
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 26 de març de
2018

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.

Regidors/es:  Sr.  Marc Fornós Monllau,  Sr.  Ramon Bel Serrat,  Sr.  Tomàs Bertomeu
Balart, Sr. Miquel Subirats Garriga, Sra. Joanna Isabel Estévez González

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:28 h
Hora final: 09:20 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2018

S’aprova després de fer-se constar que en l’aprovació de pagaments,es corregeix per 
errada tipogràfica

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 llicències 
sol·licitades:

Endesa Distribución Eléctrica SLU 

APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR AFECTATS PER 
L’AMPLIACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL

S’aprova inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i dels propietaris amb
indicació de la seva residència i domicili, afectats pel procediment expropiatori, 
declarant la necessitat de la seva ocupació.

REQUERIMENT DE RETIRADA DE QUIOSC DE LA VIA PÚBLICA  

S’acorda ordenar a la Sra. NTP que en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de 
la recepció del present acord, procedeix a la retirada del quiosc de la seva propietat

RESOLUCIÓ DE PROCEDIMENT PER ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE 
DOMINI PÚBLIC  



Es declara desert el concurs obert convocat per a l'atorgament d'una concessió d'ús 
privatiu de domini públic representat per una part de la zona de Valletes situada al 
carrer Amèrica, cruïlla amb l'Avinguda Josep Tarradelles per a la instal·lació d'un quiosc 
de venda de llaminadures i productes semblants.

RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DE CONTRACTE PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI CONSISTENT EN LA RECOLLIDA, TRASLLAT I MANTENIMENT DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA  

Es renuncia a la celebració del contracte per l’adjudicació del contracte del servei 
consistent en la recollida, trasllat i manteniment dels animals de companyia (gossos, 
gats i fures) abandonats, perduts, ferits o morts al terme municipal d’Amposta

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS  

S’aprova la contractació dels serveis indicats amb JGB  (IDEOS) segons oferta presentada 
per un import total de 2.574,40€

S’aprova la contractació dels serveis indicats amb JCP Pla (Brinca Park) segons oferta 
presentada per un import total de 2.420,00€

S’aprova la contractació dels serveis indicats amb Fatsini SL segons oferta presentada 
per un import total de 1.815,00 €

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  

S’aprova la contractació de la Sra. LRP com a  auxiliar administratiu de l’oficina de 
turisme.

S’aprova la contractació de CSL com a peó de la brigada municipal.

S’aprova la contractació de RGG com a oficial primera de la brigada municipal.

S’aprova la contractació de JTJ com a peó de la brigada municipal

S’aprova la contractació de MVB com a oficial segona de la brigada municipal

APROVACIÓ DE PAGAMENT D’HORES COMPLEMENTÀRIES A TREBALLADORA  

Sautoritza que la treballadora JCE realitzi les hores extraordinàries indicades.

SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS/ES PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ  



S’autoritza la sol·licitud de la treballadora SSM

S’autoritza la sol·licitud de la treballadora SVR

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA  

Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i  la mercantil 
Alado SA per a la formació pràctica en centres de treball, per part de l’alumna de l’Escola 
d’Art i Disseny  IMP.

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL II CONCURS DE 
FOTOGRAFIA “LLEGIM AMPOSTA 2018”  

S’aproven les Bases reguladores i la convocatòria del II Concurs de fotografia “Llegim 
Amposta”, obrint el termini d’admissió d’obres del 27 de març al 15 d’abril de 2017 (amb-
dós inclosos)

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “MERCAT VINTAGE” I “CRAFTY DAY”  

S’autoritza la realització de l’activitat “Crafty Day” i “Mercat Vintage”el dia 21 d’abril de 
2018 al parc dels Xiribecs

APROVACIÓ DE PAGAMENTS  

S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 125 de 
data 26/03/2018 que ascendeix a un import líquid de 26.930,12 €, la qual comença amb 
Gas Natural Servidios SDG SA per import de 1.781,11 €  i finalitza amb Electro-Hidraulica 
Dicam SL per import de 3.183,22 €.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA  

S’aprova la devolució al Sr. JMS de la fiança 62,80 € dipositada per la reposició dels 
serveis afectats per les obres d’escomesa d’aigua

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS  

S’apova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el se-
güent resum:
Any 2018:

 Relació número 1, vehicles (liquidacions), per import de 1.930,40 €
 Relació número 2, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 

8.067,30 €.



 Relació número 3, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 
151,46 €.

 Relació número 4, preu públic escola d’art, per import de 50,00 €.
 Relació número 5, servei públic centre de tecnificació esportiva, per import de 

2.250,00 €.
 Relació número 6, preu públic pel mercat interior, per import de 82,58€.
 Relació número 7, expedició de certificats, còpies plànols, per import de 0,02 €.
 Relació número 8, obertura d’establiments, per import de 8.202,60 €.
 Relació número 9, entrada de vehicles, per import de 48,70 €.
 Relació número 10, ocupació del subsol,sòl i volada via pública, per import de 

1.293,52 €.
 Relació número 11, preu públic pel mercat exterior, per import de 64,22€.
 Relació número 12,  ocupació via pública espectacles, parades, per import de 

32,00 €.
 Relació número 13, prestació de serveis culturals i recreatius, per import de 

1.078,10 €.
 Relació número 14, publicitat Amposta Ràdio, per import de 75,60 €.
 Relació número 15, preu públic publicitat telemàtica Amposta Com, per import de 

121,00 €.
 Relació número 16, expedient sancionador ordenança policia i bon govern, per un

import de 598,00 €.

CEMENTIRI MUNICIPAL  

S’aprova, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió adminis-
trativa funerària que les causants CDC i MCSD tenia sobre el nínxol número 1740, a favor 
de M i MGS, per meitat i en proindivís.

S’aprova, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió adminis-
trativa funerària que la causant JZMt tenia sobre el nínxol número 1258, a favor de RCZ.

S’atorguen les concessions administratives funeràries a favor de TCP.

MERCAT MUNICIPAL  

Es reconeix l’errada i es dona de baixa les unitats fiscals corresponents a les caselles núme-
ros 7 i 8 del mercat interior.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària 
constituïda sobre el lloc 092066 al carrer Simpàtica número 29 a  TJM, com a cessionària.

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT  



Vista la sol·licitud de bonificació presentada per MIM es considera que concorren tots els 
requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25%, en la primera de les dues li-
quidacions, i del 95% en la segona.

Vista la sol·licitud de bonificació presentada per JLM es considera que concorren tots els 
requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25%, en la primera de les dues li-
quidacions, i del 95% en la segona.

Vista la sol·licitud de bonificació presentada per JLM es considera que concorren tots els 
requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25%, en la primera de les dues li-
quidacions, i del 95% en la segona.

Vista la sol·licitud de bonificació presentada per FBO es considera que concorren tots els 
requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25%, en la primera de les dues li-
quidacions, i del 95% en la segona.

Vista la sol·licitud de bonificació presentada per MGS es considera que concorren tots els 
requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95%

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM  

Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a LSC.

Es concedeix exempció a RVC per maquinària agrícola.

Es concedeix exempció a DAB per maquinària agrícola.

Es concedeix bonificació del 100% a JTC per vehicle històric.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI  

S’accepta el fraccionament i ajornament a DGC i SM

No s’accepta el fraccionament i ajornament de GS

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI  

S’accepta l’ajornament de MAT

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  



Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a ACO i WA

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  

Es desestima la sol·licitud formulada per MERCADONA, S.A: alconsiderar ajustada a dret la 
taxa aplicada a aquest local per l’Ajuntament d’Amposta per quant es tracta d’una taxa de 
recepció obligatòria el subjecte passiu de la qual és la persona física o jurídica que ocupi, 
utilitzi o posseeixi l’immoble ubicat en llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei
estigui establert. 

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES  

Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017 a MBL

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS  

S’accepten les al·legacions de AM per quant no s’ha meritat el fet imposable consistent en 
l’expedició de documents que demanava

S’accepten les al·legacions de EBA formulades en la instància que va presentar en el seu 
dia per quant la mesura de la seva parada és de 8 metres i no 9 com se li està cobrant.

Es reconeix l’ingrès indegut de part del rebut número 940936 corresponent als mesos de 
novembre i desembre per quant se li han cobrat els dimarts que va haver de desmuntar la 
terrassa a AFP

Es reconeix el pagament indegut a JBC

Es reconeix  l’ingrès indegut del rebut número 946326 a CLB

S’acceptenr les al·legacions de la reclamant per quant no podia estacionar en un altre in-
dret atesa la urgència de servei mèdic a MGC

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES  

Concedir llicència, amb les dades de l’ocupació següents a JME:
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment.
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la vo-
rera. Ocupant una superfície de 8 metres quadrats.
Període d’ocupació: Any 2018.
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 946423 per un import total de 296,00 
€ que la va fer efectiva el dia 22 de febrer de 2018.



SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT  

S’atorga a EPT la reserva de la via pública de gual permanent amb les característiques se-
güents:
1er.- 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 3,30 metres lineals em  -  
plaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Góngora  

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

S’autoritza l’ús del Pavelló firal els dies 6 i 7 d’octubre a MMA, amb reserva de dret a cance-
l·lar el permís en cas de necessitat per part de l’Ajuntament d’Amposta.

S’autoritza l’ús de  la sala teatre de l’edifici del Casal, els dies 21 de març i 4, 11 i 18 d’abril 
de 2018, de les 18:30 fins les 22:30 hores a JNB.

S’autoritza l’ús de l’edifici el Casal el dia 20 de març de 2018 de les 08:30 fins les 11:00 hores
a JFF

S’autoritza a APASA l’ús de  l’edifici el Casal els dies  9 i 10 d’abril de 2018 de les 09:00 fins 
les 12:00 hores.

INFORMES TÈCNICS  

S’informa favorablement la modificació puntual del POUM Tortosa “Admissió nou ús a la 
clau 10 del POUM”, per quan no afecta, en cap cas, el planejament urbanística d’Amposta.

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

S’autoritza a la Regidoria de Festes la realització de l’activitat indicada amb els condi-
cionants següents:

 L’acte es celebrarà el dia 21 d’abril entre les 10:00 fins a les 24:00 hores del ma-
teix dia.

 Aquests actes els constituiran:
1) Fira de la cervesa artesanal, com a acte principal.
2) Mercat Vintage i Crafty Day amb parades promocionals i de venda de productes 
nou o usats.
3) Food Trucks d’exposició de furgonetes antigues equipades per cuinar menjar ràpid.



4) Concentració de motos i vehicles clàssics
5) Altres activitats que consistiran en concerts, jocs infantils, etc. que complementaran
la resta d’actes.
 S’ha calculat una aforament màxim de 500 persones
 Donat que es tracta d’un espai obert i a l’aire lliure on no existeix cap tipus de 
pagament per entrar, s’aconsella la presencia d’un vigilants que controlin, encara que 
sigui visualment, l’aforament de manera aproximada en base al calculat.
 Totes les furgonetes tindran en vigor l’ITV on inclou l’equipament complementa-
ri.
 Totes les furgonetes aniran equipades amb un extintor mòbil de CO2 o pols po-
livalent.
 La dotació de serveis serà de 8 cabines (4 d’homes i 4 de dones) i una cabina 
adaptada amb lavabo i inodor (ambdós sexes).
 Dispositiu d’assistència sanitària:
Segons el Decret 112/2010: 
Farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas 
d’accident, malaltia o crisis sobtada.
 Donat que hi ha servei de bar, es prohibeix servir begudes alcohòliques a me-
nors de 18 anys. S’haurà de senyalitzar en lloc ben visible aquesta prohibició. 
 Segons el Decret 82/2010 que regula els Plans d’Autoprotecció, aquest haurà de
ser d’àmbit local segons l’annex 1.C.
 Es responsabilitat dels organitzadors que no es produeixin altercats o sorolls a 
l’exterior del recinte o local, així mateix el consum de begudes alcohòliques a la via 
publica. Fora d’aquest àmbit esta totalment prohibit segons l’ordenança municipal. 
 L’horari de l’espectacle públic que es sol·licita no podrà coincidir amb altres acti-
vitats publiques que es desenvolupin properes al lloc on es volen celebrar.
 L’ajuntament haurà de disposar d’una pòlissa de RC amb un capital mínim assegu-
rat de 750.000 €

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 pla de seguretat de l‘obra “Construcció de pavelló poliesportiu PAV-2”

Correcció d’acord  

A l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 14 de febrer de 2018 s’ha observat 
una errada material a l’hora d’identificar el rebut i l’import sobre el que cal aplicar la bo-
nificació i posterior devolució derivada de la normativa del tribut, ja que es va identificar 



un altre rebut i import al que reialment corresponia que afectà els apartats segon i ter-
cer de l’acord. Es reconeix l’errada de fet a a l’hora de determinar el número de rebut, 
l’import pagat i la quantitat a retornar.

Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega  

S’atorga a APV la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 
amb les característiques següents:
1er.- 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 10,00 metres lineals emplaçats enfront a l’esta-
bliment ubicat al carrer Sebastià Juan Arbó.

S’autoritza la sol·licitud de la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mer-
caderies amb les característiques següents a JXY:
1er.- 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 5,00 metres lineals emplaçats enfront a l’establi-
ment ubicat a l’Avinguda de la Ràpita número 185.

Al·legacions a segregació de finca per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient  

Atenent que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, arran de la sol·licitud formulada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient ha incoat expedient de segregació de la parcel·la 9024 del 
polígon 14 del cadastre de rústica d’aquest terme municipal d’Amposta de l’àrea 
privada de caça T-10.046 (Exp. S-TE-03/18).
Atenent que l’expedient esmentat està en fase d’exposició pública.
Atenent que la sol·licitud de segregació deriva de les peticions de grups ecologistes de
que es prohibeixi la caça en aquesta parcel·la amb l’objectiu de protegir les espècies i 
garantir el seu ús públic.
En la línia manifestada per Unió de Pagesos i altres organitzacions amb més que 
demostrat coneixement sobre la realitat de l’explotació de la zona, la Junta de Govern 
Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Formular sobre l’expedient de referència les al·legacions:
 Des de la creació dels filtres verds en aquesta parcel·la la població de diverses es-

pècies d’ocells ha augmentat, la qual cosa demostra que la caça s’hi ha estat des-
envolupant de forma sostenible, és a dir l’objectiu de protecció de les espècies 
que es pretén amb la segregació instada ja s’està aconseguint sense necessitat de 
que aquesta es faci efectiva.

 En cap cas es pot afirmar que el manteniment de la caça, i per tant de la parcel·la 
dintre de l’àrea privada de caça, sigui incompatible amb l’ús públic de les finques 



incloses en àrees privades de caça, sense que sigui necessària cap altra acredita-
ció que l’observació d’aquesta realitat.

 L’exclusió de finques dintre de les àrees privades de caça dificulten l’activitat cine-
gètica i el manteniment de l’equilibri de les poblacions, fet que sens dubte incre-
menta el risc de danys a les activitat agrícoles de la zona.

 En cas de que s’accepti la segregació de la parcel·la, es deuran establir les mesures
cinegètiques de control de fauna per reduir el risc de danys a les parcel·les agríco-
les veïnes i haurà de determinar-se que el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Ambient, en tant que titular de la finca, se’n faci càrrec de la compen-
sació econòmica al pagesos afectats pels danys que se’n derivaran d’aquest fet.

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Aprovació de la nova distribució de tècniques i personal de suport administratiu de 
l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació

S’aprova la nova distribució de tècniques i personal de suport administratiu de l'Àrea de 
Polítiques Actives d'Ocupació, segons els nous programes i serveis del Serveis d'Ocupa-
ció de Catalunya que gestiona l'Ajuntament d'Amposta. 

Contractació de subministraments  

S’aprova la contractació dels subministraments indicats amb JCP segons oferta presen-
tada per un import total de 1.416,44 €

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

S’autoritza la sol·licitud formulada amb efectes retroactius a EVC

S’autoritza la sol·licitud formulada, advertint a ASC que haurà d’adoptar les mesures 
adequades per la desenvolupament de l’activitat, l’ocupació no ha d’envair l’espai que ja 
tenen concedit els locals públics, haurà de respectar la normativa de l’ordenança regula-
dora de l’ocupació de via i concretament l’article 6 i s’haurà de posar en contacte amb 
l’encarregat del mercat perquè l’informi de la ubicació més apropiada per realitzar l’acti-
vitat.

S’autoritzen les sol·licituds formulades per Aglia Export SL i DAV

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  

S’autoritza, l'ús del minibus els dies que ha estat sol·licitat, sempre que no hi hagi neces-
sitats per part de l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehi-
cle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle el Sr. 



Marc Fornós Monllau advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de com-
bustible abans de tornar la clau.


