
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 23 
d’octubre 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: 08:20 h 
Hora final: 09:10 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 16 d’octubre 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Atorgar una pròrroga a la llicència d’obres a la Sra. M.T.F.C. (Exp. 
110/2017) per arrebossat de parets i enguixat, col·locar plaqueta i 
reparació de coberta a l’Av. Alcalde Palau, 52., per un termini de sis 
mesos a comptar de la data màxim final de les obres que era el dia 
17/11/2017. 

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
SOCIOEDUCATIU NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN 
SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (SIS) PER A L’ANY 2017 
 

- Declarar admesa l’oferta presentada per la Fundació Privada Gentís 
amb les condicions següents: 

o Import: 17.860,00 € anuals 
o Duració: des de la data de signatura del contracte fins al 31 de 

desembre de 2017 (sense possibilitat de pròrroga) 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC-BAR 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, per quan es va aprovar en 
l’anterior Junta de Govern Local. 
 



CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en l’aperitiu 
per als esportistes i acompanyants per a la nit de l’esport que es 
celebrarà el proper 27 d’octubre de 2017 a les 21 hores a l’auditori 
municipal, amb Restamposta SL segons oferta presentada per un 
import total de 2.000,00€. 

- Aprovar, no obstant informe desfavorable d’Intervenció  la 
contractació del subministrament consistents en 16 ordinadors per a 
l’Oficina de Gestió Tributària, empresa, comerç i personal, amb M&C 
Systembre SL segons oferta presentada per un import total de 
16.344,93 €. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el muntatge de 
l’exposició de Mari Chordà que tindrà lloc al Centre d’Art Lo  Pati del 
28 d’octubre de 2017 al 10 de gener de 2018, amb T.S.J. segons oferta 
presentada per un import total de 1.800,00 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el muntatge de 
l’exposició de M.C. que tindrà lloc al Centre d’Art Lo  Pati del 28 
d’octubre de 2017 al 10 de gener de 2018, amb Mònica Guilera 
Subirana segons oferta presentada per un import total de 1.800,00 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en tres càpsules de 
vídeo de 30-45 minuts en funció dels 3 vessants de la campanya, 
comerç, gastronomia i mercat, amb S.V.C. segons oferta presentada 
per un import total de 2.904,00 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en estudis a realitzar 
mitjançant entrevistes telefòniques, amb Audimedia SL (Infortecnica) 
segons oferta presentada per un import total de 774,40 €.  

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL 
 

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

o J.F.F. com a xòfer, amb efectes del dia 22 d’octubre de 2017. 
o J.P.B., com a auxiliar administratiu de l’àrea d’indústria i 

empresa amb efectes del dia 31 d’octubre de 2017. 
o M.A.S.F., com a oficial primera amb efectes del dia 7 de 

novembre de 2017. 
o J.M.T.J., com a oficial primera amb efectes del dia 7 de 

novembre de 2017. 



o H.D.R., com a tècnica del PAO, amb efectes del dia 30 de 
novembre de 2017. 

o M.C.V., com auxiliar administrativa, amb efectes del dia 30 de 
novembre de 2017. 

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

o R.A.M.P., com a tècnic en disseny gràfic amb efectes del dia 14 
de novembre de 2017. 

o P.M.L., com a tècnic dels serveis tècnics municipals amb 
efectes del dia 14 de novembre de 2017. 

o P.P.T., com a tècnica de Secretaria, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

o J.H., com a tècnic de joventut, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

o I.G.M., com a tècnic informàtic, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

o I.J.V., com a tècnica d’Intervenció, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

o M.P.F., com a tècnic de turisme, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

o M.C.A., com a tècnic d’electricitat, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2017. 

- Aprovar l’acabament de contracte amb les persones dels plans 
socials que es diran a continuació: 

o M.C.M.F. com a peó de neteja amb efectes del dia 30 de 
novembre de 2017. 

o C.F.R., com a conserge amb efectes del dia 30 de novembre de 
2017. 

o L.L., com a conserge amb efectes del dia 30 de novembre de 
2017. 

o S.M.R., com a conserge amb efectes del dia 30 de novembre de 
2017. 

o S.R., com a conserge amb efectes del dia 30 de novembre de 
2017. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de la Sra. L.G.T., com auxiliar administratiu de 
l’àrea de serveis socials, categoria laboral C2-14 (C2.3.1), jornada 
laboral completa (5 matins i 1 tarda), del 25 d’octubre de 2017 al 24 
d’abril de 2018. 

 



SOL·LICITUDS DE TREBALLADORES DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Reconèixer l’antiguitat a la Sra. N.M.S., amb efectes del dia 26 de 
setembre de 2004, a la qual li corresponen 3 triennis del grup A1 i 1 
del grup A2, en funció dels venciments de cadascun. 

- Reconèixer l’antiguitat a la Sra. M.C.M.P., amb efectes del dia 14 de 
febrer de 2005. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
en la que demana autorització per assistir juntament amb el 
responsable d’Informàtica i Telecomunicacions, N.M.B., a la reunió 
del grup de treball d’interoperabilitat de les estacions de recàrrega de 
vehicles elèctrics, les oficines de l’ICAEN a Barcelona, el dia 31 
d’octubre de 2017 de 10 a 13 hores i que se li faci el pagament de les 
despeses derivades del transport amb vehicle privat matrícula 68xx-
Hxx. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
en la que demana autorització per assistir juntament amb el 
responsable d’Informàtica i Telecomunicacions, N.M.B.,a la reunió del 
grup de treball d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre per a la coordinació de projectes d’Smart Cities, el dia 27 
d’octubre de 2017 de 12 a 15 hores, a la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranian City, a Tarragona i que se li faci el pagament de les 
despeses derivades del transport amb vehicle privat matrícula T-
30xx-Ax. 

- Aprovar, amb efectes retroactius, la sol·licitud de P.P.T. i donar 
permís a la treballadora per a poder realitzar l’examen el dia 16 
d’octubre de 2017 en horari laboral, de 8 a 11.30 hores i no 
descomptar aquestes hores del còmput dels dies disponibles per a 
vacances.  

 
EMBARGS DE CRÈDITS 
 

- Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra el Sr. G.L.V. (Exp. 43031600095652) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre la Sra. A.C.P. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 104,35 €. (Ref. 431721312548K). 

 



APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 684 de data 23/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 
35.391,71 €, la qual comença amb Contregisa, per import de 1.573,00 
€ i finalitza amb Biosca Albiol, Jacqueline escola de Dansa, per import 
de 4.250,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 685 de data 
23/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 96.139,02€, la qual 
comença amb Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL per import 
de 4.304,38 € i finalitza amb M.F.D. per import de 1.870,00 € 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor de la Unió Atlètica Montsià, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 16.000,00 €, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Atlètica Montsià de la 
quantia de 16.000,00 € fixats al conveni. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 658,13 € dipositada pel 
tractament de residus per les obres d’enderroc de magatzem al 
carrer Holanda, 5 (Exp. 233/2016) a Neumáticos Amposta SL 
mitjançant transferència al número de compte de l’interessat.  

  
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
Sr. A.T.M., danys que han estat valorats en un total de 364,86 €, 
d’acord amb factura emesa per Xapa i Pintura Gerard SL, els quals, 
assumirà íntegrament la companyia d’assegurances. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
Sr. J.M.F., danys que han estat valorats en un total de 857,09 €, 
d’acord amb factura, degudament pagada, emesa per Automòbils 
Cajigos SL, els quals, assumirà íntegrament la companyia 
d’assegurances. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
la Sra. E.C.F., danys que han estat valorats en un total de 265,10 €, 
d’acord amb factura, degudament pagada, emesa per Xapa i Pintura 
Gerard SL, els quals, assumirà íntegrament la companyia 
d’assegurances. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 



 
- Atorgar concessió administrativa funerària a favor del Sr. A.G.G. i de 

la Sra. F.C.S. per a l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal 
número/s 21 lletra R, tercer pis.  

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Acceptar a la Sra. R.M.F.M. la baixa temporal de la llicències del 
mercat interior  dels mòduls de fruites i verdures números 15 i 16. 

 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. V.M.F. consistent 
en el 10 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

10% bonificació Quantitat a tornar 

940242 877,96 877,96 87,80 87,80 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. J.S.M. 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 

939588 300,00 300,00 204,00 204,00 
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ  D'IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. I.A.A.B. tots els requisits per tal 
de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual 
i donar de baixa la liquidació número 779352-2 per tractar-se un 
supòsit d’exempció. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. M.P.E. per quan no 
concorren tots els requisits establerts ja que en el moment de dictar-
se l’auto d’adjudicació l’interessada ja no residien en el domicili de 
l’immoble objecte de transmissió i considerar la liquidació ajustada a 
dret.  

- Considerar que concorren en el Sr. A.K. tots els requisits per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i 
donar de baixa la liquidació número 820065-8 per tractar-se un 
supòsit d’exempció. 



- Considerar que concorren en el Sr. M.V.A. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 924677 a la 
bonificació del 25% 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 

924677 1491,77 21/08/2017  372,94 
 

- Considerar que concorren en el Sr. R.V.A. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 924676 a la 
bonificació del 25% 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 

924676 1491,77 21/08/2017  372,94 
 

- Considerar que concorren en el Sr. O.R.A. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 921970 a la 
bonificació del 25% 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 

921970 445,39 28/08/2017  111,35 
 

- Considerar que concorren en el Sr. E.R.A. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 921971 a la 
bonificació del 25% 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 

921971 445,39 28/08/2017  111,35 
 

- Considerar que concorren en la Sra. M.E.B.M. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet de la liquidació número 939781 a la 
bonificació del 25% 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 
939781 2.285,42 05/10/2017  571,35 

 
- Considerar que concorren en la Sra. C.T.B.M. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de les liquidacions números 939783 i 939782 
a la bonificació del 25% 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 

939783 312,97 05/10/2017  78,24 
939781 2.285,42 05/10/2017  571,35 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en la Sra. H.C.C. 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 4 
components, incrementar el llindar de la segona tarifa 9 
m3/trimestre. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A 
L’ESCOLA D’ART 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. A.A.V., atès que el 
meritament de la taxa de l'Escola d'Art té lloc des del moment en què 
hom es matricula a l'escola o bé des del moment d'utilització del 
servei, i per tant no procedeix la devolució per ingressos indeguts per 
entendre que el fet imposable ha tingut lloc. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. C.D.G., atès que el 
meritament de la taxa de l'Escola d'Art té lloc des del moment en què 
hom es matricula a l'escola o bé des del moment d'utilització del 
servei, no procedeix la devolució per ingressos indeguts per entendre 
que el fet imposable ha tingut lloc. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
 

- Reconèixer el pagament indegut del Sr. J.V.C.R. en concepte de taxa 
per expedició de documents i practicar la devolució següent: 

Rebut Generat Recàrrec Total Data 
pago 

Interessos A 
tornar 

939689 18,08 0,00 18,08 29/09/17 0,04 18,12 
 



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Concedir al Sr. J.M.C. 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 al Sr. L.M.G.L. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. T.M.S. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

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

- Concedir al Sr. E.P.B. 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 al Sr. J.P.C., acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 06xx-Fxx a efectes 2018 i acordar aplicar l’exempció 
de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
matrícula 49xx-Hxx, a efectes 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. M.N.S. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 a 2020, havent de 
sol·licitar i acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’any 
2021 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. C.D.A. 
produïda el dia 3 de maig de 2017 i aprovar la devolució de 70,85 €.  
que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
908829 2017 141,70 70,85 70,85 

 
- Concedir al Sr. J.E.V.M. 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 al Sr. A.C. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 a 2020, havent de 
sol·licitar i acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’any 
2021 i següents. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat del Sr. G.A. 
produïda el dia 19 de juny de 2017 i aprovar la devolució de  70,85 €  



que s’haurà d’ingressar al número de compte de la sol·licitant atenent 
al següent detall: 
Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 

904999 2017 141,70 70,85 70,85 
 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

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

 

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ D’AJUTS A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES I 
FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 

Abans de continuar amb els assumptes de l’ordre del dia, el Sr. Ramon Bel i 
Serrat, surt de la sala i s’absté de la deliberació i votació de l’assumpte que 
es tractarà tot seguit, per tenir un interès directe. 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

- Acceptar al Sr. R.B.S. i a la Sra. R.T.R. el fraccionament i ajornament 
del pagament de les liquidacions  números 923933 i 923934 pel 
concepte de plus vàlua segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
445,52 20/11/2017 37,12 0,00 0,16 37,28 408,40 
408,40 20/12/2017 37,12 0,00 0,28 37,40 371,28 
371,28 20/01/2018 37,12 0,00 0,40 37,52 334,16 
334,16 20/02/2018 37,12 0,00 0,50 37,62 297,04 
297,04 20/03/2018 37,12 0,00 0,60 37,72 259,92 
259,92 20/04/2018 37,12 0,00 0,72 37,82 222,80 
222,80 20/05/2018 37,12 0,00 0,84 37,96 185,68 
185,68 20/06/2018 37,12 0,00 0,94 38,06 148,56 
148,56 20/07/2018 37,12 0,00 1,06 38,18 111,44 
111,44 20/08/2018 37,12 0,00 1,16 38,28 74,32 
74,32 20/09/2018 37,12 0,00 1,28 38,40 37,20 
37,20 20/10/2018 37,20 0,00 1,40 38,60 0,00 
Total  445,52 0,00 9,34 454,86  

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Reconèixer a la Sra. L.C.A. el pagament indegut en concepte de servei 
de Transport Adaptat i anul·lar la liquidació número 924135 



corresponent al mes d’abril que resta per pagar atenent al següent 
detall: 

Període Rebut Generat Pagat Correcte Data pago Interessos A 
tornar 

Febrer 17 920036 22,41 22,41 2,49 30/03/2017 0,42 20,34 
Març 17 921137 22,41 22,41 0,00 20/04/2017 0,42 22,83 

 
- Reconèixer a la Sra. M.E.S. actuant en nom i representació de l’entitat 

mercantil Comercial Esteller, S.L. l’ingrés indegut en concepte del 
preu públic de Fira Amposta 2017, atenent al següent detall: 

Any/rebut Pagat Correcte Ingrès 
indegut 

Data Interessos A tornar 

2017/938565 1215,50 0,00 1215,50 08/08/17 8,74 1224,24 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. GUALS 
 

- Atorgar al Sr. J.J.F.E. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2289 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 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Jaume I número 33. 

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

- Acceptar a la Sra. I.R.S. com a directora de l’escola “Angloschool 
Idiomes” la cessió de l’ús l’Auditori els dies següents per assajar i 
representar una obra de teatre de Nadal en anglès: 

Tipus d’ús Dia Mes Horari 
Assaig 29 i 30 Novembre 17:15 fins les 19:15 
Assaig 13, 14, 18, 19, 20 i 22 Desembre 17:15 fins les 19:15 

Representació obra 20 Desembre 17:15 fins les 19:15 
 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Pavelló Firal al 
Sr. D.E.S., representant de l’associació de gegants, capgrossos i 
diables, el dia 15 d’octubre de 2017 per realitzar un curs pràctic de 
formació de nous membres i un dinar de germanor. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat de Caçadors del 
Poble Nou del Delta amb efectes retroactius en la que demanen 
autorització per poder utilitzar la pista poliesportiva de Poble Nou del 



Delta i 100 taules i 17 cadires el dia 21 d’octubre de 2017, per la 
realització del dinar social anual de l’entitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. M.A.P.A., en la que demanen 
autorització per poder utilitzar la zona d’acampada i barraca de Poble 
Nou del Delta i el dia 1 de novembre de 2017, per la realització d’una 
festa d’aniversari, sent responsable del terreny el Sr. M.A.P.A., 
advertint-lo que un cop finalitzada l’activitat ha de quedar tot igual, 
havent de fer-se càrrec ell mateix econòmicament si alguna cosa 
s’hagués de reparar pel mal ús durant l’estada. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.Q.M., representant de la 
Comunitat de Regants de la Zona Villafranco amb efectes retroactius, 
en la que sol·licita la cessió d’una cabina i dues urnes, en motiu de les 
eleccions a la Junta directiva de la zona Villafranco de la Comunitat de 
regants el dia 17 d’octubre de 2017. 

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

- Autoritzar a la Sra. R.M.C.P., l'ús del minibus els dies 3 i 13 de 
desembre de 2017 per fer sortides comunitàries, sempre que no hi 
hagi necessitats per part de l’Ajuntament, amb subjecció a les 
condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de 
Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la Sra. A.L.F.,  
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. S.A.F., representant del Club Taekwondo Alfaro, l'ús del 
minibus els dies 31 d’octubre, 14 i 28 de novembre i 12 de desembre 
de 2017 per entrenament al CAR de Sant Cugat, sempre que no hi 
hagi necessitats per part de l’Ajuntament, 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. S.A.F.,  
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau. 

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

- Autoritzar al Sr. F.F.P. a que es pinti una plaça reservada per a la 
persones amb minusvalidesa al carrer Velázquez, cruïlla Cervantes 



advertint a l’interessat, que la mateixa podrà ser utilitzada per 
qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar al Sr. J.A.M.G. que es pinti una plaça reservada per a la 
persones amb minusvalidesa al carrer Migdia, 8, advertint a 
l’interessat, que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona 
que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PREGÓ AMB VEHICLE 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. D.F.F. en la que demana  
autorització per poder realitzar un pregó amb un vehicle amb 
altaveus per anunciar un esdeveniment el dia 17 d’octubre de 2017 a 
les 21.00 hores. El vehicle circularà per les vies principals d’Amposta 
d’11 a 13 hores  i de 16 a 18 hores el mateix dia 17 d’octubre, amb 
efectes retroactius. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.P., en la que demana 
autorització per poder ocupar la via pública amb un remolc de 5x2 
metres preparat per a l’elaboració i venda de creps dolços i salats a 
l’entrada del pavelló durant la Fira d’Expoclick que es celebrarà al 
pavelló firal els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2017, advertint a 
l’interessat que haurà de respectar les ordenances municipals en 
matèria d’ocupació de i col·locar-se al lloc on l’indiquin els 
organitzadors. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. R.A.A. en la que sol·licita 
autorització per poder ocupar la via pública amb un inflable de 5 x 5 
metres al carrer Pou, 12 per celebrar l’aniversari del seu fill el dia 26 
d’octubre de 2017 a partir de les 17 hores.  

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

- 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 setembre de 2017: 

Expedient Promotor AdrecaActivitat 
Nom 

Comercial IdActivitat Descripció Expedient 

2017/095 Hardeep Singh 
CL STA BARBARA 27 

BXS BARBERIA Barberia 
Obertura activitat - Annex I Llei 

16/2015 

2017/096 Fruverebre, SL AV RAPITA 112 FRUVEREBRE 
Comerç de comestibles amb 

obrador 
Obertura activitat - Annex ii Llei 

16/2015 

2017/097 
Mimount Errais 

Taher 
PD POBLE NOU 73 

BXS  
Venda al detall de llavors, 

plantes, fertilitzants, adobs i 
Canvi titularitat expedient 

activitat 038/2017 



accessoris 

2017/099 
Àngels Panisello 

Guarch CL ESTEL L' 7 POLINESIA 
Comerç al detall de roba i 

complements 
Canvi titularitat provinent 

expedient 145/2016 

2017/100 Joranal, SL CL VORAMAR 11  Habitatge d'ús turístic 
Obertura Habitatge d'Ús 

Turístic - Annex I Llei 16/2015 

2017/101 Chaowan Xu CL BARCELONA 88 BOMBOM Bar 
Canvi de titularitat provinent 

expedient 69/2009 

2017/102 Maceria XXI, SL CL VALLETES 67 MACERIA Oficines administratives 
Obertura Activitat - Annex I Llei 

16/2015 

2017/103 Mercadona, SA CL STA BARBARA 94 MERCADONA 
Redistribució supermercat 

d'alimentació 

Comunicació prèvia 
modificació no substancial - 

Exp. Inicial 039/2010 

2017/104 
Contenidors Baix-

Mont, SL CL ROMA  

Canvi no substancial de 
planta de gestió i tractament 

de residus 
Canvi no substancial provinent 
2009/018  2011/058  2015/079 

2017/105 Isabel Ferré Roca 
CL VG MONTSERRAT 

21 BXS 
ISABEL FERRÉ 
ADVOCADA Despatx d'advocats 

Obertura activitat - Annex I Llei 
16/2015 

2017/106 

Delta Stocks 
Logistics Global, 

SL 

PD MAS DE 
CARRASCA POLÍGON 

54 PARCEL.LA 73 

DELTA 
STOCKS 

LOGISTICS 
GLOBAL, SL Transport 

Canvi titularitat provinents 
expedient activitat 107/2004 

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. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat, accepta la renúncia de 
l’Ajuntament d'Amposta per a l’ocupació de l’any 2017 dels serveis de 
temporada següents: Platja de l’Eucaliptus (I): GU-4, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, accepta la subvenció continguda a la 
proposta de resolució de concessió de subvencions als projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la 
RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020 pel projecte TurísTIC en família liderat per la Diputació de 
Tarragona i aprovació del conveni de participació amb els socis i 
entitats beneficiàries, la Junta de Govern Local resta assabentada.  

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix 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 de convenis de pràctiques al centre de treball 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Artes Gráficas Castell Impresores SL  per a la 



formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i 
Disseny, R.C.B., del 23 d’octubre de 2017 fins al 23 de gener de 2017, 
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
Declarar desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça de TAE, 
lletrat, A1 En règim de funcionari 
 

- Declarar desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça 
funcionarial de Tècnic Administratiu Especial, Lletrat/da, grup A1, 
adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta.   

 
Aprovació de la modificació del projecte executiu de les obres “Pavelló 
poliesportiu PAV2” 
 

- Aprovar la modificació del projecte executiu de les obres “Pavelló 
poliesportiu PAV2” amb la incorporació al mateix dels annexos de 
millora de diferents instal·lacions esportives municipals, sense que 
dita modificació suposi cap variació del seu pressupost d’execució 
per contracta del mateix que resta en la quantitat d’1.894.155,70 €. 

 
Aprovació de contractes privats 
 
Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer del recinte de la Lira 
ubicat a l’Av. Santa Bàrbara, 35, el qual ocupa una superfície amb una 
capacitat per a 700 persones aproximadament, per activitats de ball per a la 
gent gran els diumenges per la tarda de 16 a 23 hores, de l’1 de setembre de 
2017 al 31 de desembre de 2017 amb La Lira Ampostina segons oferta 
presentada per un import total de 3.872,00 €. 
 
Requeriment a Sorea per tal de que presenti a l’Ajuntament el projecte 
tècnic i executiu “Projecte Constructiu de Substitució de la Canonada 
d’Abastament en Alta des del Dipòsit de Sant Jaume d’Enveja fins a Poble 
Nou del Delta i la Urbanització Eucaliptus “  per al que se li van designar els 
tècnics per acord de la JGL de data 15 de maig de 2017 
 

- Demanar a SOREA que com a molt tard el dia 28 de febrer de 2018 
presenti a l’Ajuntament el “Projecte Constructiu de Substitució de la 
Canonada d’Abastament en Alta des del Dipòsit de Sant Jaume 
d’Enveja fins a Poble Nou del Delta i la Urbanització Eucaliptus “ amb 
càrrec a SOREA, el qual haurà d’estar redactat pels tècnics  
d’Hidrologia i Qualitat de l’Aigua, SL amb adreça al carrer Consell de 
Cent, número 333, 4art ( 08007) Barcelona, degudament visat; havent 



SOREA de tenir informat a l’Ajuntament del procediment i de la 
redacció del mateix. 

 
Requeriment a SOREA de que presenti a l’Ajuntament el projecte tècnic i 
executiu del “Dipòsit de subministrament a Poble Nou del Delta amb una 
capacitat de 1000m³ realitzat en formigó armat i amb casetes per als 
mecanismes de sortida i cloració totalment acabat “ que se li va demanar 
per acord de la JGL de 29 de maig de 2017 
 

- Demanar a SOREA que en com a molt tard el dia 10 de gener de 2018 
presenti a l’Ajuntament el “Projecte Constructiu d’un Dipòsit de 
subministrament a Poble Nou del Delta amb una capacitat de 
1000m³ realitzat en formigó armat i amb casetes per als mecanismes 
de sortida i cloració totalment acabat“ amb càrrec a SOREA que 
estarà emplaçat en el lateral de la zona equipament existent al costat 
del transformador, el qual haurà d’estar redactat per l’enginyer X.F.B., 
degudament visat; havent SOREA de tenir informat a l’Ajuntament del 
procediment i de la redacció del mateix. 

 
Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “construcció del pavelló 
poliesportiu” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació per a l’obra “Pavelló poliesportiu PAV2” 
d’acord amb el projecte modificat, tot convocant-ne la licitació. 

 
Declarar deserta convocatòria de subvencions 
 

- Declarar deserta la convocatòria per a aquest exercici 2017 de les 
subvencions destinades a la rehabilitació d’habitatges, per a que cap 
de les sol·licituds presentades compleixin els requisits fixats a la 
convocatòria. 

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


