar un sopar el dia 11 d’agost des de les 21:00 fins
les 02:00 hores, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.D., representant del Bar La
Pepa, en la que demana autorització per poder ocupar la via amb una
barra per servir begudes i incrementar l’espai d’ocupació de les taules i
cadires (15 o 20) al C/ Sant Josep, tram comprés entre el C/ Major i C/
Sant Antoni, del dia 11 d’agost al dia 20 d’agost de 2017, amb efectes
retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. L.F.C. representant de la
Sifoneria, en la que demana autorització per poder ocupar i tancar el
tram del C/ Tarragona comprés entre el C/ Grau i C/ Palau i Quer, el dia
12 d’agost per realitzar l’esmorzar del bou capllaçat, amb efectes
retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.D., representant del Bar La
Pepa, en la que demana autorització per poder tancar el C/ Sant Antoni
a l’alçada del núm. 49, el dia 20 d’agost des de les 18:00 fins les 22:30
hores, per realitzar un concert de cloenda de Festes Majors, amb
efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.P.Z.H. en la que demana
autorització per poder ocupar i tancar el C/ Freginals, tram comprés
entre el C/ Amèrica i C/ Bolívia, el dia 11 d’agost des de les 20:00 hores
fins les 05.00 hores del dia 12 d’agost, per realitzar un sopar de Festes
Majors amb els veïns, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.X.C.C., representant del Bar
Racó del Riu, en la que demana autorització per poder realitzar
activitats a l’exterior del local per Festes Majors, del dia 11 fins el dia 20
d’agost, en les quals oferirà servei de barra juntament amb música,
amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.M.Q., en la que demana
autorització per poder tallar el C/ Signe del Poble Nou del Delta durant
totes les Festes Majors, ja que han adornat el carrer, amb efectes
retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. P.N.S., en la que demana
autorització per poder ocupar un espai al Parc dels Xiribecs el dia 18

-

-

-

-

-

-

-

-

d’agost des de les 08:00 fins les 11:00 hores per passar a recollir la
banda de La Lira a la seva filla, amb motiu de la seva incorporació, i
realitzar un refrigeri, amb efectes retroactius.
Denegar la sol·licitud formulada pel Sr. H.H.R., representant de la
carnisseria Syed Alimentació, per poder ocupar la via pública amb
taules i cadires degut a la incompatibilitat de l’activitat, d’acord amb
l’informe emès per la Policia Local.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.S.G., en la que demana
autorització per poder ocupar la Plaça de Sant Jean de la Ruelle per
celebrar un sopar de germanor el dia 4 d’agost fins les 00:00 hores,
amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. E.J.V., en la que demana
autorització per poder tancar al trànsit el dia 3 d’agost (durant
aproximadament dues hores) el C/ Eugeni Rivera, cruïlla amb el C/
Isabel la Catòlica, per poder emplaçar un camió grua, amb efectes
retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.P., en la que demana
autorització per poder tallar i ocupar el C/ Primer de Maig (tot el dia)
des del dia 10 fins el dia 20 d’agost per realitzar sopars a la fresca els
dies de Festes Majors, amb efectes retroactius.
Informar a l’Assemblea Nacional Catalana, que la titularitat del domini
públic de la platja dels Eucaliptus és del Ministeri d’Agricultura i pesca,
Alimentació i Medi Ambient, i la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i del Mar és l’òrgan encarregat de vetllar per la protecció del Medi
Ambient coster i marí així com garantir l’ús lliure, públic i gratuït.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.I.A.R., en la que demana
autorització per poder ocupar la via pública del dia 12 al 20 d’agost,
davant del seu local, El Petit Café, per posar una barra de bar, amb
efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. D.G.C., en la que demana
autorització per poder ocupar la via pública els dies 16, 17, 18 i 19
d’agost per poder vendre dolços, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.N., en la que demana
autorització per poder tancar i ocupar el tram del C/ Lope de Vega,
comprés entre el C/ Escoles i el C/ Jardí, el dia 11 d’agost entre les 22:00
i les 00:30 hores per realitzar un sopar, amb efectes retroactius.

-

-

-

-

-

-

-

Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. L.M.P., en la que demana
autorització per poder ocupar i tallar el C/ Rodes, núm. 1 el dia 12
d’agost entre les 08:00 i les 18:00 hores per realitzar l’esmorzar del dia
del bou, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. D.J.R., representant de
l’Assamblea Nacional Catalana, en la que demana autorització per
poder ocupar l’Av. de la Ràpita, 2, i la plaça Berenguer IV, del dia 8
d’agost fins el dia 1 d’octubre per muntar una parada informativa, amb
efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.G.S.V., representant del Moto
Club Amposta, en la que demana autorització per poder reservar
estacionament el dia 13 d’agost des de les 08:00 hores fins les 16:00
hores, en el tram del C/ Tarragona, entre el C/ Simpàtica i C/ Primer de
Maig, per utilitzar l’espai per estacionar vehicles d’assistència amb
motiu de la Trobada de Vehicles Clàssics, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica, en la que
demana autorització per poder reservar estacionament el dia 13
d’agost a partir de les 19:00 hores, al C/ Navarra, per estacionar un
autobús amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Surt al Castell, en la
que demana col·laboració de la Policia Local per als talls de diverses
vies durant els actes de les festes alternatives de Surt al Castell, els dies
16, 17 i 18 d’agost, i en concret per a l’activitat del Carnabars, amb
efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.J.E.C., en la que informa
sobre els carrers als qual vol posar els cartells informadors (un total de
30) des del dia 11 d’agost fins el dia 3 de setembre, del TEDxAmposta i
TEDxYouth@Amposta, a l’Av. de la Ràpita, Av. Catalunya, C/ Sebastià
Joan Arbó i Plaça Berenguer IV, amb efectes retroactius.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Corporación Europea de
Servicios y Capitales, en la que demana autorització per ocupar la via
pçublica amb un contenidor de residus a la sucursal de La Caixa,
situada a l’Av. Alcalde Palau, 59, amb efectes retroactius.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA
PÚBLICA
-

Autoritzar a l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre, a poder
realitzar la Segona Caminada popular la qual es realitzarà pel terme
municipal els dies 7 i 8 d’octubre de 2017.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
-

Autoritzar, amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.C.
en la que demana que s’autoritzi la celebració de varies activitats de
tipus musical al Bar Nocturnal, on ara es realitza l’activitat de bar.

APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA
REHABILITACIÓ D’HABITATGES
-

Aprovar el procediment adjunt sobre els tràmits i serveis de la Subàrea
d’Obres, Urbanisme i Activitats:
o 068_ Sol·licitud d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS
-

Expedient

2017/078

2017/079

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 31
de juliol de 2017:
Nom
Descripció
Promotor
Adreça Activitat Comercial Id Activitat
Expedient
Obertura HUTE CL MARINERA 5 2
Habitatge
Annex I Llei
S.C.
2
d'ús turístic
16/2015
Obertura HUTE Habitatge
Annex I Llei
A.T.M.M.
CL DAGUET 10
--d'ús turístic
16/2015

Canvi no
substancial
millores
Cambra
instal·lacions
Canvi no
Arrossera del CL MIQUEL MARTI
molí
substancial
I POL 10 12
arrosser
expedient
2017/080 Montsià, SCCL
Centre
d'esports,
venda de
productes
Ampliació PALEO
relacionats i Obertura activitat
TRAINING
màquina
- Annex II Llei
expenedora
16/2015
2017/081 Paleodelta, SL AV RAPITA 199 BXS DELTA
Actividades
Obertura activitat
Empresariales
Ramengodra,
LO
- Annex II Llei
Bar
16/2015
2017/082
SL
CL SORIA 8
TERRAT
Fisioteràpita,
psicologia i
AV ALCALDE
nutrició
2017/083 X.S., J.C., D.P.
PALAU 56 58 1 2
esportiva
Obertura activitat
Botiga de Canvi de titularitat
venda de
provinent de
Salabo 2017,
CL VG
productes
l'expedient
2017/084
004/2007
SL
MONTSERRAT 10 BONAREA alimentaris
Obertura activitat
LA
Bar
- Annex II Llei
16/2015
2017/085 La Posada, SL CL MADRID 12 BXS POSADA Restaurant
Obertura activitat
FINQUES
Agència
- Annex I Llei
GARCIA immobiliària
2017/086
M.G.D.
CL MAJOR 31 33
16/2015
Així mateix, s’informa pel mateix període, que no s’ha realitzat cap inspecció
d’acord amb el que es disposa al Pla de Verificació d’Activitats.

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

Autoritzar al Sr. J.J.P., representant del Club Judo Amposta, a l'ús del
minibus els dies 9 i 10 de setembre de 2017 per a l’stage de temporada
a Lloret de Mar, 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. J.J.P. advertint-lo que haurà de deixar el
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica el dret de tanteig de
l’habitatge següent:
o C/ Ruiz de Alda, 62, Esc. 1, 2-5
- La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tramet
autorització per a la celebració de certàmens amb bous al municipi. La
Junta de Govern Local resta assabentada.
- Consell Comarcal del Montsià, aprovació del Conveni entre el Consell
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta per al finançament del
transport escolar no obligatori. La Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Jutjat de Primera Instància, 3 de Mataró, execució de títols no judicials
58/2017-F, ordena a l’ajuntament d’Amposta la retenció dels fruits i
rentes que percebi la Sra. R.G.C. La Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, resolució del
Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre que autoritza els espectacles
taurins programats a Amposta per a les Festes Majors. La Junta de
Govern Local resta assabentada.
- Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, trasllada
sol·licitud d’autorització per a realitzar les obres “Consolidació
estructural i restauració del tram de la façana fluvial del Castell
d’Amposta”. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Direcció General de Mitjans de Comunicació, novetats respecte la
tramitació d’expedients d’estacions de radiodifusió sonora i televisió. La
Junta de Govern Local resta assabentada i acorda traslladar còpia
d’aquest ofici al Regidor Ramon Bel i al treballador de la ràdio, M.R.F.

-

-

-

-

-

-

Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, diligència d’ordenació
per a l’execució de títols judicials 25/2014 per al pagament de les
quantitats retributives generades a la Sra. A.M.P. La Junta de Govern
Local resta assabentada i acorda donar trasllat de la còpia íntegra de la
diligència al Departament de Personal per tal que faci un càlcul del que
se li ha de pagar a la Sra. A.M.P.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tramet
resolució per la qual s’autoritza una intervenció arqueològica
preventiva al Castell d’Amposta, façana fluvial. La Junta de Govern Local
resta assabentada.
Consorci Localret, remet resolució respecte la desestimació del recurs
especial interposat per l’empresa Vodafone España, SAU. La Junta de
Govern Local resta assabentada.
Departament de Territori i Sostenibilitat, notificació de resolució
d’autorització de la sol·licitud d’ocupació del domini públic
marítimoterrestre a la Platja Eucaliptus. La Junta de Govern Local resta
assabentada.
Departament de Territori i Sostenibilitat, sol·licita documentació de la
Modificació puntual del POUM número 45, per interrompre el silenci i
sol·licitar informe. La Junta de Govern Local resta assabentada.
Consell Comarcal del Montsià, tramesa d’acords de la Junta de Govern
de data 10 d’agost de 2017 en la que s’aprova el Conveni de 2017 pel
qual s’atorga a l’Ajuntament d’Amposta una subvenció de 28.681,33 €
per arranjament de camins. 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:

Aprovació del pagament de premis del segon concurs de Carrers Engalanats
-

Aprovar el pagament de les següents quantitats, segons el veredicte del
jurat que s’adjunta a la proposta.
o 400 € més 1.250 € al o la representant del carrer Major per ser el
carrer guanyador del 1r premi.
o 400 € més 750 € al o la representant del carrer Nou per ser el
carrer guanyador del 2n premi.

Contractació menor de serveis
-

Aprovar la contractació dels serveis consistents en la realització del
pressupost per al control de qualitat de l’obra de la coberta del mercat,
amb Cleviare, S.L., segons oferta presentada per un import total de
4.212,49 €

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes
- 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 J.M.A.H., per canvi de coberta i regularització de porta a edifici
del C/ Pizarro. (Exp. 2017/262)
o A P.J.C.M., per a la realització d’un magatzem agrícola al Polígon
72, 122. (Exp. 2017/249)
o A J.R.M., per a la rehabilitació d’un habitatge al C/ Velazquez.
(Exp. 2017/185)
o A Corporació Alimentaria Guissona, S.A., per a la instal·lació d’un
centre d’emmagatzematge i distribució de combustible. (Exp.
2017/113)
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura
unida a cadascun dels expedients examinats.
-

Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per
1998 Fincas S.L., en la que demana llicència d’obres per a la
rehabilitació del Mas de Potecari, MCR.068 de l’inventari d’edificacions

en sòl no urbanitzable, emplaçat al Polígon 71, parcel·la 55, Partida
Bequesines. (Exp. 2017/177).
Informes tècnics
-

Aprovar l’informe de la responsable de l’Àrea de Serveis Socials de data
de 23 d’agost de 2017 del que se n’ha donat compte.
Aprovar l’informe de l’arquitecta de Serveis Tècnics Municipals de data
de 22 d’agost de 2017 del que se n’ha donat compte.

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de l’Administració Pública
-

Aprovar el contingut de l’annex 2 del Pla de Seguretat i Salut per a les
obres de rehabilitació de la coberta municipal i lluerna del Mercat
Municipal, que correspon al Pla de muntatge, utilització i desmuntatge de
plataformes de bastida sobre mènsules MEKA-48 de la marca DACAME.

Correcció d’acord
-

-

-

-

-

Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió
duta a terme el dia 31 de juliol de 2017, on es va aprovar la proposta de
contractació de personal, i on consta:
“Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una persona per tal
que realitzi les tasques de monitora de plàstica a l’escola de Poble Nou
del Delta.”
Ha de constar:
“Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’una persona per tal
que realitzi les tasques de monitora de plàstica a l’escola Consol Ferré.”
I on consta:
“PRIMER. 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.”
Ha de constar:
“PRIMER. Aprovar la contractació de S.F.H. com a monitora de plàstica a
l’escola Consol Ferré, 20 hores setmanals, categoria laboral Agp-12
(Agp.3), de l’1 setembre de 2017 al 30 de juny de 2018.”

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

