
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 de febrer
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.

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri

Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:20 h
Hora final: 10:00 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior de data 5 de febrer 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 Endesa Distribución Eléctrica SLU per substitució de seccionador de

línia aèria de mitja tensió al Polígon 31 parcel·la 422. (Exp. 2016/248)
◦ A Telefonica España SAU per canalització de 7 metres al carrer Salvador

Dalí, 27-29. (Exp. 2018/024)
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a
cadascun dels expedients examinats.

• Aprovar  inicialment a sols  efectes  de tramitació  el  projecte presentat  per
Endesa Distribución Eléctrica SLU en la que sol·licita llicència d’obres per a
l’estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 6, parcel·la 35. (Exp. 2017/244).

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en el canvi de
dos tendals a sistema correder i motoritzat per a la llar d’infants la Gruneta,
amb Toldos y Tapiceria Valldeperez CB  segons oferta presentada per un
import de 2.643,85 €.



• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en
subministrament  de  leds  per  a  la  Lluerna  del  Mercat  Municipal,  amb
Luxiform Tortosa SL  segons oferta presentada per un import de 3.012,13 €.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA I FACTURA
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

APROVACIÓ DE MILLORA DE CERTIFICACIÓ D’OBRA

• Aprovar  la  certificació  d’obres  de  millora  núm.  6  de  l’obra
16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal  i  lluerna del
mercat municipal” per un import de 672,01 € sense càrrec per l’Ajuntament
d'Amposta.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

APROVACIÓ DEL CALENDARI LABORAL PER A L’ANY 2018

• Aprovar el calendari laboral per a l’any 2018 del que s’ha donat compte.

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT

• Aprovar  el  reconeixement de  la  nova antiguitat  de la  treballadora L.C.C.
amb efectes del dia 20 de febrer de 2014.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Sra.  S.V.R.  en  la  que  demana
autorització per poder assistir al Curs sobre intervenció administrativa en
l’edificació  i  l’ús  del  sòl  que  es  realitzarà  a  Barcelona  a  l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya els dies 27 de febrer, 6, 13 i 20 de
març de 2018 de 9.30 a 14.30 hores.

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.L.B. i la Sra. S.N.F., en la que
demanen  autorització  per  poder  assistir  al  Curs  sobre  procediment
administratiu comú per a les administracions públiques que es realitzarà a
Tortosa els dies 6, 13, i 20 de març de 2018 de 10 a 14 hores.

• Autoritzar a la Sra. I.M.P. per tal  d’assistir  al  curs de formació anomenat
«Curs Primera infància: Un laberint a transitar», advertint-la que haurà de
recuperar un total de 20 hores durant l’any 2018.

• Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  les
dietes que justificadament i d’acord amb la normativa aplicable s’acreditin



per a la Sra. M.L.B., per haver assistit a la trobada tècnica de suport a la
gestió dels Plans de foment Territorial de turisme a Barcelona.

ATORGAMENT D’AJUTS DEL FONS SOCIAL

• Atorgar  els  ajuts  corresponents  al  Fons Socials  2018 que es  relacionen al
quadre següent:

Data FACTURA FONS SOCIAL

Sol·licitud
Treballador
/a

Muntur
a

Vidres
monof
.

Vidre
s
prog.

Lentille
s

Pròtesi
dental

Inter.Ofta
l.

Total
Muntur
a

Vidre
s
mono
f.

Vidre
s
prog.

Lentille
s

Pròte
si
denta
l

Inter.Oft
al.

Total
ajuts

28/07/201
7

J.L.D.
4.298,
40

4.298,
40

0,00 0,00 0,00 300,00

28/07/201
7

S.S.M. 135,00 0,00
394,0
0

0,00 529,00 135,00 0,00
120,0
0

0,00 255,00

28/07/201
7

I.P.P. 80,00 0,00
300,0
0

0,00 380,00 80,00 0,00
120,0
0

0,00 200,00

12/07/201
7

J.G.E. 
4.505,
00

600,00

22/08/201
7

M.R.A. 96,8 472 568,80 96,8 100 196,80

16/08/201
7

M.P.G. 100 100,00 100 100,00

08/08/201
7

A.B.V. 129 728 857,00 129 100 229,00

07/08/201
7

E.C.M. 89 404 493,00 89 120 209,00

29/08/201
7

J.C.E. 133,82 120 120,00

05/10/201
7

R.O.P. 1167
233,4
0 € 

233,40

10/10/201
7

A.N.G. 80,6 375,4 80,6 120 200,60

17/10/201
7

M.C.P.P. 760
152,0
0 € 

152,00

17/10/201
7

L.A.G. 1975
300,0
0 € 

300,00

23/10/201
7

J.P.G. 1800
300,0
0 € 

300,00

07/11/201
7

I.M.P. 230 118 120 118 238,00

17/11/201
7

P.P.R. 190
38,00
€ 

38,00

20/11/201
7

X.S.S. 36,8 262,1 36 120 156,00

27/11/201 M.C.V.B. 1469,0 293,8 293,81



7 3 1 € 

30/11/201
7

P.P.T. 126,73 89,26 126,73 89,26 215,99

30/11/201
7

J.G.M. 59 100 59 100 159,00

14/12/201
7

R.C.C. 56 56 56,00

15/12/201
7

J.J.P.J. 100 100 100 100 200,00

20/12/201
7

R.R.L. 1460
292,0
0 € 

292,00

04/01/201
8

R.F.G. 180 380 150 120 270,00

03/01/201
8

E.C.G. 89 70 89 70 159,00

TOTAL
5.473,6
0

• Desestimar la sol·licitud d’ajut formulada pel Sr. J.J.P.F. per unes plantilles
per quan no s’ha aportat el certificat de discapacitat.

• Desestimar la sol·licitud d’ajut formulada pel Sr. J.L.D. per unes plantilles
per quan no s’ha aportat el certificat de discapacitat.

ATORGAMENT D’AJUT PER A ESTUDIS

• Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de
600,00€ al Sr. B.A.P. en concepte d’ajut peL Grau de Criminologia a la UOC. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 16 de
data 12/02/2018 que ascendeix a un import líquid de 9.519,16 €, la qual
comença  amb  Sorea  SA  per  import  de  2.045,10  €  i  finalitza  amb  Lutx
Corporació SL per import de 2.294,16 €.

• Reconèixer  les  obligacions  relatives  a  la  relació  número  15  de  data
12/02/2018  que ascendeixen  a  un  import  líquid  de  61.876,69  €,  la  qual
comença amb Endesa Energia SAU per import de 36.711,00 € i finalitza amb
Endesa Energia SAU per import de 4.799,25 €.

• Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  dels
2.000,00  €  al  Sr.  J.C.T.C.  mitjançant  transferència  al  compte  indicat  per
l’interessat per una reclamació de responsabilitat patrimonial.



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

• Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada per la Sra. I.A.R.
per un import de 151,40 € mitjançant transferència bancària al compte de
la interessada.

APROVACIÓ DE  LES  BASES  I  CONVOCATÒRIA  PER  A  LES  PARADES DE  VENDA  I
TALLERS D’OFICI EN MOTIU DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA 2018

• Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de parades de venda i
tallers d’oficis en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any
2018 obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins
al 30 de març de 2018.

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA UBICACIÓ DE LES TAVERNES
EN MOTIU DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA 2018

• Aprovar les Bases reguladores per a la instal·lació de tavernes en motiu de
la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2018 obrint el termini de
presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al 30 de març de 2018.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REGIDORIA DE COMERÇ I
MERCAT  MUNICIPAL  I  L’ASSOCIACIÓ  DE  VENEDORS  DEL  MERCAT  MUNICIPAL
D’AMPOSTA

• Aprovar el conveni amb l’Associació de venedors del mercat municipal en
motiu del “V Tasta de nit” el dia 3 de març de 2018 en commemoració dels
70 anys del Mercat Municipal.

PROPOSTA  PER  A  LA  SOL·LICITUD  DEL  SERVEI  DESA’L  I  ACCEPTACIÓ  DE  LES
CONDICIONS DEL SERVEI

• Acceptar la sol·licitud de modificació del servei, de les condicions generals i
específiques  que  regulen  la  prestació  dels  serveis  per  part  de  l’AOC  i
habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la
sol·licitud. 



SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT I  A L’E-LICITA DEL
CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

• Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament d’Amposta al perfil del contractant
i a l’E-licita del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL

• Aprovar  el  padró  anual  dels  guals  permanents  i  zones  de  càrrega  i
descàrrega any 2018, ordenança reguladora número 20, per un import de
134.378,31 €

CEMENTIRI MUNICIPAL

• Atorgar  concessió  administrativa  funerària  a  favor  de  la  Sra.  M.C.D.A.  per
l’adquisició del columbari del cementiri municipal número 44 4t.

• Aprovar sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió
administrativa funerària que les causants C.T.Z. i C.T.T. tenien sobre el nínxol
número 1890, a favor de P.C.C.

MERCAT MUNICIPAL

• Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no
sedentària constituïda sobre el lloc 040043 a la plaça Ramón Berenguer IV
al Sr. J.V.C.C., com a cessionari.

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

• Acceptar  concedir  la  bonificació  pregada  pel  Sr.  P.J.S.,  actuant  en  nom  i
representació  de  l’entitat  Toc  Toc  SCP,  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

878500 843,90 843,90 573,85 573,85

• Acceptar  concedir  la  bonificació  pregada  pel  Sr.  J.C.P.,  actuant  en  nom  i
representació de l’entitat Poble Nou Resort, S.L., consistent en el 68 % de la
quota  liquidada  i  aplicar  la  bonificació  a  la  liquidació  generada  atenent  al
següent detall:



Liquidació Import Quantitat
pagada

68% bonificació Quantitat a tornar

939610 956,62 956,62 650,50 650,50

• Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. L.J.G. 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

944023 348,83 348,83 174,42 174,42

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT

• Considerar que concorren en la Sra. C.S.F. tots els requisits per tal de poder
declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa les
liquidacions números 940853 i 940854 per tractar-se un supòsit d’exempció.

• Considerar que concorren en la Sra. S.R.Q. tots els requisits per tal de poder
declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual.

• Considerar  que concorren en el  Sr.  J.M.R.C.  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 i aplicar la bonificació atenent
al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif.
Habitatge

25% bonif. Resta béns i
VC > 20000

942451 84,24 29/01/2018 21,06

RECLAMACIÓ CONTRA PAGAMENT DE SANCIÓ I SERVEI DE GRUA PER RETIRADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

• Acceptar  les  al·legacions  de  Montsià  Serveis,  S.L.  en  la  que  demana
l’anul·lació de la denúncia de trànsit i la devolució per ingressos indeguts
pel pagament del servei de grua amb liquidació número 895652, per quant
no va poder apercebre que en l’indret on va estacionar el vehicle estava
prohibit  perquè  en  el  moment  de  l’estacionament  encara  no  s’havia
senyalitzat la porta i a més aquell dia encara no tenia efectivitat el gual i
procedir a practicar la devolució per ingressos indeguts per un import de
82,70 € que s’haurà d’ingressar al compte indicat per la reclamant.



RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS

• Acceptar per a la Sra. C.C.A. l’ajornament de pagament la liquidació número
941928 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana per un import global de 653,27 € fins al 30 de juny de
2018 dia en que deurà fer-se efectiu el rebut atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Interessos Total

941928 30/06/2018 653,27 7,82 661,09

• Reconèixer en el Sr. A.K. els ingressos indeguts de les fraccions pagades de
la liquidació número 820065 de l’IIVTNU i practicar devolució per ingressos
indeguts atenent al següent detall:

Rebut Generat Anul·lat Pagat Recàrrec Interessos A tornar

820065 865,88 134,18 731,70 146,35 51,61 929,66

• Acceptar  per  al  Sr.  C.F.A.  l’ajornament  de  pagament  les  liquidacions
números  9426599,  942600  i  942601  pel  concepte  d’Impost  sobre
l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  per  un  import
global de 994,23 € fins l’1 de juliol de 2018 dia en que deurà fer-se efectiu
atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Interessos Total

942599 01/07/2018 929,31 11,27 940,58

942600 01/07/2018 24,24 0,29 24,53

942601 01/07/2018 40,68 0,49 41,17

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

• Considerar  que  concorren  en  la  Sra.  A.A.M.  les  circumstancies  indicades  a
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família
nombrosa i, al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar
de la segona tarifa 18 m3/trimestre.

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  A.M.F.  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.

• Considerar  que  no concorren  en  el  Sr.  S.A.  les  circumstancies  indicades  a
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família



nombrosa de tres components i la reducció s’aplica a comptar del 4t. membre
de la família.

• Considerar  que  concorren  en  el  Sr.  G.A.  les  circumstancies  indicades  a
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família
nombrosa i, al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar
de la segona tarifa 18 m3/trimestre.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

• Procedir a reconèixer un ingrés indegut en el Sr. P.S.V.O. per quant el servei
d’expedició del document que sol·licitada l’interessat no s’ha realitzat i per
tant no ha existit fet imposable per meritar la taxa cobrada i procedir a la
devolució per ingressos indeguts atenent al següent detall:

Nom Pagat Correct
e

Diferència Interès Total

P.V.O. 18,08 0,00 18,08 0,00 18,08

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI

• Acceptar per al Sr. J.P.M.B. l’ajornament del pagament la liquidació número
940859 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana per un import global de 1.841,62€ de fins al 31 d’agost
de 2018 dia en que deurà fer-se efectiu el rebut atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Interessos Total

940859 31/08/2018 1841,62 44,84 1886,44

• Acceptar per al Sr. T.S.C. el fraccionament i ajornament del pagament de la
liquidació número 941622 pel concepte de plus vàlua per un import global
de 847,19 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

847,19 20/03/2018 52,94 0,00 0,40 53,34 794,25

794,25 20/04/2018 52,94 0,00 0,57 53,51 741,31

741,31 21/05/2018 52,94 0,00 0,73 53,67 688,37

688,37 20/06/2018 52,94 0,00 0,90 53,84 635,43

635,43 20/07/2018 52,94 0,00 1,06 54,00 582,49



582,49 20/08/2018 52,94 0,00 1,23 54,17 529,55

529,55 20/09/2018 52,94 0,00 1,40 54,34 476,61

476,61 20/10/2018 52,94 0,00 1,57 54,51 423,67

423,67 20/11/2018 52,94 0,00 1,73 54,67 370,73

370,73 20/12/2018 52,94 0,00 1,89 54,83 317,79

317,79 21/01/2019 52,94 0,00 2,07 55,01 264,85

264,85 20/02/2019 52,94 0,00 2,23 55,17 211,91

211,91 20/03/2019 52,94 0,00 2,38 55,32 158,97

158,97 22/04/2019 52,94 0,00 2,56 55,50 106,03

106,03 20/05/2019 52,94 0,00 2,71 55,65 53,09

53,09 20/06/2019 53,09 0,00 2,89 55,98 0,00

847,19 0,00 26,32 873,51

• Acceptar per al Sr. D.M.P.R. el fraccionament i ajornament del pagament de
les liquidacions números 763040, 779899, 779900 i 779901 pels conceptes
d’expedient sancionador,  serveis especials policia local,  servei grua i taxa
expedició  documents,  per  un  import  global  en  voluntària  de  724,78  €
segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

724,78 20/03/2018 18,08 3,62 3,15 24,85 706,70

706,70 20/04/2018 23,00 4,60 4,08 31,68 683,70

683,70 21/05/2018 20,67 4,14 3,73 28,54 663,03

663,03 21/06/2018 20,67 4,14 3,80 28,61 642,36

642,36 23/07/2018 20,67 4,14 3,86 28,67 621,69

621,69 21/08/2018 20,69 4,12 3,93 28,74 601,00

601,00 20/09/2018 20,03 4,01 4,20 28,24 580,97

580,97 22/10/2018 20,03 4,01 4,27 28,31 560,94



560,94 20/11/2018 20,03 4,01 4,33 28,37 540,91

540,91 20/12/2018 20,03 4,01 4,39 28,43 520,88

520,88 21/01/2019 20,03 4,01 4,45 28,49 500,85

500,85 20/02/2019 20,03 4,01 4,52 28,56 480,82

480,82 20/03/2019 20,03 4,01 4,57 28,61 460,79

460,79 22/04/2019 20,03 4,01 4,64 28,68 440,76

440,76 20/05/2019 20,03 4,01 4,70 28,74 420,73

420,73 20/06/2019 20,03 4,01 4,76 28,80 400,70

400,70 22/07/2019 20,03 4,01 4,83 28,87 380,67

380,67 20/08/2019 20,03 4,01 4,89 28,93 360,64

360,64 20/09/2019 20,03 4,01 4,95 28,99 340,61

340,61 21/10/2019 20,03 4,01 5,02 29,06 320,58

320,58 20/11/2019 20,03 4,01 5,08 29,12 300,55

300,55 20/12/2019 20,03 4,01 5,14 29,18 280,52

280,52 20/01/2020 20,03 4,01 5,20 29,24 260,49

260,49 20/02/2020 20,03 4,01 5,27 29,31 240,46

240,46 20/03/2020 20,03 4,01 5,33 29,37 220,43

220,43 20/04/2020 20,03 4,01 5,39 29,43 200,40

200,40 20/05/2020 20,03 4,01 5,45 29,49 180,37

180,37 22/06/2020 20,03 4,01 5,52 29,56 160,34

160,34 20/07/2020 20,03 4,01 5,58 29,62 140,31

140,31 20/08/2020 20,03 4,01 5,64 29,68 120,28

120,28 21/09/2020 20,03 4,01 5,71 29,75 100,25

100,25 20/10/2020 20,03 4,01 5,77 29,81 80,22



80,22 20/11/2020 20,03 4,01 5,83 29,87 60,19

60,19 21/12/2020 20,03 4,01 5,89 29,93 40,16

40,16 20/01/2010 20,03 4,01 5,96 30,00 20,13

20,13 22/02/2021 20,13 3,91 6,05 30,09 0,00

724,78 144,96 175,83 1045,57

• Acceptar  per  al  Sr.  M.C.F.  i  Y.M.P.P.  el  fraccionament  i  ajornament  del
pagament de les liquidacions números 943254, 943255, 943256 i 943257
pel concepte de plus vàlua per un import global  de 1003,10 € segons el
següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

1003,10 05/04/2018 167,16 0,00 0,52 167,68 835,94

835,94 05/05/2018 167,16 0,00 1,08 168,24 668,78

668,78 05/06/2018 167,16 0,00 1,56 168,72 501,62

501,62 05/07/2018 167,16 0,00 2,08 169,24 334,46

334,46 05/08/2018 167,16 0,00 2,64 169,80 167,30

167,30 05/08/2018 167,30 0,00 3,16 170,46 0,00

1003,10 0,00 11,04 1014,14

• Acceptar per al Sr. E.G.B. el fraccionament i ajornament del pagament de la
liquidació  número 942072 pel  concepte de plus vàlua per un import  de
771,75 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

771,75 05/04/2018 42,87 0,00 0,26 43,13 728,88

728,88 05/05/2018 42,87 0,00 0,40 43,27 686,01

686,01 05/06/2018 42,87 0,00 0,52 43,39 643,14

643,14 05/07/2018 42,87 0,00 0,66 43,53 600,27

600,27 05/08/2018 42,87 0,00 0,80 43,67 557,40



557,40 05/09/2018 42,87 0,00 0,93 43,80 514,53

514,53 05/10/2018 42,87 0,00 1,06 43,93 471,66

471,66 05/11/2018 42,87 0,00 1,20 44,07 428,79

428,79 05/12/2018 42,87 0,00 1,33 44,20 385,92

385,92 05/01/2019 42,87 0,00 1,48 44,35 343,05

343,05 05/02/2019 42,87 0,00 1,60 44,47 300,18

300,18 05/03/2019 42,87 0,00 1,73 44,60 257,31

257,31 05/04/2019 42,87 0,00 1,86 44,73 214,44

214,44 05/05/2019 42,87 0,00 2,00 44,87 171,57

171,57 05/06/2019 42,87 0,00 2,13 45,00 128,70

128,70 05/07/2019 42,87 0,00 2,26 45,13 85,83

85,83 05/08/2019 42,87 0,00 2,40 45,27 42,96

42,96 05/09/2019 42,96 0,00 2,54 45,50 0,00

771,75 25,16 796,91

• Acceptar per al Sr. A.C.S. el fraccionament i ajornament del pagament de la
liquidació número 940923 pel concepte de plus vàlua per un import global
de 1.829,87 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

1829,87 20/03/2018 152,48 0,00 0,22 152,70 1677,39

1677,39 20/04/2018 152,48 0,00 0,70 153,18 1524,91

1524,91 21/05/2018 152,48 0,00 1,19 153,67 1372,43

1372,43 20/06/2018 152,48 0,00 1,66 154,14 1219,95

1219,95 20/07/2018 152,48 0,00 2,13 154,61 1067,47

1067,47 20/08/2018 152,48 0,00 2,62 155,10 914,99

914,99 20/09/2018 152,48 0,00 3,10 155,58 762,51



762,51 20/10/2018 152,48 0,00 3,60 156,08 610,03

610,03 20/11/2018 152,48 0,00 4,06 156,54 457,55

457,55 20/12/2018 152,48 0,00 4,53 157,01 305,07

305,07 21/01/2019 152,48 0,00 5,03 157,51 152,59

152,59 20/02/2019 152,59 0,00 5,50 158,09 0,00

1829,87 0,00 34,34 1864,21

• Acceptar per a la Sra. D.C.C. el fraccionament i ajornament del pagament de
la liquidació número 942128 pel concepte d’expedient sancionador, per un
import en voluntària de 72,00 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

72,00 05/04/2018 14,40 0,00 0,09 14,49 57,60

57,60 07/05/2018 14,40 0,00 0,13 14,53 43,20

43,20 05/06/2018 14,40 0,00 0,18 14,58 28,80

28,80 05/07/2018 14,40 0,00 0,22 14,62 14,40

14,40 05/08/2018 14,40 0,00 0,27 14,67 0,00

72,00 0,00 0,89 72,89

• Acceptar per al Sr. A.C.B. el fraccionament i ajornament del pagament de la
liquidació número 942125 pel  concepte d’expedient  sancionador,  per  un
import en voluntària de 72,00 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

72,00 05/04/2018 14,40 0,00 0,09 14,49 57,60

57,60 07/05/2018 14,40 0,00 0,13 14,53 43,20

43,20 05/06/2018 14,40 0,00 0,18 14,58 28,80

28,80 05/07/2018 14,40 0,00 0,22 14,62 14,40

14,40 05/08/2018 14,40 0,00 0,27 14,67 0,00

72,00 0,00 0,89 72,89



• Acceptar per a la Sra. R.M.A. el fraccionament i ajornament del pagament
de la liquidació número 942172 pel concepte d’expedient sancionador, per
un  import  en  voluntària  de  72,00  €  segons  el  següent  quadre
d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

72,00 05/04/2018 14,40 0,00 0,09 14,49 57,60

57,60 07/05/2018 14,40 0,00 0,13 14,53 43,20

43,20 05/06/2018 14,40 0,00 0,18 14,58 28,80

28,80 05/07/2018 14,40 0,00 0,22 14,62 14,40

14,40 05/08/2018 14,40 0,00 0,27 14,67 0,00

72,00 0,00 0,89 72,89

SOL·LICITUDS DE GUALS PERMANENTS

• Atorgar al Sr. L.N.T. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència
número 2291 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 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al
carrer Saragossa número 52.

• Atorgar a la Sra. I.A.P.  la reserva de la via pública de gual permanent amb
número de llicència 2294 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 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al
carrer Enric Granados número 30.

• Atorgar al Sr. S.A.C.A. la reserva de la via pública de reserva de la via pública per
a la càrrega i descàrrega de mercaderies amb llicència de reserva número 5544
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: Zona de reserva de la via pública de 6,300

metres lineals emplaçats enfront a l’establiment ubicat al carrer Agustina
d’Aragó número 13.



RENÚNCIA A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER CÀRREGA I DESCÀRREGA

• Acceptar per al Sr. H.P.P., actuant en nom i representació de l’entitat mercantil
Peixateria Bon Mar, S.L., la baixa de càrrega i descàrrega amb llicència número
9300 que tindrà efectivitat a comptar del segon semestre de 2018.

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

• Acceptar  per al  Sr.  J.F.F.,  actuant en nom i  representació de l’Assemblea
Nacional Catalana, amb efectes retroactius, la cessió del Casal els dies 25 de
gener i  1 i  8 de febrer de 2018 de les 19:00 fins les 22:00 hores i  cedir
gratuïtament equip de so, projector, ordinador i micròfon.

• Acceptar per al Sr. A.S.G. la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal
Municipal el dia 24 de febrer de 2018 de les 17:00 fins les 21:30 hores per
portar a terme un acte sobre Palestina.

• Acceptar per al Sr. E.V.R.,  actuant com a representant d’Unió de Pagesos de
Catalunya, amb efectes retroactius, la cessió d’ús de l’hotel d’entitats per al
dia 22 de gener de 2018 de les 09:30 fins les 14:00 hores.

• Acceptar  per  a  la  Sra.  M.C.F.T.,  ctuant  en  nom  i  representació  de  la
Federació de Comerç d’Amposta, amb efectes retroactius,  la cessió d’ús del
Teatre de l’edifici  del  Casal  Municipal  el  dia 23 de gener de 2018 de les
20:00 fins les 23:00 hores.

• Acceptar per a la Sra. A.B.M., actuant en nom i representació de l’entitat Llar
Residència Pere Mata d’Amposta, la cessió de la sala teatre del Casal el dia
14 de desembre de 2018 des de les 15:00 fins les 20:00 hores per realitzar
una festa de Nadal a la Llar.

• Acceptar per al Sr. A.S.G. la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal
Municipal el dia 1 de març de 2018 de les 19:00 fins les 20:30 hores per
portar a terme un acte sobre Palestina.

• Acceptar, per al Sr. B.B.T., actuant en nom i representació de l’Associació de
Teatre i Circ TTEE, amb efectes retroactius, la cessió de la sala del teatre de
l’edifici del casal els dies  27 de gener, 10 i 11 de febrer de 2018 de les 09:00
fins les 14:00 i de les 16:00 fins les 21:00 hores.

• Acceptar per al Sr.  J.A.M.,  actuant en nom i representació de l’Associació
Engrescats de les Terres de l’Ebre, la cessió del recinte exterior del Pavelló
Firal el dia 14 de juliol de 2018 per poder portar a terme una festa i recaptar
diners per  la  construcció  i  equipament d’un tancat  nou per als  animals,
condicionada a l’obtenció de l’autorització per la realització de l’activitat. En
el  cas  que  no  s’obtingui  dita  autorització,  aquesta  cessió  quedarà
automàticament sense cap efecte.

• Acceptar  per  al  Sr.  J.A.M.,  actuant  en nom i  representació  de Associació
Cultural d’Artistes de les Terres de l’Ebre la cessió del recinte exterior del



Pavelló  Firal  El  dia  4  d’agost  de  2018,  condicionada  a  l’obtenció  de
l’autorització per la realització de l’activitat. En el cas que no s’obtingui dita
autorització, aquesta cessió quedarà automàticament sense cap efecte.

• Acceptar per a la Sra. C.S.R.,  actuant en nom i representació de Moteres
Terres  de l’Ebre,  la  cessió  del  recinte exterior  del  Pavelló Firal  el  dia 14
d’abril  de  2018  per  poder  portar  a  terme  una  jornada  solidaria,
condicionada a l’obtenció de l’autorització per la realització de l’activitat. En
el  cas  que  no  s’obtingui  dita  autorització,  aquesta  cessió  quedarà
automàticament sense cap efecte.

• Acceptar  per  al  Sr.  G.P.L.,  actuant  en  nom  i  representació  de  l’Institut
Montsia d’Amposta, amb efectes retroactius, la cessió de l’Auditori el dia 6
de febrer de 2018 de les 10 a les 14 hores.

• Acceptar  per  al  Sr.  A.N.F.,  actuant  en  nom  i  representació  de  Basf
Espanyola, S.L.,la cessió de l’Auditori i de la zona exterior de darrera el dia 2
de març de 2018 de les 9 a les 16 hores per poder portar a terme una
jornada sobre el cultiu de l’arròs.

Abans de continuar amb els punts de l’ordre del dia, el regidor Sr. Marc Fornós
Monllau, surt de la sala i s’absenta de la votació de l’assumpte que es debatrà a
continuació per tenir un interés directe.

• Acceptar per al Sr. Marc Fornos Monllau, actuant en nom i representació de
l’Escola Mestre Agustí Barbera, la cessió de l’Auditori el dia 19 de juny de
2018 durant tot el dia per poder portar a terme en lliurament d’orles de
sisè.

El Sr. Marc Fornós Monllau es reincorpora a la sessió.

• Acceptar  per  al  Sr.  X.E.G.,  actuant  en  nom  i  representació  de  l’entitat
Associació Excursionista d’Amposta, amb efectes retroactius,  la cessió de
la sala del teatre de l’edifici del casal el dia  6 de febrer de 2018 de les 20:45
fins les 24:00 hores. 

• Acceptar  per  al  Sr.  G.P.L.,  actuant  en  nom  i  representació  de  l’Institut
Montsià  d’Amposta,  amb  efectes  retroactius,  la  cessió  de  l’Auditori  els
següents dies de desembre de 2017: dia 11, 12, 13, 14 i 15 des de les 09::00
fins les 13:00 hores, per poder portar a terme l’assaig i celebració de la festa
nadalenca diferents dies del mes de desembre.

• Acceptar per a la Sra. P.G.P., actuant en nom i representació de l’Associació
Jubilats Manel Ruiz Salgado d’Amposta, la cessió del pavelló de Fires els dies
25  i  26  de  maig  de  2018  per  la  celebració  del  berenar  popular  de
l’associació de jubilats. 



• Acceptar  per  a  l’Esglèsia  Cristiana  Evangèlica  d’Amposta,  amb  efectes
retroactius, la cessió de l’Auditori municipal el dia 2 de febrer de 2018 de les
18:00  fins  les  22:00  hores  per  poder  portar  a  terme  en  esdeveniment
religiós.

• Acceptar per a la Sra. M.J.R.M., actuant en nom i representació de l’Institut
de Tecnificació d’Amposta, la cessió de l’Auditori municipal el dia 24 d’abril
de 2018 de les 09:00 fins les 14:00 hores per poder portar a terme les III
jornades d’Educació i Família.

• Acceptar per a la Sra. I.E.P., ctuant en nom i representació de l’Ajuntament
d’Amposta, la reserva de l’Auditori municipal a favor del propi Ajuntament
els dies 17 i 18 d’octubre de 2018 de les 09:00 fins les 14:00 hores i des de
les 15:00 fins les 21:00 hores.

• Acceptar per a la Sra. M.C.S.R., actuant en nom i representació de l’Escola
Soriano Montagut, la cessió de l’auditori municipal per als dies 14 i 15 de
juny de 2018 de les 09:00 fins les 13:00 i de les 16:00 fins les 22:00 hores.
Acceptar per a la Sra. C.C.A., actuant com a representant de la comparsa de
carnestoltes  de  l’Associació  Veins  del  Grau,  amb  efectes  retroactius,   la
cessió d’ús del Pavelló Firal per als dies 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2018
de les 21:30 fins les 23:00 hores.

• Acceptar per l’Associació d’oci Nocturn Amposta la cessió de l’espai exterior
del pavelló Firal els següents dies i en les indicades franges horàries de les
23:30 h del 30 de juny de 2018 fins 06:00 h de l’1 de juliol de 2018, de les
23:30 h de l’1 de setembre de 2018 fins 06:00 h del 2 de setembre de 2018,
per organitzar una festa del tipus “disco mòbil”, condicionada a l’obtenció
de l’autorització per la realització de l’activitat. En el cas que no s’obtingui
dita autorització, aquesta cessió quedarà automàticament sense cap efecte.

• Acceptar per a Promocions d’oci la Cala, S.L. la cessió de l’espai exterior del
pavelló Firal els següents dies i  en les indicades franges horàries:  de les
23:30 h del 23 de juny de 2018 fins 06:00 h del 24 de juny de 2018, de les
23:30 h del 9 de setembre de 2018 fins 06:00 h del 10 de setembre de 2018,
condicionada a l’obtenció de l’autorització per la realització de l’activitat, i no
acceptar la sol·licitud de cessió dels dies 20 a 22 de juliol per indisponibilitat
del  pavelló.  En el  cas  que no s’obtingui  dita  autorització,  aquesta  cessió
quedarà automàticament sense cap efecte.

• Acceptar per al Sr. S.M.M., actuant en nom i representació de l’Associación
de Propietarios de Maquinaria Agricola de las Comarcas Del Montsia Y Baix
Ebre, la cessió del Pavelló Firal el dia 15 de febrer de 2018 de les 08:00 fins
les 14:00 hores per realitzar inspeccions tècniques als vehicles agrícoles.

• Acceptar per a la Unió de Pagesos de Catalunya la cessió d’ús d’una sala de
reunions de l’edifici Casal Municipal que es regirà pels pactes establerts als
conveni, sobre tot pel que fa a la regulació de les reserves d’ús i l’objecte
d’aquest.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

• Autoritzar al Sr. R.C.C. a la realització de la celebració d’una activitat musical
en directe a l’establiment on ara es realitza l’activitat de bar anomenat Bar
Nocturnal amb els condicionants establerts. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS

• Autoritzar al Sr. B.G.B., responsable de la Piscina Municipal d’Amposta, amb
efectes retroactius, l'ús del minibus els dies 12 i 14 de febrer de 2018 amb
motiu  de  manteniment  de  la  piscina  municipal,  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.M.  advertint  que  haurà  de  deixar  el
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar a la Sra. C.C.S., del Servei Prelaboral Fundació Pere Mata, l'ús del
minibus els dies 23 de març i 15 de juny de 2018 per a excursió – sortides,
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. C.C.S. advertint que haurà
de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar al Sr. A.G.C. representant de l’Associació Siloé, l'ús del minibus els
dies 6, 13, 20, 27 d’abril i 4 i 11 de maig de 2018, per recollida d’aliments a
Reus,  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. A.G.C advertint
que haurà de  deixar  el  dipòsit  del  minibus ple  de  combustible  abans de
tornar la clau.

• Autoritzar per la Sra. Júlia Barberà Manrique, Regidora de Joventut, l'ús del
minibus els dies 26 i 28 de juny, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol, 21, 23, 28 i
30 d’agost i 4 i 6 de setembre de 2018 en motiu de les estades d’estiu 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  Director/a de les estades
d’estiu  2018 advertint  que haurà  de  deixar  el  dipòsit  del  minibus  ple  de
combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar a la Sra. R.M.C.P., l'ús del minibus per als dies 7, 30 i 31 de març de
2018 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. M.F.P. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus
ple de combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar per al Sr. A.M.F., l'ús del minibus els dies que ha estat sol·licitat,
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. A.M.F., advertint que haurà
de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

CORRECCIÓ D’ACORD

• Aprovar la correcció de l’acord  de data de 15 de gener de 2018 en que es
va aprovar la participació de l’Ajuntament d’Amposta en fires i Turismes i on
contava:

Acció on-line Mi Nube
Aportació PTDT...8.000 €
Preu per participant...80,00 € (Iva Inclòs)

Ha de constar:
Acció on-line Mi Nube
Aportació PTDT...8.000 €
Preu per participant...800,00 € (Iva Inclòs)

COMUNICACIONS OFICIALS

• Servei  d’ocupació de Catalunya,  atorga a l’entitat  Ajuntament d’Amposta,
una subvenció de 110.000 € per la realització del programa Fem Ocupació
per a joves. La Junta de Govern Local resta assabentada.

• Departament  de  Territori  i  sostenibilitat,  autoritza  la  realització  de  les
proves eqüestres sol·licitada pel  Club Hípic  comarques de Tarragona.  La
Junta de Govern Local resta assabentada i mana es comuniqui al Club Hípic
comarques de Tarragona i Policia Local.

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 convenis de pràctiques en centres de treball  

• Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i
l’empresa  Filmsnòmades  SCP  per  a  la  formació  pràctica  en  centres  de
treball  de l’alumne  de l’Escola d’Art i  Disseny, A.L.A. del 12 de febrer de
2018 fins al 4 de maig de 2018, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Reclamacions contra l’IVTM  

• Concedir al Sr. F.M.P. una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM
durant l’any 2019, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del
2020, ja que el dia 28 de maig de 2019 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació
només  és  aplicable  durant  els  primers  5  exercicis  a  partir  de  la  data  de
matriculació.

• Donar de baixa els vehicles del padró fiscal  del Sr. J.S.S.,  d’acord amb la
praxi  pretèrita  utilitzada  en  situacions  anàlogues  i  donar  de  baixa  les
liquidacions contra la herència jacent de “Hereus de J.S.S.”.

• Admetre que la  maquinària  agrícola  descrita  i  propietat  del  Sr.  P.C.M.  està
inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

• Concedir al Sr. J.I.T.R. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici
2019 i següents.

• Concedir al Sr. S.M.M. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici
2019 i següents.

Sol·licitud de designació d’assessor/a tècnic/a especialitzat en geomàtica per al procés
selectiu  d’un  Tècnic/a  Mig/ana  per  a  la  realització  del  Programa  Temporal
d’implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).   

• Designar com a assessor/a tècnic/a especialitzat en geomàtica a la Sra. M.M.G.,
Cap de Secció de Cartografia de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. 

Donar  compte  del  Registre  Municipal  d’Activitats  Comunicades  i  del  Pla  de
Verificació d’Activitats – GENER 2018

• 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 gener de
2018 són:

Expedient Promotor Telèfon 1
Adreça
Activitat

Nom
Comercial Id Activitat

Descripció
Expedient



2018/001

Teleinformática
y

Comunicacione
s, SA 93325xxxx

AV RAPITA
72 M MOVISTAR

Botiga de
telefonia

mòbil

Obertura
activitat -

Annex II Llei
16/2015

2018/002 A.B. 64982xxxx

CL
BARCELO
NA 129 Bar

Canvi
titularitat
provinent
expedient
025/2010

2018/003 Cartodelta, SL 97770xxxx

CL
ORLEANS

3

Fabricació
d'embalatge
s de cartró

Canvi no
substancial
expedient
044/2005

2018/004 H.S. 63261xxxx
AV RAPITA

112 BXS

BAR
RESTAURAN

T HAPPY
Bar

Restaurant

Obertura
activitat

Annex II Llei
16/2015

2018/005 A.A.S. 60053xxxx

PZ
ADOLFO
VENTAS 2

B AT 1
Habitatge

d'ús turístic

Habitatge
d'ús turístic -
Annex I Llei

16/2015

2018/006 M.C.B.F. 63803xxxx
CL MAJOR

VILLA 3
Habitatge

d'ús turístic

Habitatge
d'ús turístic -
Annex II Llei

16/2015

2018/007 L.J.G. 65318xxxx
AV RAPITA
111 BXS 3 123 BEBÉ

Venda moda
infantil i

puericultura

Obertura
activitat -

Annex I Llei
16/2015

2018/008

Coordinadora
de Servicios de

Seguridad
Inteligente, SL 90273xxxx

CL
TARRAGO
NA 30 BXS

CSI
SEGURETAT

Oficina
serveis de
seguretat
privada

Obertura
activitat -

Annex I Llei
16/2015

Així  mateix,  s’informa  pel  mateix  període,  que  no  s’ha  realitzat  cap  inspecció
d’acord amb el que es disposa al Pla de Verificació d’Activitats.

Sol·licitud de baixa voluntària de treballador  

• Acceptar  la  baixa  voluntària  del  contracte  formalitzat  amb  el  treballador
M.P.F. amb efectes del dia 19 de febrer de 2018, sense que se li descompte la
part proporcional corresponent per la falta de preavís suficient.



Informes tècnics  

• Informar favorablement l’aprovació inicial del projecte de “Condicionament
de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita. 1a Fase.
Tram: P.K. 0+700 - TV-3406”- CD amb el fitxer anomenat “P08-2017 Amposta
- St. Carles.pdf”.

• Retenir de la certificació de liquidació de l’obra 16022_EPBE_ Rehabilitació de
la coberta principal i lluerna del mercat municipal el pagament parcial de la
quantitat  corresponent  a  les  obres  de  millora  que  manquen  a  realitzar,
concretament l’import de 34.940,21 €.

Sol·licitud de cessió de material municipal  

• Aprovar per al Sr. A.A.B. com a Directora de l’Escola Consol Ferré en la que
demana la cessió de tanques per al II Cros Escolar que es realitzarà el dia 14
d’abril de 2018, la cessió de les tanques disponibles en aquell moment.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat  

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. B.O.C., com a representant de
l’escola Sagrat Cor en la que demanen autorització per realitzar dues sortides
amb els alumnes de l’escola, el dijous 8 de febrer de 2018, per celebrar el
Dijous Gras, els alumnes de 1er a 3er de primària al parc que hi ha al camí de
Tosses  al  costat  del  cementiri  i  de  4rt  a  6è  a  les  pistes  que  hi  ha  a
l’encreuament  del  carrer  Amèrica  i  Av.  Josep  Tarradelles,  amb  efectes
retroactius.

Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local  

• Autoritzar  la  col·laboració  de  la  Policia  Local  amb  els  recursos  humans
disponibles per l’Associació Black Diamonds Tunning Cars en la que demanen
la col·laboració de la Policia Local en motiu de la rua pels carrers de la ciutat el
dissabte 7 d’abril de 2018 a les 21.30 hores.

• Autoritzar la col·laboració de la Policia Local i de l’Associació de voluntaris de
Protecció  Civil  amb  els  recursos  humans  disponibles  per  a  la  sol·licitud
formulada  pel  Sr.  F.J.A.,  representant  del  Club  BTT  Montbike  en  la  que
demana la col·laboració de la Policia Local i Associació de Protecció Civil en
motiu de la cursa urbana de 10.000 metres i mitja marató que es realitzarà el
dia 18 de febrer de 2018 a Amposta.



Sol·licitud d’autorització per senyalització   

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Fundació Pere Mata de les Terres de
l’Ebre  en  la  que  demanen  poder  senyalitzar  al  voltant  del  perímetre  de
l’hospital una línia verda que limita la zona on No es pot fumar, atès que s’han
adherit a la Xarxa Catalana d’Hospital sense Fum  segons la Llei 28/2005 es
prohibeix fumar en els centres sanitaris.

• Comunicar  a la Sra.  M.M.V.  que la seva proposta  en la que demana que
s’instal·lin  pilones  que  donen  continuació  a  les  que  ja  hi  ha  al  carrer
Cervantes, fent tot el redó de la cantonada fins al pas de vianants o bé es posi
un  maceter  suficientment  gran  que  impedeixi  l’estacionament  en  aquell
indret,  es passarà al  departament de planificació per tal  que s’estudii  i  es
realitzi l’actuació que millor s’ajusti a dret.

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, en la
que demana autorització per poder col·locar un contenidor per les runes i
obres menors que estan realitzant al carrer Miralles durant els dies 1 i 2 de
febrer de 2018 amb efectes retroactius.

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.F.G.S. en la que demana autorització
per ocupació de la via pública a l’Av. Alcalde Palau, 14 per desmuntar una
marquesina durant els dies 12 i 13 de febrer de 2018 amb efectes retroactius.

Embargs de crèdits i deutes  

• Aprovar  l’embarg  dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte  tingui  dret  a
percebre el Sr. E.E.M.L. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de
788,13 €. (Ref. 431823301964P)

• Aprovar  l’embarg  dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte  tingui  dret  a
percebre  la  Fundació  Escola  Emprenedors  fins  cobrir  la  quantitat  que
ascendeix a un total de 405,00 €. (Ref. 081823322316C).

• Aprovar  l’embarg  dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte  tingui  dret  a
percebre la mercantil  Fustes Roca i  Codorniu fins cobrir la quantitat que
ascendeix a un total de 674,74 €.  (Ref. 431823301783B)

I  no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió
essent les deu hores i de tot el que s'hi ha tractat es formula la present acta de la
que, com a Secretària, certifico.

            L'ALCALDE LA SECRETÀRIA


