
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 22

de gener de 2018

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.

Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel

Estévez González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart.

Secretari Acctal.: Ramon Noche Arnau

Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:20 h

Hora final: 08:55 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE GENER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior de data 15 de gener de 2018.

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:
◦ A A.I.A.,  per construcció d’habitatge unifamiliar en testera,  al

carrer Saragossa, 115. (Exp. 2017/278)
◦ A Endesa distribución electrica SLU per estesa de dos metres

de cable subterrani al carrer Josep Serra, 65-71. (Exp. 2017/393)
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura
unida a  cadascun dels expedients examinats.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENTS EN LA GESTIÓ
DEL  SERVEI  SOCIOEDUCATIU  NO  RESIDENCIAL  PER  A  INFANTS  I
ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SERVES FAMÍLIES (SIS) PER A
L’ANY 2018



• Declarar  admesa  l’oferta  presentada  per  la  Fundació  Privada
Gentís i adjudicar el contracte de serveis consistents en la  gestió
del servei socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en
situació de ris i les seves famílies (Sis) per a l’any 2018 a la Fundació
Privada Gentís amb les condicions següents
◦ Import: 131.040,00 € anuals
◦ Duració: des de la data de signatura del contracte fins al 31 de

desembre de 2018 (sense possibilitat de pròrroga)

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE
PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL I DE COMBUSTIBLE
PER A CALEFACCIÓ I ACS DE DIFERENTS CENTRES MUNICIPALS. (LOT 1)

• Adjudicar  a  l’empresa  SOLRED,  SA.,  el  lot  número  1
(subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del
parc mòbil del contracte del subministrament de combustible per
als  vehicles  i  maquinària  del  parc  mòbil  i  de combustible  per  a
calefacció i ACS de diferents centres municipals, en les condicions
següents:

• Percentatge de descompte ofert per litre de combustible: 4,50%.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
DE  COMBUSTIBLE  PER  A  CALEFACCIÓ  I  ACS  DE  DIFERENTS  CENTRES
MUNICIPALS
Es retira de l’ordre del dia.

APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE
PROMOCIÓ COMERCIAL DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA

• Aprovar l'expedient de contractació  dels serveis de manteniment
de  la  xarxa  corporativa  municipal  de  dades  de  l'Ajuntament
d’Amposta, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més  avantatjosa  amb  diversos  criteris  d’adjudicació  amb
tramitació urgent i aprovar el Plec de Condicions Econòmiques –
Administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de
regir en el procediment. 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA
DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS



• Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de
neteja de diverses dependències municipals, en el sentit següent:
◦ Cessament de la realització  de la neteja  de l’edifici  destinat  a

telecentre.
◦ Incorporar la prestació del servei de neteja de l’edifici destinat a

casal de la música.
◦ La modificació dels edificis on realitzar el servei no suposa cap

modificació del preu del contracte.
◦ La data d’efectivitat de la modificació contractual proposada es

retrotreu al mes de gener de 2017, moment en que efectivament
es va realitzar la modificació de la prestació del servei.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  el
manteniment anual dels aparells elevadors que es descriuen en el
full  adjunt per un període d’un any,  amb Ascensors F.  Sales SL
segons oferta presentada per un import de 13.561,78 €.

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  el
manteniment  dels  aparells  elevadors  de  les  dependències
municipals de l’Escola Agustí Barberà, amb Ascensors Sales segons
oferta presentada per un import de 900,24 €.

• Aprovar la contractació dels serveis onsistents en el manteniment
dels  aparells  elevadors  de  les  dependències  municipals  de
l’Oficina  de  Turisme,  amb  Ascensors  Sales  segons  oferta
presentada per un import de 900,24 €.

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en la  inspecció
periòdica  reglamentària  de  les  instal·lacions  que  es  diran  a
continuació,   amb  ECA  Grupo  Bureau  Veritas  segons  oferta
presentada per un import de 1027,07 €:
◦ Av. Sta. Bàrbara – carrer Major – Plaça del Mercat
◦ carrer Cervantes – carrer Verge del Montserrat
◦ Av. Josep Tarradellas – carrer Itàlia – Sebastià Juan Arbó
◦ Urbanització Eucaliptus
◦ Centre d’Arts Visuals 
◦ Residència CTE 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en



senyalització vertical d’estacionament per al carrer Navarra, amb
Projectes  i  Instal·lacions  d’espais  urbans  SL  segons  oferta
presentada per un import de 228,56 €.

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en
senyalització  vertical  i  bandes  reductores  de  velocitat  per  al
Passeig  Canal,  amb Projectes  i  Instal·lacions  d’espais  urbans SL
segons oferta presentada per un import de 2.066,44 €.

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en
mirall convex de seguretat vial de 60 mm amb pal i fixació per a
l’accés de la comunitat de comes al camí de Comes en direcció a la
C-12,  amb  Projectes  i  Instal·lacions  d’espais  urbans  SL  segons
oferta presentada per un import de 211,24 €.

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 62
nous detectors de fum per a l’edifici  de l’Ajuntament d’Amposta
més la base de connexió detector amb entrada tub i sistema anti-
furt i comprovació final, amb Contrafoc protecció contra incendis
SL segons oferta presentada per un import de 2.081,81 €. 

ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU D’UNA PART DEL DOMINI
PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC-BAR AL MERCAT MUNICIPAL

• Adjudicar la concessió administrativa per a l'ús privatiu d’una part
del domini públic de l'edifici municipal del Mercat municipal per la
instal·lació  d’un  quiosc–bar  a  la  Sra.  I.A.R.  amb  les  condicions
següents:
◦ Cànon: 350,00 € anuals, més IVA.
◦ Durada de la concessió: 5 anys, comptats a partir de la data de

formalització de la concessió administrativa. La durada podrà
prorrogar-se tàcitament per períodes anuals fins un màxim de
10 anys, incloses les pròrrogues.

◦ Drets  i  deures  de  l’adjudicatària:  els  previstos  al  Plec  de
condicions  econòmiques  –  administratives  reguladores  del
procediment i  els  que en resultin  de l’oferta presentada per
l’adjudicatària.

ACORD  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  DEPARTAMENT  DE  TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES MITJANÇANT LA DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ
CÍVICA I COMUNITÀRIA I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA EN RELACIÓ AMB
L’EXPOSICIÓ ITINERANT 600 ANYS DEL POBLE GITANO A CATALUNYA.

• Aprovar l’acord de col·laboració a signar entre el Departament de



Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  mitjançant  la  Direcció  General
d’Acció Cívica i  Comunitària  i  l’Ajuntament d’Amposta en relació
amb l’exposició itinerant 600 anys del poble gitano a Catalunya.

SOL·LICITUD  D’AUTORITZACIÓ  PER  ASSISTÈNCIA  A  ACTIVITAT  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’Ajuntaments del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes d’Smart Cities, el
dia 26 de gener de 2018 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.

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Cultura en la
que  demana  que  se  l’autoritzi,  juntament  amb  la  tècnica  de
Cultura M.S.A. a assistir a una reunió i sessió de producció teatral
que es realitzarà al Teatre Borràs de Barcelona el dia 26 de gener
de 2017 i el dia 27 de gener de 2018 a les Jornades “Som cultura
Popular” on es farà la presentació de la X Festa del Mercat a la
Plaça.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
No se’n presenta cap.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

• Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament
de 1.710,95 €, a la Sra. M.J.G.N.G. pels danys soferts al seu vehicle
matrícula 30xxDxx el dia 12 d’agost de 2017, com a conseqüència
del bou capllaçat  el  qual va envestir  el  vehicle  de la reclamant,
d’acord  amb la  factura  número 83/17 emesa per   J.G.J.  (  Taller
Xapa  i  Pintura),  mitjançant  transferència  al  compte  de  la
interessada.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES

• Aprovar la devolució de la garantia definitiva pel contracte d’obra
“Arxiu  Històric  Comarcal  del  Montsià”,  dipositada  en  forma  de
certificat de Seguro de Caución bancari de la Compañía Española



de Seguros  y Reaseguros de Crédito y Caución SA de 25 d’abril de
2007 en un import de 65.100,00 € a Joaquin Monllau Barberà SL.

• Aprovar la devolució de la garantia definitiva pel contracte d’obra
“Centre d’Arts Visuals”, dipositada en forma de certificat de Seguro
de  Caución  bancari  de  la  Compañía Española  de  Seguros   y
Reaseguros de Crédito y Caución SA de 25 d’abril de 2007 en un
import de 34.770,00 € a Joaquin Monllau Barberà SL.

• Aprovar  la  devolució  de  la  fiança  de  150,00  €  dipositada   en
concepte de gestió de residus de la construcció per la formació de
rampa en vestíbul  al  carrer  Góngora,  40-44  a la  Comunitat  de
Propietaris.

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL

• Aprovar el padró anual del preu públic per la publicitat telemàtica
i comercial (Amposta Comercial) any 2018, ordenança reguladora
número 53 per un import de 3.388,00

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

• Acceptar  concedir  la  bonificació  pregada  per  la  Sra.  B.A.F.
consistent en el 50 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a
la liquidació generada atenent al següent detall:

Liquidació Import Quantitat
pagada

50%
bonificació

Quantitat a
tornar

899972 548,83 548,83 274,42 274,42

• Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. S.A.C.A. 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

924074 426,80 426,80 290,22 290,22

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT

• Considerar  que concorren en la  Sra.  J.S.F.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  95%  de  la  quota
tributària de la primera de les finques relacionades i del 25% de
les quotes tributàries de la resta de les finques, segons l’establert



a  l’apartat  1.iii  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

938519 1768,85 05/10/2017 1680,41
938523 698,12 05/10/2017 174,53
938521 25,48 05/10/2017 6,37
938526 709,84 05/10/2017 177,46
938522 674,45 05/10/2017 168,61
938520 1003,73 05/10/2017 250,93
938524 497,10 05/10/2017 124,28
938525 491,54 05/10/2017 122,89

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  F.J.P.E.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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

939433 585,48 26/09/2017 146,37
939429 16,91 26/09/2017 4,23
939431 12,30 26/09/2017 3,08

• Considerar  que concorren  en  la  Sra.  C.P.E.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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

939434 585,48 26/09/2017 146,37
939430 16,91 26/09/2017 4,23
939432 12,30 26/09/2017 3,08

• Considerar que concorren en la Sra. T.F.G.R. tots els requisits per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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



939390 460,00 27/11/2017 115,00

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  J.J.G.R.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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

939389 460,00 27/11/2017 115,00

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  A.A.P.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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

941963 356,04 12/12/2017 89,01
941976 12,73 12/12/2017 3,18
941970 21,67 12/12/2017 5,42
941973 12,73 12/12/2017 3,18

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  C.A.T.  tots  els  requisits  per
encabir  el  supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25% de  les  quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii 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

941967 290,45 12/12/2017 72,61
941977 6,37 12/12/2017 1,59
941971 17,67 12/12/2017 4,42
941974 10,39 12/12/2017 2,60

• Considerar que concorren en la  Sra.  J.A.T.  tots  els  requisits  per
encabir el  supòsit  de fet a la bonificació del 25% de les quotes
tributàries establert a l’apartat 1.iii  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

941968 290,45 12/12/2017 72,61
941978 6,37 12/12/2017 1,59
941972 17,67 12/12/2017 4,42



941975 10,39 12/12/2017 2,60

• Considerar que concorren en la Sra. J.E.D. tots els requisits per tal
de  poder  declarar  l’exempció  de  la  transmissió  de  l’habitatge
habitual i donar de baixa la liquidació número 942616 per tractar-
se un supòsit d’exempció.

• Considerar que concorren en la Sra. M.P.L.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  942073  per  tractar-se  un
supòsit d’exempció.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM

• Reconèixer l’errada material d’haver aplicar una tarifa errònia al
Sr. P.M.P., reconèixer els ingressos indeguts realitzats pel subjecte
passiu  consistents  en  la  diferència  entre  la  tarifa  erròniament
aplicat  i  la  tarifa  corresponent  segons  el  tipus  de  vehicle  i
determinar  l’import  ingressat  indegudament  atenent  al  següent
detall:

Rebut Any Pagat Data Correcte Diferència Interessos Total
793805 2014 141,70 05/12/2017 83,28 58,42 0,16 58,58
831419 2015 141,70 05/12/2017 83,28 58,42 0,16 58,58
871310 2016 141,70 05/12/2017 83,28 58,42 0,16 58,58
914009 2017 141,70 14/12/2017 83,28 58,42 0,11 58,53

• Admetre  que la  maquinària  agrícola  descrita  i  propietat  del  Sr.
M.G.F. està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i
aplicar  dita  exempció  a  comptar  del  proper  exercici  2019  i
següents.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ IBI

• Acceptar  per  part  de  la  Sra.  E.C.C.  la  renúncia  a  la  subvenció
concedida  per  l’Ajuntament  d’Amposta  en  concepte  d’ajuts
econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016-.

• Acceptar  per  part  del  Sr.  G.A.T.A.  la  renúncia  a  la  subvenció
concedida  per  l’Ajuntament  d’Amposta  en  concepte  d’ajuts
econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016-.



RENÚNCIA SUBVENCIÓ PERCEPTORS RENDES BAIXES

• Acceptar  per  part  del  Sr.  A.G.G.  la  renúncia  a  la  subvenció
concedida  per  l’Ajuntament  d’Amposta  en  concepte  d’ajuts
econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes  –exercici 2017-.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

• Reconèixer la duplicitat en la taxa per recollida d’escombraries de
la Sra. A.R.F., reconèixer l’ingrés indegut del rebut emès a nom de
la menor A.R.R. i determinar l’ingrés indegut: 

Any/rebut Pagat Correcte Diferència Data Interessos A
tornar

2016/8918
39

124,11 0,00 0,00 24/05/2017 2,83 126,94

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS

• Reconèixer a la Sra. M.R.P. els pagaments indeguts dels mesos de
setembre, octubre i novembre de 2017 i practicar devolució per
ingressos indeguts:

Període Rebut Genera
t

Correct
e

Data pago Interesso
s

A
tornar

Setembre 17 939904 65,84 0,00 09/10/17 0,57 66,41
Octubre 17 940593 65,84 0,00 23/10/17  0,47 66,31
Novembre

17
941374 65,84 0,00 13/11/17 0,33 66,17

Aprovar la correcció del conjunt d’errades següents:
Curs 2015-2016
La Gruneta

Nom nen
Nom pare o mare

Domicili Domiciliació Import
ajut

Import
pagat

Import
pendent

Compen
sar

A
tornar 

Deut
e

M.J.G.G.
N.G.H.

Verge Montserrat, 8 AT 1
43870 – Amposta -

750 420,14 0,00 0,00 420,14 0,00

S.R.G.G.
N.G.H.

Verge Montserrat, 8 AT 1
43870 – Amposta -

750 222,62 0,00 0,00 222,62 0,00

I.R.C.
M.C.F.

Buenos Aires 17-23 1e 3
43870 – Amposta -

750 368,30 0,00 72,91 368,30 0,00



Curs 2016-2017
La Gruneta

Nom nen
Nom pare o mare

Domicili Domiciliació Import
ajut

Import
pagat

Import
pendent

Compen
sar

A
torna

r 

Deute

W.C.C.
A.C.C.

Av. Aragonesa 35 EsB 2 4
43870 – Amposta

- 500 1144,38 138,26 138,26 361,7
4

0,00

E.M.C.
N.C.C.

Verge de Montserrat, 8 2 2
43870 – Amposta

- 500 551,82 69,13 69,13 430,8
7

0,00

Curs 2016-2017
La Sequieta

Nom nen
Nom pare o mare

Domicili Domiciliació Import
ajut

Import
pagat

Import
pendent

Compensar A
tornar 

Deute

K.C.C.
J.S.C.C.

Soria 2-4 5 B
43870 – Amposta

- 1316,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOL·LICITUD PER BAIXA DE LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AMB UNA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

• Acceptar per al Sr. J.M.C.C. la baixa de càrrega i descàrrega que
tindrà efectivitat a comptar del segon semestre de 2018 i donar de
baixa la unitat fiscal. 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT

• Atorgar  a  la  Sra.  M.E.G.S.  la  reserva  de  la  via  pública  de  gual
permanent amb llicència número 2293, amb les característiques
següents:
◦ Tipus  d’ús:  Ús  especial  demanial  amb  la  característica

d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general.
◦ 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 Pou número 39.

▪ Reflex del gual a la vorada d’enfront per permetre l'accés a
l’immoble.

• Atorgar al Sr. A.B.F. la reserva de la via pública de gual permanent
amb la llicència  número 2292, quines característiques seran les
següents:
◦ Tipus  d’ús:  Ús  especial  demanial  amb  la  característica

d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general.



◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva
de la via pública de 5,50 metres lineals emplaçats a la porta del
magatzem ubicada al carrer Colon número 7.

• Atorgar al Sr. A.V.F. la reserva de la via pública de gual permanent
amb  llicència  número  2290,  quines  característiques  seran  les
següents:
◦ Tipus  d’ús:  Ús  especial  demanial  amb  la  característica

d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva

de la via pública de 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del
magatzem ubicada al carrer Sant Ferran número 15.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

• Ha quedat acreditat que el Sr. J.P.V.A. es va donar de baixa de la
piscina a finals del mes de juny, reconèixer el pagament indegut
dels  mesos  de juliol  i  agost  i  practicar  devolució  per  ingressos
indeguts  de  76,26  €,  que  s’haurà  d’abonar  al  compte  de
l’interessat.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

• Acceptar  per  al  Sr.  D.S.G.,  actuant  en  nom  i  representació  de
l’Institut Berenguer IV, la cessió de l’Auditori els dies 15, 16 i 17 de
febrer de 2018 per poder portar a terme l’assaig i celebració d’una
desfilada.

• Acceptar per al Sr. J.B.D.F., actuant com a tresorer de la Societat de
Caçadors de l’Ebre, la cessió de l’ús del pavelló firal el dia 21 de
gener de 2018, per dur a terme un esmorzar social. 

• Acceptar  per  al  Sr.  C.A.P.,  actuant  en  nom  i  representació  de
l’Associació  Black  Diamond,  la  cessió  del   Pavelló  Firal  –espai
interior i exterior- els dies 6, 7 i 8  d’abril de 2018 per realitzar la
celebració  del  6è.  Motor  Show  Amposta  2018,  advertint  a
l’interessat, que aquesta autorització va totalment condicionada a
que s’obtingui autorització per tal de realitzar l’activitat, per a la
qual cosa hauran de sol·licitar-ne expressament l’autorització, cas
de  no  obtenir  autorització  per  realitzar  l’activitat,  aquesta
autorització quedarà sense cap efecte.



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

• Autoritzar al Sr. S.A.F., representant del Club Taekwondo Alfaro, l'ús
del  minibus  els  dies  que  es  diran  a  continuació  en  motiu
d’entrenaments al CAR de Sant Cugat: 16, 23 i 30 de gener, 13 i 20
de  febrer,  16  i  20  de  març  de  2018,  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.

• Autoritzar al Sr. B.G.B., com a director de la PMA, l'ús del minibus el
dia 25 de gener de 2018 per tasques de manteniment de la piscina,
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. J.V.F. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple
de combustible abans de tornar la clau.

ATORGAMENT  D’ACCÉS  AL  SERVEI  D’ACOLLIMENT  TEMPORAL
D’URGÈNCIA

• Renovar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a T.A. i
V.S.,  qui  podran  fer  ús  de  l’habitatge  adscrit  al  servei  situat  a
C/Lleó, 15-21,2n,6a, tenint en compte que la durada de l’acolliment
serà de 3 mesos, comptat a partir del dia 01 de gener de 2018

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 31 de desembre de 2017:

Expedient Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat Descripció Expedient

2017/131 Ortodelta, SL
AV JOSEP

TARRADELLAS 142
146 2

CENTRE
ORTODELTA
AVDA JOSEP

TARRADELLAS

Consulta de
fisioteràpia i

venda de
productes
relacionats

Obertura activitat -
Annex II Llei 16/2015



2017/132
Hermanos
Pellicé, SL

PD CABISCOL
POLÍGON 28

PARCEL.LA 161, 162
I 163

Gestor de
Residus

Canvi no substancial

2017/133 A.M.S.C.
POLÍGON 51

PARCEL.LA 62

Explotació
ramadera d'oví,
cabrum i aviram

Canvi de titularitat
provinent expedient

116/2014

2017/134 G.R.L. AV RAPITA 95 EL REBOST D'ISA
Comerç al detall

de fruites i
verdures

Canvi de titularitat
provinent expedient

068/2009

2017/135
Kis Automatic

System, SL
CL STA BARBARA

S/N
Bugaderia
automàtica

Obertura activitat -
Annex I Llei 16/2015

2017/136 S.L.M. CL S CRISTOFOL 61
LO RACÓ DE LA

IAIA
Bar

Canvi titularitat
provinent expedient

1995/030

2017/137 A.H.I.J. CL S JOSEP 13 TOOR MOBIL
Venda de

telefonia mòbil
Obertura activitat -

Annex I Llei 16/2015

2017/138

Associació
Rehabilitació i

Reinserció
Carambolo

POLÍGON 32
PARCEL.LA 152

GRANJA
CARAMBOLO

Explotació
ramadera

Obertura activitat -
Annex III Llei 20/2009

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

• Subdelegació  del  Govern  a  Tarragona,  autoritza  al  Club  de  Tir
Montsià,  les  tirades  esportives  a  realitzar  durant  l’any  2018
(segons ANEX I) al terme municipal d’Amposta. La Junta de Govern
Local resta assabentada i mana en traslladi còpia al Club de Tir.

• CODE, sol·licita ratificació de l’Ajuntament d’Amposta com a òrgan
Consorciat, del seu acord de dissolució i liquidació del Consorci a
causa de la creació d’un nou Consorci. La Junta de Govern Local
resta assabentada.

• Jutjat  contenciós  administratiu  número  2  de  Tarragona,
procediment  abreviat  410/2017,  rectificació  d’error  material  de
decret dictat en data 17/10/2017. La Junta de Govern Local resta
assabentada.

• Jutjat  contenciós  administratiu  número  2  de  Tarragona,



procediment abreviat 512/2017, sol·liciten còpia de l’expedient. 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 de noves unitats d’obra

• Aprovar  les  noves  unitat  d’obres  corresponents  a  les  obres
“17_006  Substitució  de  la  xarxa  d’aigües  residuals  d’Amposta  a
diversos carrers” que es diran a continuació:
◦ PN01 per import de 410,61 €.
◦ PN02 per import de 1.695,33 €.
◦ PN03 per import de 48,67 €.
◦ PN04 per import de 556,07 €.

Embarg de crèdits i deutes

• Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui
dret  a  percebre  el  Sr.  AA.J.J.G.  fins  cobrir  la  quantitat  que
ascendeix a un total de 952,28 €. (Exp. 431823300651Y).

Aixecament d’embarg

• Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer
contra l’Associació Agrària Jovenes Agricultores de Tarragona. (Ref.
43031700144381)

Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament

• Autoritzar  la  concessió  de  senyalització  amb  placa  de  gual
permanent  per  a  la  porta  del  pati  d’esbarjo  del  Passeig  Canal
Marítim.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Sra.  A.A.B.,  com  a
Directora  de  l’escola  Consol  Ferré  en  la  que  demana
acompanyament  i  seguiment  per  dirigir  i  controlar  el  trànsit



durant la rua de carnestoltes de l’escola que es realitzarà el dia 8
de febrer de 15 a 17 hores d’acord amb recorregut adjunt.

• Desestimar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Sra.  M.G.S.  com  a
representant del Grupo Electro Stocks SLU per qual a les actuals
ordenances  municipals  no  es  contempla  el  fet  de  poder
personalitzar en exclusivitat a la via pública una zona de càrrega i
descàrrega.

Sol·licituds d’autorització per ocupació de la via pública

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Fundació Pere Mata en la
que  demana  autorització  per  posar  una  parada  al  mercat  el
dimarts dia 13 de febrer de 2018 de 8.30 a 13.00 hores per vendre
manualitats  realitzades  pels  seus  usuaris  advertint  a  la
interessada que haurà de posar-se en contacte amb l’encarregat
del mercat per tal que els informi del lloc on s’han d’ubicar, hauran
de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat i hauran de respectar
les ordenances per ocupació de la via pública.

• Autoritzar a la Sra. J.M.P. la instal·lació d’una xurreria a l’exterior
del pavelló firal el dia 11 de febrer de 2018 al lloc on l’indiquin els
organitzadors  del  carnestoltes,  advertint  a  la  interessada  que
haurà de fer complir els articles 17.1 i 17.2 de la Llei 20/1985 de 25
de juliol de prevenció i assistència en matèria de substància que
poden generar dependència. 

Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua.

• Sol·licitar  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  una  subvenció  per
import  de  465.000,00  €.,  per  finançar  l’execució  de  l’actuació
“Construcció  de  nou  dipòsit  de  Poble  Nou  i  renovació  de  la
canonada  d’abastament  de  Poble  Nou  i  Eucaliptus  al  T.M.
d’Amposta”.

Correcció d’acord

• Aprovar la correcció de l'acord aprovat per Junta de Govern Local
en  sessió  de  27  de  desembre  de  2017  indicat,  el  qual  queda
redactat de la forma següent:  “Reconèixer  l’obligació i  ordenar el
pagament a la Unió Filharmònica de la quantitat de 1.600 euros fixats
al conveni corresponents al tercer i últim pagament per les despeses
d’atenció del personal de sala de la Unió Filharmònica, climatització i



neteja de l’auditori  de la Societat  per l’organització de 25 activitats
culturals.”

I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la
sessió essent les vuit hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s'hi ha
tractat  es  formula  la  present  acta  de la  que,  com a  Secretari  acctal.,
certifico.

            L'ALCALDE EL SECRETARI ACCTAL.,


