
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 

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: 08:15 h 

Hora final: 09:45 h 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior de data 23 d’octubre 2017. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

- A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds 

formulades pels diferents peticionaris i de l'informe del tècnic 

municipal, sense perjudici el dret de propietat i de tercer de millor 

dret, per unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 

o A Gas Natural Catalunya SA per obertura de rasa al carrer Juan 

d’Àustria, 42 (Exp. 2017/234) 

o A M.C.T. per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al carrer Joan d’Àustria, 33. (Exp. 2017/293) 

o A A.M. i M.I.H. per construcció d’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al carrer Profesor Esteve Galvez, 46-48. (Exp. 

2017/297) 

o A Mildiu SL per rehabilitació i redistribució interior d’habitatges 

i local al carrer Sant Miquel, 23. (Exp. 2017/241) 

o A Gas Natural Catalunya SA per obertura de rasa al carrer 

Doctoral Martínez, 12 (Exp. 2017/235) 

o A Gas Natural Catalunya SA per obertura de rasa sobre vorera i 

calçada al carrer Escoles, 10 (Exp. 2017/302) 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de 15 metres de 

cable subterrani al carrer Po, 39  (Exp. 2017/296) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 

unida a  cadascun dels expedients examinats. 

 



APROVACIÓ DEL PROJECTE “17_015_PE AMPLIACIÓ PARC INFANTIL DE 

XIRIBECS”. 

 

- Aprovar el projecte ""17_015_PE Ampliació parc infantil de Xiribecs", 

redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost 

d’execució per contracta de  49.888,50 €. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 

DEL CARRER SANT CRISTÒFOL”. 

 

- Aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració de les 

obres “Urbanització del carrer Sant Cristòfol”, amb tramitació urgent, 

aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives 

particulars que han de regir la contractació i aprovar la despesa de 

185.546,39 €., amb càrrec a la partida 09/1532/60907 del pressupost 

de l’exercici de 2017. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 

DEL CARRER FRANÇA” 

 

- Aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració de les 

obres “Urbanització del carrer França”, amb tramitació urgent, aprovar 

el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que 

han de regir la contractació i aprovar la despesa de 115.575,24 €, amb 

càrrec a la partida 09/1532/60906 del pressupost de l’exercici de 2017. 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI PEL 

MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS PER A LA FIRA D’AMPOSTA. 

 

- Adjudicar el contracte per la realització del servei pel muntatge i 

desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta a Servelec PSF, 

SL., en les condicions següents: 

o Preu: 36.300,00 € (IVA inclòs). 

o Rebaixa global sobre el preu del mobiliari i altres elements en 

règim de lloguer: 20%. 

o Millores respecte el mínim de servei de manteniment:  

 Electricista: no. 

 Muntador: sí. 



o Durada del contracte: 2 anys (2017 i 2018), podent-se prorrogar 

per mutu acord de les parts abans de la seva finalització per un 

període d’1any. 

El contracte es deurà complir d’acord amb el que determina el Plec 

de clàusules econòmiques, administratives i tècniques i l’oferta de 

l’adjudicatària. 

 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 

 

- Aprovar la contractació del subministrament consistents en 

matalassos protectors per a la zona d’escalada del pavelló municipal 

d’esports, amb Toldos Serrano SL segons oferta presentada per un 

import total de 1.808,80 €. 

 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 

 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del 

Projecte Bàsic Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana 

Fluvial en el seu tram: Poador – Segon Fossat del Castell Amposta, amb 

el Sr. C.B.C. segons oferta presentada per un import total de 4.840,00 

€ IVA inclòs.  

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en els serveis 

publicitaris del Setmanari Ebre per al quart trimestre de 2017, amb 

Setmanari Ebre segons oferta presentada per un import de 3.000,00 

€ més IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en els serveis 

publicitaris d’Ebredigital SL per al quart trimestre de 2017, amb 

Ebredigital SL segons oferta presentada per un import de 4.500,00 € 

més IVA. 

 

NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONÀRIA INTERINA 

 

- Nomenar per ocupar interinament el lloc de treball de Responsable de 

Serveis Socials adscrit al Departament de Serveis Socials de 

l’Ajuntament com a personal funcionària interina a l’Ajuntament 

d’Amposta, a la Sra. M.A.E.C. 

 

 

 

 

 



APROVACIÓ DEL PROGRAMA TEMPORAL D’IMPLEMENTACIÓ SIG A 

L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 

 

- Aprovar el Programa temporal d’Implementació SIG a l’ajuntament 

d’Amposta, d’acord amb els paràmetres establerts a la part expositiva 

del present acord i impulsar les corresponents convocatòries de 

selecció de personal temporal per al Programa temporal 

d’Implementació SIG a l’ajuntament d’Amposta, d’acord amb els 

principis que regeix l’accés a la funció pública del TRLEBEP. 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE JORNADA I HORARIS LABORALS DEL 

PERSONAL DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 

 

- Aprovar la modificació de jornada i horaris laborals del personal de 

l’àrea de servies socials de la forma següent i d’acord amb l’informe 

detallat de la responsable del departament de Serveis Social que 

s’adjunta: 

o Les educadores al servei de centre obert treballaran una tarda 

en horari de 15,30h a 19,30h 

o Les treballadores socials treballaran una tarda en horari 

aproximat des de les 16h fins les 18,30h. 

o En el mateix sentit l’administrativa, el psicòleg i la coordinadora 

o Resta de condicions generals no canvien. 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

 

- Aprovar la contractació de la Sra. S.N.F., com a tècnica d’obres 

públiques, categoria laboral A2-19 (A2.4.0), jornada laboral completa, 

del 31 d’octubre de 2017 al 29 d’abril de 2018 

- Aprovar la contractació del Sr. J.A.L.I. com a peó de la brigada 

municipal, categoria laboral AGP-11 (AGP.4), jornada laboral 

completa, del 2 de novembre de 2017 a l’1 de febrer de 2018. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE 

FORMACIÓ 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.S.S. en la que demana 

autorització per poder assistir a les 18enes Jornades tècniques de la 

Construcció, organitzades pel Col·legi d’aparelladors i Arquitecte 

Tècnics de les Terres de l’Ebre que es realitzaran el dia 27 d’octubre 

de 2017 de 8.45 a 15 hores, amb efectes retroactius. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.V.F. en la que demana 

autorització per assistir a l’acte “Presentació del programa Treball a 

les 7 Comarques” el dimecres 25 d’octubre de 2017 a partir de les 

10.00 hores a les dependències dels Serveis Centrals del SOC a 

Barcelona, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.V.F. i la Sra. N.M.S. en la 

que demanen autorització per assistir a la reunió que organitza el 

SOC en relació a l’acte de Presentació del nou programa UBICAT de la 

Programació del SOC el dijous 26 d’octubre de 2017 a partir de les 10 

a les dependències dels Serveis Centrals del SOC a Barcelona, amb 

efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.S.F. en la que sol·licita 

autorització per poder assistir al XXIII Saló del Manga que es 

realitzarà a Barcelona el dia 3 de novembre de 2017 on assistiran 35 

biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.N.A., en la que sol·licita 

autorització per assistir a l’activitat “L’harmonització europea de la 

legislació contractual: Una nova era per al sector públic local” 

organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i que es realitzarà 

a Barcelona els dies 29 i 30 de novembre de 2017 de 9 a 14 hores i de 

9.30 a 13 hores respectivament.  

 

APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES AL CENTRE DE TREBALL 

 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 

d'Amposta i l’empresa Rull Serveis de Pintura i Retolació SL  per a la 

formació pràctica en centres de treball de l’alumne  de l’Escola d’Art i 

Disseny, A.G.C. del 30 d’octubre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018, 

de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 

d'Amposta i el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre  per a la 

formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i 

Disseny, S.B.A. del 6 de novembre de 2017 fins al 17 de maig de 2018, 

de dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 hores. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  

número 702 de data 30/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 

20.713,51 €, la qual comença amb Tendals i Tapisseria Valldepérez 



SL, per import de 4.928,33 € i finalitza amb La Tancada SCCL per 

import de 1.850,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 703 de data 

30/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 132.790,67 €, la qual 

comença amb Serveis Integrals Plana SL per import de 2.377,03  € i 

finalitza amb Rius Andres, Imma per import de 5.300,00 € 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 

nominativa en favor del Club Natació Amposta, en virtut del conveni 

de col·laboració signat, per import de 9.131,37 € i reconèixer 

l’obligació i ordenar el pagament al Club Natació Amposta de la 

quantia de 9.131,37 € corresponents a la quantitat total del conveni 

minorada per la quantitat en la que els ingressos superen a les 

despeses al balanç econòmic. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 

nominativa en favor del Club BTT Montbike, en virtut del conveni de 

col·laboració signat, per import de 3.000,00 € i reconèixer l’obligació i 

ordenar el pagament al Club BTT Montsià de la quantia de 3.000,00 € 

fixats al conveni i corresponents al segon i últim pagament del 

mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 

nominativa en favor de Creu Roja Amposta relativa al segon termini 

de 2017, per import de 8.411,09 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 

pagament a dita entitat de la quantia de 8.100,00 € fixats al conveni i 

corresponents al segon pagament. 

 

SOL·LICITUD DE CANCEL·LACIÓ D’AVALS 

 

- Comunicar al sol·licitant, Banc de Santander, SA., que no es pot 

atendre la seva petició de cancel·lació dels avals donada l’existència 

del procediment concursal i no tenir constància de cap resolució 

sobre els mateixos, indicant-los així mateix que l’administració 

concursal de la societat ha estat realitzada per la societat Canseco y 

Cepeda Auditores, SL. 

 

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

 

- Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte feta pel Sr. 

J.G.S. sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per 

no haver subsanat els defectes en el termini concedit. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 

la Sra. M.J.G.N.G., danys que han estat valorats en un total de 

1.710,95 €, d’acord amb factura, , factura número 83/17 emesa per 



J.G.J. ( Taller Xapa i Pintura), degudament pagada, els quals, assumirà 

íntegrament la companyia d’assegurances. 

 

PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIÓ PER REALITZACIÓ DE TREBALLS 

COMUNITARIS 

 

- Autoritzar al Sr. J.C.G.J. la substitució de la sanció per la infracció de 

l’article 16 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern per la realització de 

treballs en benefici de la comunitat, en els següents termes: 

o LLOC DE TREBALL: Casa d’acollida Siloé. 

o TASQUES: Treballs comunitaris a la casa d’acollida 

o HORES A REALITZAR: 25 hores 

o EQUIPAMENT: No necessita cap equipament especial.  

 

CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

- Atorgar concessió administrativa funerària a favor de la Sra. M.J.R.F. 

per a l’adquisició del/s nínxol/s del cementiri municipal número/s 109 

lletra R, primer pis.  

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER TA LA TAXA PER OBERTURA 

D’ESTABLIMENTS 

 

Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. E.G. 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 

938749 603,18 603,18 60,32 60,32 

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ  D'IIVT 

 

- Considerar que concorren en el Sr. J.C.P.M. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 940319 a la 

bonificació del 25% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 

l’ordenança fiscal, atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 

25% bonif. 

Resta béns i 

VC > 20000 

940319 197,71 13/10/2017  49,43 

 



- Considerar que concorren en el Sr. A.P.M. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 940317 a la 

bonificació del 95% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 

l’ordenança fiscal, atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 

25% bonif. 

Resta béns i 

VC > 20000 

940317 58,58 13/10/2017 55,65  

 

- Considerar que concorren en el Sr. R.P.M. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 940317 a la 

bonificació del 95% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 

l’ordenança fiscal, atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 

25% bonif. 

Resta béns i 

VC > 20000 

940318 329,51 13/10/2017  82,38 

 

- Considerar que concorren en la Sra. M.C.R.A. tots els requisits per 

encabir el supòsit de fet de la liquidació número 940318 a la 

bonificació del 25% establert a l’apartat segon de l’article 9è. de 

l’ordenança fiscal, atenent el següent detall:  

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 

Habitatge 

25% bonif. 

Resta béns i 

VC > 20000 

939335 244,46 20/10/2017 232,24  

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 

 

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

l'IVTM al Sr. J.F.A.T. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 

al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018, havent de 

sol·licitar i acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’any 

2019 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. R.P.F. 

està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. M.S.P.S.  

produïda el dia 25 d’abril de 2017 i procedir a la devolució derivada 

de la normativa de cada tribut per un import 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 



915006 2017 141,70 70,85 70,85 

 

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

l'IVTM al Sr. J.V.O. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 

al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

 

- Reconèixer a la Sra. J.E.V. el pagament indegut pel servei de 

Transport Adaptat de part de rebut del febrer, dels rebuts del mes de 

març i abril i aprovar la devolució per ingressos indeguts: 

Període Rebut Generat Pagat I. Indegut Data pago Interessos A tornar 

Febrer 

17 

920039 87,15 87,15 61,00 30/03/2017 1,28 62,28 

Març 17 921140 87,15 87,15 87,15 20/04/2017 1,65 88,80 

Abril 17 924138 87,15 87,15 87,15 27/06/2017 1,04 88,19 

Totals       239,27 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ D’IIVT 

 

- Considerar que l’extinció de condomini en la Sra. A.L.Q. ha tingut lloc 

en un bé indivisible i per aquesta raó no existeix meritament de 

l’IIVTNU, considerar el pagament de la liquidació número 880072 el 

dia 15 de juliol de 2016 com un ingrés indegut i procedir a la 

devolució per ingressos indeguts atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Interessos Total  

880073 2017 72,22 0,00 2,98 75,20 

 

- Considerar que l’extinció de condomini en el Sr. F.J.L.Q. ha tingut lloc 

en un bé indivisible i per aquesta raó no existeix meritament de 

l’IIVTNU, considerar el pagament de la liquidació número 880072 el 

dia 15 de juliol de 2016 com un ingrés indeguts i procedir a la 

devolució per ingressos indeguts atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Interessos Total  

880072 2017 72,22 0,00 2,98 75,20 

 

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 

 

- Acceptar per a la Sra. G.G.B. el fraccionament i ajornament del 

pagament de la liquidació número 938016 pel concepte de plusvàlua 

segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 

1288,48 05/12/2017 107,37 0,00 0,31 107,68 1181,11 



1181,11 05/01/2018 107,37 0,00 0,65 108,02 1073,74 

1073,74 05/02/2018 107,37 0,00 0,99 108,36 966,37 

966,37 05/03/2018 107,37 0,00 1,30 108,67 859,00 

859,00 05/04/2018 107,37 0,00 1,64 109,01 751,63 

751,63 05/05/2018 107,37 0,00 2,00 109,37 644,26 

644,26 05/06/2018 107,37 0,00 2,32 109,69 536,89 

536,89 05/07/2018 107,37 0,00 2,65 110,02 429,52 

429,52 05/08/2018 107,37 0,00 3,00 110,37 322,15 

322,15 05/09/2018 107,37 0,00 3,30 110,70 214,78 

214,78 05/10/2018 107,37 0,00 3,66 111,03 107,41 

107,41 05/11/2018 107,41 0,00 4,01 111,42 0,00 

Total  1288,48 0,00 25,86 1314,34  

 

- Concedir al Sr. E.P.A. un fraccionament en 6 quotes mensual d’igual 

quantia per al pagament d’una sanció per infracció de l’ordenança de 

Policia i Bon Govern atenent al següent detall:  

Total 

pendent Venciment Fracció 

Recàrrec 

Interessos Total Saldo 

90,00 05/12/2017 15,00 0,00 0,16 15,16 75,00 

75,00 05/01/2018 15,00 0,00 0,21 15,21 60,00 

60,00 05/02/2018 15,00 0,00 0,26 15,26 45,00 

45,00 05/03/2018 15,00 0,00 0,30 15,30 30,00 

30,00 05/04/2018 15,00 0,00 0,35 15,35 15,00 

15,00 05/05/2018 15,00 0,00 0,40 15,40 0,00 

Totals. . .  90,00 0,00 1,68 91,68  

 

- Acceptar per al Sr. G.S. el fraccionament i ajornament per al 

pagament de les liquidacions números 922766 i 924106 pel concepte 

de plus vàlua segons el següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 

1856,36 20/11/2017 154,69 0,00 2,02 156,71 1701,67 

1701,67 20/12/2017 154,69 0,00 2,50 157,19 1546,98 

1546,98 20/01/2018 154,69 0,00 3,02 157,71 1392,29 

1392,29 20/02/2018 154,69 0,00 3,49 158,18 1237,60 

1237,60 20/03/2018 154,69 0,00 3,93 158,62 1082,91 

1082,91 20/04/2018 154,69 0,00 4,42 159,11 928,22 

928,22 20/05/2018 154,69 0,00 4,91 159,60 773,53 

773,53 20/06/2018 154,69 0,00 5,39 160,08 618,84 

618,84 20/07/2018 154,69 0,00 5,87 160,56 464,15 

464,15 20/08/2018 154,69 0,00 6,37 161,06 309,46 

309,46 20/09/2018 154,69 0,00 6,86 161,55 154,77 

154,77 20/10/2018 154,77 0,00 7,37 162,14 0,00 



Total  1856,36 0,00 56,15 1912,51  

 

SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT. 

 

- Considerar ajustats a dret tots els actes administratius portats a 

terme tant en seu sancionadora com en seu de gestió recaptatòria de 

la Sra. P.A.L. i no entrar a valorar els plantejaments de fons respecte 

a la sanció imposada per preclusió del termini per haver presentat 

al·legacions front la proposta de la resolució sancionadora o per 

haver presentat recurs de reposició contra la resolució sancionadora. 

- Considerar ajustats a dret tots els actes administratius portats a 

terme tant en seu sancionadora com en seu de gestió recaptatòria de 

la Sra. S.R.O. i no entrar a valorar els plantejaments de fons respecte 

a la sanció imposada per preclusió del termini per haver presentat 

al·legacions front la proposta de la resolució sancionadora o per 

haver presentat recurs de reposició contra la resolució sancionadora. 

 

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ D’AJUTS A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES I 

FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC AMB UNA PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA. 

 

- Acceptar la renúncia de la Sra. T.F.V. a la subvenció concedida per 

l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts als perceptors de rendes 

baixes i a famílies amb fills a càrrec amb una prestació no 

contributiva –exercici 2016-. 

 

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

 

- Amb aquests antecedents i tenint en compte que el fet imposable de 

la taxa no s’ha meritat durant el segon semestre de l’exercici 2017 a 

la Sra. E.J.G., es procedeix a la devolució derivada de la normativa de 

la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –guals-, atenent al següent 

detall: 

Número de 

placa 

Any Import pagat Import a retornar Dies Total 

0805 2017 103,97 51,98 0 51,98 

 

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

 

- Autoritzar a la Sra. N.S.R., representant de l’Associació of Roller, l’ús 

de la pista  poliesportiva i de la llum de l’escola Agustí Barberà, els 

dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 hores durant el curs 

escolar 2017-2018, per poder entrenar en un espai segur. 



- Autoritzar a la Sra. M.F.L., en representació de l’Associació Lorquinas, 

la sol·licitud formulada en la que demana la cessió d’un espai o aula 

de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó per a realitzar un taller 

de Cant Tradicional destinat a dones, amb Arturo Gaya, el dissabte 4 

de novembre de 10 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores i diumenge 5 

de novembre de 2017 de 10 a 14 hores, sent responsable de la 

instal·lació la Sra. M.F.L. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.B.C., en nom i 

representació del Camp d’aprenentatge del Delta de l’Ebre en la que 

sol·licita autorització per poder utilitzar la pista poliesportiva de Poble 

Nou els dies 6, 11 i 19 d’octubre 2, 3, 8, 16 i 30 de novembre de 2017 

per a la parada de dinar o aixoplugar-se en cas de pluja o mal temps, 

amb la condició que l’Ajuntament d'Amposta no necessiti el seu ús 

per a acte o altres tipus d’activitats esportives o institucionals. 

- Acceptar per al Sr. A.P.R., com a director de la sèrie que s’ha de 

produir a les Terres de l’Ebre, la cessió de l’ús del Teatre del Casal 

Municipal el dia 30 d’octubre de 2017 de les 10 fins les 12 hores i de 

les 16 fins 19 hores. 

 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL 

 

- Autoritzar a la Sra. A.a.b., Direcotra de l’Escola Consol Ferré, la cessió i 

muntatge dels escenaris 6x4 i 2x6 a l’escola Consol Ferré el dia 20 de 

desembre fins al dia 22 de desembre de 2017 a les 13 hores. 

- Acceptar per al Sr. J.M.H.F. la cessió de les tanques disponibles en 

aquell moment per tallar el camí del través, (costat de la casa de 

fusta), així com la col·laboració de dos membres de protecció civil per 

al dia 12 de novembre de 2017 de les 9 a les 12 del matí per realitzar 

una activitat relacionada amb l’entorn de la caça. 

 

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

APARCAMENT 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta, en la que 

sol·licita que es tanqui la circulació i es prohibeixi estacionar al 

Passeig del Riu des del carrer Francesc Riocabo fins al carrer Bailen el 

dia 29 d’octubre de 2017 en motiu del XXXIII descens de l’Ebre de 

Tortosa a Amposta, així com que es cedeixin tanques, un contenidor 

d’escombreries i la col·laboració de 4 membres de protecció civil, 

amb efectes retroactius. 

- Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta 

per poder posar la senyalització vertical de càrrega i descàrrega al 



carrer Navarra, 52 sol·licitada pel Sr. R.P.M., representant de 

Distribuïdora Internacional de Alimentación, SA, la qual ha de tenir un 

cartell de prohibit estacionar dies feiners de dilluns a dissabte de les 

8.00 hores a les 14.00 hores excepte càrrega i descàrrega, i es 

procedeixi a la seva col·locació. 

- Aprovar l’ordenació de trànsit al passeig Canal amb el Passeig Canal 

Marítim formulada per l’Inspector en Cap de la Policia Local, amb les 

mesures següents: 

o senyalització vertical de pas de vianants ubicat al Passeig del 

Canal marítim al davant de la llar d’infants. 

o senyalització horitzontal i vertical d’un pas de vianants al 

Passeig Canal davant del Pont de Pedra, amb rebaixada pel 

gual a la vorera de la part de l’institut per accessibilitat. 

o col·locació de bandes sonores davant del pas de vianants per 

reduir velocitat. 

 

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

 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. V.A.P.M., representant 

de Ciutadans Tortosa els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2017 a l’Av. 

Sebastià Juan Arbó, 18 de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, atès que 

coincideix amb la Fira Amposta i no s’autoritzen  carpes polítiques, 

advertint a la interessada, que si ho creu convenient, se la pot 

autoritzar a la plaça del Mercat o a la plaça del Castell. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. V.A.P.M., representant 

de Ciutadans Tortosa, per poder muntar una carpa informativa de 

2x2.50 metres el dissabte 18 de novembre de 2017 a l’Av. Alcalde 

Palau, de les 10 a les 14 i de les 16 a les 19 hores advertint a la 

interessada que l’ocupació no ha d’envair l’espai que ja tenen 

concedit els locals públics de la Plaça i s’haurà de posar en contacte 

amb l’encarregat del mercat perquè l’informi de la ubicació més 

apropiada. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.G., representant de 

l’Associació de Veïns l’Acollidora, en la que sol·licita utilitzar l’espai del 

Passeig de l’Av. Josep Tarradelles, cruïlles Av. de la Ràpita i Av. 

Catalunya el dimarts 31 d’octubre de 201 de 16 a 21.30 hores, 

advertint a l’interessat que ha de deixar un pas lliure per als vianants 

d’1’50 metres. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.F.R.A., representant 

d’Europa Telecom, en la que sol·licita autorització per a la instal·lació 

d’un petit stand de 2x2 metres, ubicat a l’entrada del mercat 

setmanal de dimarts durant els dies 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de 



novembre de 2017, per difondre els beneficis del seu servei, advertint 

a la interessat que l’ocupació no ha d’envair l’espai que ja tenen 

concedit els locals públics de la Plaça i s’haurà de posar en contacte 

amb l’encarregat del mercat perquè l’informi de la ubicació més 

apropiada. 

- Autoritzar a la Sra. M.S.R. la instal·lació d’una parada de venda de 

flors a la porta exterior de mercat municipal els dies 30 i 31 d’octubre 

de 2017 en motiu de la festivitat de Tot Sants, d’acord amb les 

directius de l’encarregat del mercat, per no dificultar el pas dels 

vianants. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.S.R. en la que demana 

autorització per ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un 

container frigorífic  de 12 metres de llargada per vendre flors en 

motiu de la festivitat de Tot Sants al carrer Saragossa, 63  del 20 

d’octubre al 2 de novembre de 2017. 

- Atorgar l'autorització sol·licitada per Televisió de Catalunya, en la que 

demana poder instal·lar 100 banderoles a 50 fanals de l’enllumenat 

públic dels carrers de la ciutat per publicitar la Marató de TV3, 

dedicada a “Les malalties infeccioses”, durant el període comprés 

entre els dies 30 de novembre al 19 de desembre de 2017, advertint-

la que haurà d’instal·lar les banderoles respectant la distància 

reglamentària. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

 

- Jutjat Social 1 de Tortosa, comunica providència per citar a testimonis 

per al judici del dia 08/11/17 Autos 346/17-T, del Sr. A.S.D. La Junta de 

Govern Local resta assabentada. 

- Consell Català de l’Esport, informa favorablement el projecte executiu 

del Pavelló poliesportiu escolar PAV 2 del centre de tecnificació 

d’Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’habitatge de Catalunya, remet notificació sobre els drets 

de tanteig i retracte dels següents habitatges situat a: 

o Guadalajara, 7, 2on 3a 

o Poble Nou del Delta, 22, Bl 2, 2on 5a 

o Barcelona, 114, 4rt 6a 

o Holanda, 50, 3-4 

- Servihabitat, comunica que s’ha efectuat l’oferta d’alquiler social  de 

l’habitatge situat al carrer Menedez Pelayo, 11, PAT Po 1. 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: 

 

Llicències de taxi 

 

- Deixar sense efectes l’adscripció de l’antic vehicle marca Toyota Corolla 

Verso de 7 places matrícula 90xxFJx a la llicència de taxi número 4 i 

adscriure el vehicle Kia Carens de 5 places matrícula 48xx JZx, de la 

qual és titular el Sr. J.C.A.S. 

- Autoritzar el canvi de vehicle sol·licitat per l’entitat Terres de l’Ebre 

Taxi S.L., advertint a la sol·licitant que haurà d’instal·lar les senyals i 

elements d'identificació del mateix a la destinació al servei d'auto-

turisme previstos a les ordenances municipals. 

 

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la provisió 

mitjançant concurs-oposició  de tres places d’agent interí de la Policia Local 

 

- Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria per a 

la provisió mitjançant concurs oposició 3 places d’agent interí de la 

policia local d’Amposta. 

 

Aprovació del conveni  de col·laboració entre el Departament 

d’ensenyament i l’Ajuntament d'Amposta. 

 

- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament 

d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Amposta per a la realització 

d’activitats complementàries específiques de l’ESO, adreçades a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la 

inadaptació al medi escolar, en UEC, per al curs 2017-2018. 

 

Embarg de crèdits i deutes 

 

- Ordenar la retenció dels crèdits que i deutes que tingui dret a 

percebre per qualsevol concepte de l’Ajuntament d'Amposta la Sra. 

R.G.C., fins cobrir  l’import de 2.878,50 € en concepte de principal i 

840,00 € per als interessos de demora, despeses i costes. (Execució 

de títols no judicials 58/2010-F) 



 

Aprovació de certificació d’obres i factura 

 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 

corresponent a la certificació núm. 1 de l’obra “Consolidació 

estructural i restauració de tram de la façana fluvial del Castell 

d’Amposta””, per un import de 12.545,73 €, així com la factura 

número E033/2017. 

 

Acceptació de subvencions 

 

- Acceptar la resolució de subvenció per a la realització del Programa 

30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys 

- Sol·licitar la subvenció per a la realització del Programa UBICAT 

d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió 

social amb els següents mòduls formatius i pressupost: 

 

 

 

I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 

sessió essent les nou hores i quaranta-cinc 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, 
 


