
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 25 d’abril de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart, Joanna Isabel Estévez González. 

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:30h 

Hora final: 09:10h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 18 D’ABRIL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 18 d’abril  de 2016. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en una senyal vertical R-101, pal i abraçadores per a la 
Plaça Saint Jean de la Ruelle, segons acord de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2016 amb  
Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 
156,15 €. 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 40 hores de formació del mòdul 
dependent de productes alimentaris: carn i peix amb C.S.M., segons oferta presentada per 
un import total de 1.200 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  el transport adaptat de la Residència d’avis i del 
Centre de dia de malalties neurodegeneratives, de l’1 de maig al 31 de juliol de 2016 amb 
Cruz Roja Española - Amposta segons oferta presentada per un import total de 
16.751,70€. 

 
APROVACIÓ DEL CALENDARI, JORNADA I HORARIS DE TREBALL 2016 
Aprovar el Calendari Laboral per a l’any 2016, adjunt i que tot seguit es transcriu: 

CALENDARI, JORNADA I HORARIS DE TREBALL 2016 

El calendari laboral és l'instrument  tècnic a través del qual es realitza la distribució de la jornada i la 
fixació dels horaris de treball del personal al servei de l'Ajuntament. 
D’acord amb l’article 34.6 de l’estatut dels treballadors i 23 del Conveni col·lectiu  i del Pacte de 
condicions de treballs aplicable al personal laboral i als funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta, 
respectivament, es fixa per l’any 2016 el següent calendari: 
1. Festes laborals per l’any 2016 d’acord amb Ordre EMO/168/2015 de 25 de maig. 

- 01/01/2016 Any Nou 
- 06/01/2016 Reis 
- 25/03/2016 Divendres Sant 



 

- 28/03/2016 Dilluns de Pasqua Florida 
- 16/05/2016 Dilluns de Pasqua Granada 
- 24/06/2016 Sant Joan 
- 15/08/2016 L’Assumpció 
- 12/10/2016 Festa Nacional d’Espanya 
- 01/11/2016 Tots Sants 
- 06/12/2016 Dia de la Constitució 
- 08/12/2016 La Immaculada 
- 26/12/2015 Sant Esteve 

2. Festes locals per l’any 2016, segons acord de Ple de 28/09/2015 
- 12/09/2016  
- 05/12/2016  

3. Festes no recuperables ( mantenint els serveis essencials): 
- La tarda anterior a les dues festes locals 
- La tarda anterior a la festivitat de Reis 
- La tarda de Sant Jordi 

4. Dies de lliure disposició durant l’any 2016. 
- Sis dies corresponents a l’any 2016 ( art. 48.k RDL 5/2015) més els que pertoquin per 

l’antiguitat de l’empleat/da ( Segons la disposició addicional 13 RDL 5/2015 i l’acord de 
la  JGL 14/10/2015, tots els empleats/des municipals tindran dret a gaudir de dos dies 
addicionals de permís per assumptes particulars al complir el sisè trienni, 
incrementant-se en un dia particular per cada trienni complit a partir del vuitè). 

- En resum: 
Tots els treballadors Sis dies 

Antiguitat superior 18 anys dos dies addicional 
Antiguitat superior 24 anys tres dies addicionals 
Antiguitat superior 27 anys quatre dies addicionals 
Antiguitat superior 30 anys cinc dies addicionals 
Antiguitat superior 33 anys sis dies addicionals 
Antiguitat superior 36 anys set dies addicionals 

- El dia 23 i el dia 30 de desembre. 
Criteris:  

1. abans del 30 de juny: gaudit del 30% dels dies de lliure disposició. 
2. quatre dies: període vacacional de nadal i reis. 
3. acumulació: no es poden acumular al període vacacional 

5. Vacances 

Els empleats/des gaudiran de 22 dies laborals de vacances ( art. 50 RDL 5/2015) més els que 
pertoquin segons l’antiguitat de l’empleat/da ( Segons la disposició addicional 14 RDL 5/2015 i 
l’acord de la JGL 14/10/2015, els empleats/des de l’Ajuntament,  en el supòsit d’haver complit els 
anys d’antiguitat que s’indiquen, tindran dret a gaudir dels següents dies addicionals de 
vacances: 
.- Per 15 anys de servei 1 dia addicional 
.- Per 20 anys de servei 2 dies addicionals 
.- Per 25 anys de servei 3 dies addicionals 
.- Per 30 o més anys de servei                                   4 dies addicionals 



 

La Junta de Govern Local aprovarà el pla anual de vacances. Qualssevol altra proposta o 
modificació, s’haurà de sol·licitar i aprovar expressament. 
Els criteris que han de regir en els centres de treball de l’edifici de l’ajuntament, recaptació i 
serveis socials son els següents: 

1. Nous dies laborables, des del dia 16 d’agost fins el dia 26 d’agost. Serveis mínims, el mínim 
personal per atendre les necessitats del serveis 

2. Dies 7 i 9 de desembre: Serveis mínims, el mínim personal per atendre les necessitats del 
serveis. 

3. Resta dies de vacances: en funció de necessitats del servei, previ consens laboral i 
autorització del regidor responsable del departament. 

6. Jornada 

- La jornada serà de 7 hores i mitja diàries  ó 37,5h  en còmput setmanal. 
- Reduïda: 7 hores diàries  ó 35  en còmput setmanal durant els següents períodes: 

i. Setmana Santa 
ii. De l’1 de juny al 30 de setembre  
iii. Del 12 de desembre de 2016 al 08 de gener de 2017 

7. Jornada Laboral: 

• Jornada mati 
o Horari ordinari: Obligat entre les 08,30 hores i les 14,30 hores 
o La resta, es podrà realitzar entre les 07,00 i les 20,00. 

• Jornada mati i tarda, conciliació familiar: 
o Horari ordinari: Obligat entre les 9 hores i les 17 hores 
o Pausa per dinar. Dos hores.  
o La resta, es podrà realitzar entre les 07,00 i les 20,00. 

• Jornada mixta mati, i mati i tarda. 
• Horari O.A.C (personal adscrit): 

o Dilluns, dimarts, dimecres i divendres; horari atenció públic serà de 8h a 15H. 
o Els dijous l’atenció al públic serà de 08 hores a 20 hores. 

A proposta cap de departament validat pel regidor responsable,  
8. Pauses 

• Control Pausa Esmorzar 
o Mitja hora, es fixar entre les 10 hores i les 11,30 hores l’interval durant el que es 

pot fer la pausa. 
o Es deixarà constància el Registre de Control Horari.  
o A proposta cap de departament validat pel regidor responsable es fixarà la pausa 

de l’esmorzar de cada treballador. 
• Control Pausa Fumadors, deixar constància al Registre de Control Horari. 
• Instal·lació de GPS de control certificats a la maquinaria i vehicles municipals. 

9. Personal de neteja dependències municipals 

 Mobilitat funcional entre centres, criteris: 
• pla de treball elaborat per la regidoria responsable 
• Proporcionalitat entre el personal del servei. 

10. Específic 

• Ensenyament (Llar Infants, Esardi, ...) 
• Esports 
• Serveis 
• Casal 



 

• Cultura, festes, comerç, mercat 
• Turisme 
• Policia Local 
• Biblioteca 
• Tele centre 
• Radio 
• Centre obert, plans 

En un termini màxim de quinze dies el personal del departament i la regidoria consensuaran 
jornada i horaris particulars adaptats als criteris basics del present document. 
11. Eficàcia 

En virtut de l’art 21.1.h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
mitjançant decret d’alcaldia, s’aprovà el calendari individualitzat de cadascun dels treballadors 
respectant els termes del present acord.” 
 
AIXECAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADOR MUNICIPAL 
Aixecar l’embarg l’embarg de sou, salari o pensió que es va fer contra D.C.S., per la quantitat de 
779,89 €. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a L.A.S., a assistir a la XI Trobada perifèrica: anàlisis dades qüestionari i 
preparació Jornada tècnica, que es realitzarà el dia 29 d’abril de 2016 de 9 a 14 hores a 
Montcada i Reixac. 

- Autoritzar al caporal J.T.LL. i a l’agent FX.C.G. a realitzar el taller d’identificació de 
documents oficials falsificats que es realitzarà els dies 23 i 24 de maig de 2016 a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès. 

- Autoritzar l’agent JA.S.M. a assistir al taller sobre policia administrativa en l’àmbit 
d’espectacles i activitats recreatives que es realitzarà els dies 9, 10, 11 i 18 de maig de 
2016 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès. 

- Autoritzar al caporal R.C.G. i a l’agent R.R.L. a realitzar el taller sobre l’aturada, el control i 
l’escorcoll de vehicles que es realitzarà els dies 11 i 12 de maig de 2016 a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PELS VOLANTS DE 
CONVIVÈNCIA DELS AJUTS EDUCATIUS 
Aprovar el de col·laboració interadministrativa específics sobre l’obtenció dels volants de 
convivència entre l'Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià per agilitzar el 
procés de lliurament de documentació, valoració i comunicació dels ajuts educatius, complint allò 
que estableix la normativa. 
Aquest conveni comportarà que el Consell Comarcal faci arribar a l'Ajuntament  les llistes 
d’alumnat sol·licitant a fi que el negociat de padró  puguin generar els corresponents volants de 
convivència i lliurar-los al Consell Comarcal per a la seva inclusió als expedients corresponents.  
 

APROVACIÓ D’ESBORRANYS DE CONVENIS AMB ENTITATS D’ATENCIÓ SOCIALS I SEMBLANTS PER 
A L’ANY 2016 
Aprovar els esborranys de conveni de col·laboració a formalitzar amb les següents entitats 
socials: 



 

- Càritas: 17.000,00 € 
- Siloé: 8.000,00 € 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 152 de data 25/04/2016 que ascendeix a un import líquid de 5.873,23 €, 
la qual comença amb Telefonica de España SA per import de 1.772,64 € i finalitza amb 
M.N.R. per import de 1.499,90 €. 

- Relació número 153 de data 25/04/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
89.743,12 € la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials Montsià, per import 
de 3.250 € i finalitza amb Parques i Jardines Fábregas per import de 1.990,45 €. 

- Liquidació dels deutes pendents de la Societat amb Bankia corresponent a varies quotes 
impagades, per un import total de 9.836,81 € 

- Pagament al Club BTT Montbike de la quantitat de 3.000 € fixats al conveni. 
- Pagament de 1,5 euros per dia assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a 

un total de 69 joves participants en el programa, essent una despesa total de: 1.174,50 €. 
- Pagament de l’incentiu atorgat de 150,00 € als 90 joves participants d’acord amb el llistat 

adjunt, essent la despesa total de 13.500,00 €, corresponent al mes de març. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

- Concedir la bonificació pregada per A.E.R. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 
211,99€. 

- Concedir la bonificació pregada per S.N.P. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 
150,00€. 

- Concedir la bonificació pregada per A.M.S. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 
150,00€. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

- Aprovar la devolució de la fiança de 4.107,78 € dipositada per Construcciones 3G SA en 
concepte de garantia definitiva per l’obra Centre d’Arts Visuals segona fase. 

- Aprovar la devolució de la fiança de 3.684,68 € dipositada per Construcciones 3G SA en 
concepte de fiança provisional per l’obra Centre d’Arts Visuals segona fase. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

- Atorgar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 
administrativa funerària que la causant M.R.T. tenia sobre el nínxol número 74-K a favor 
dels seus fills JR.R.R. i R.R.R., per terceres parts iguals i indivises. 
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 29 de març de 1996 essent 
aplicable el decret 336/1988, de 17 d’octubre, per tant segons l’art. 61 per un període de 
50 anys. Per la qual cosa els nou titulars de la concessió administrativa dels drets 
funeraris se subroguen en els drets i obligacions inherents a la mateixa essent la data de 
finalització el dia 28 de març de l’any 2046. 

 
- Atorgar,  sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 

administrativa funerària que la causant M.R.T. tenia sobre el nínxol número 1616 a favor 
dels seus fills AP.R.R. i R.R.R, per quartes parts iguals i indivises. 
Determinar que la concessió administrativa s’atorgà el dia 8 d’abril de 1970 moment en el 
qual era vigent el Reglament de béns de les corporacions locals del 27 de maig de 1952, 



 

mitjançant el qual les concessions administratives s’atorgaren per un termini màxim de 
99 anys mentre no s’indiqués expressament un període inferior. Per la qual cosa els nous 
titulars de la concessió administrativa dels drets funeraris se subroguen en els drets i 
obligacions inherents a la mateixa essent la data de finalització el dia 7 de d’abril de l’any 
2069. 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a J.F.T. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

10-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
 
 
PROPOSTA PER DONAR DE BAIXA UN VEHICLE MUNICIPAL 
Aprovar la baixa de tràfic del vehicle municipal matrícula 4428 BKT marca Peugeot model expert 
per part de l’Oficina de Gestió Tributària, així com la baixa de l’assegurança del vehicle indicat per 
part d’Intervenció de fons. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Desestimar la reclamació de responsabiltat patrimonial presentada per MZ.A.S. pels danys 
soferts el dia 20 d’octubre de 2015 al carrer Calderon de la Barca al caure pel mal estat del carrer 
a les 13.30 hores, per la qual cosa demana que li paguin l’import de les ulleres que se li van 
trencar al caure per quan no es donen les circumstàncies que determinen l’existència de 
responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament . 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de A.K.R. per a 
l’exercici 2017 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 35,41 €  a A.R.F. 
- Admetre que la maquinaria agrícola descrita per JJ.P.F. està inscrita en el Registre Oficial 

de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.M.R. per a 
l’exercici 2017 havent de tornar a instar la bonificació acreditant el percentatge de 
minusvalidesa per a l’any 2018 i següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES. 
Devolució de 30,43€ a S.F.C. derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles 
–guals-,  
 
RECLAMACIÓ CONTRA SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
Desestimar el recurs de reposició presentat per J.B.F. en el que demana l’anul·lació de la sanció 
relacionada amb l’expedient 108/2015 per una suposada infracció a l’ordenança municipal de 



 

gestió de residus per abandonar el vehicle de la seva propietat, per considerar ajustada a dret la 
instrucció del procediment sancionador i conseqüentment la liquidació número 856916 
notificada així com el procediment recaptatori aplicat per al cobrament de la mateixa. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

- Acceptar la sol·licitud formulada per M.K. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa, per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per 
aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se d’una família 
de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per H.M.M. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal 
per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se 
d’una família de 7 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 36 
m3/trimestre. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per S.S.F. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal 
per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se 
d’una família de 6 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 27 
m3/trimestre. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per A.A.D. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa, per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal 
per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se 
d’una família de 7 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 36 
m3/trimestre. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per M.A. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal 
per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se 
d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 
m3/trimestre. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per V.P.L. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament 
d’Amposta la reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família 
nombrosa per considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal 
per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al tractar-se 
d’una família de 4 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 9 m3/trimestre. 

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

- Autoritzar a  Mapfre Familiar SA a ocupar la via pública a l’Av. Ràpita, 99 el dia 4 de maig 
de 2016 per tal de poder ubicar la unitat mòbil de diagnosi per prestar el servei a tots els 
veïns. 

- Autoritzar al Restaurant Can Paquita, a ocupar la via pública amb colxonetes tipus castell 
a la zona del parc del carrer Ronda dels Pins del Poble Nou del Delta, en motiu de les 
comunions, els dies 1, 8 i 15 de maig de 2016. 



 

 
- Autoritzar a Remsa Memorial SL - floristeria “Flors Naturals” a posar sis llocs de punts de 

venda de roses el dia 23 d’abril de 2016 en motiu de Sant Jordi, per les zones següents de 
la ciutat: 

- Av. Ràpita cantonada Av. Josep Tarradellas. 
- Av. Catalunya cantonada Av. Sebastià Juan Arbó. 
- Av. Sebastià Juan Arbó cantonada Av. Ràpita 

- Autoritzar a l’Associació de Veïns l’Acollidora a posar una paredeta entre l’Av. Catalunya i 
Av. Ràpita per intercanvi de llibres i venta de flors, el dia 23 d’abril de 2016 en motiu de 
Sant Jordi. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
Informar favorablement la realització dels concursos de pesca esportiva per a l’any 2016, amb les 
dates que es diran a continuació, sens perjudici de l’autorització corresponent per part de 
l’administració competent: 

- 28 de maig de 2016 al Trabucador. 
- 4 de juny, a la Platja Eucaliptus. 
- 13 i 26 de juny al Passeig del Riu 
- 9 de juliol de 2016 a Riumar, 
- 30 de juliol de 2016 al Trabucador. 
- 14 d’agost al Passeig del Riu. 
- 13 i 27 d’agost  al Passeig del Riu 
- 25 de setembre al Passeig del Riu 
-  29 d’octubre de 2016 a la Platja Eucaliptus. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL 
Autoritzar, amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada per la Societat Musical La Lira 
Ampostina, en la que demana autorització per realitzar una activitat extraordinària el dia 23 
d’abril de 2016 consistent en una Festa remember Tecno 90 per  a majors de 16 anys de 23.30 a 
06.00 hores a la Sala de Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 500 
persones. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Autoritzar la cessió de  6 carpes per al dia 26 de maig i la cessió de 7 carpes per al dia 27 
de maig de 2016 a APASA en motiu de les jornades esportives. S’haurà de pagar la fiança 
de 100,00 €. 

- Acceptar la cessió a l’Ajuntament d’Ascó de 5 vestits de paper de la modalitat d’època i 4 
vestits de paper de la modalitat de fantasia, dels premiats en el 45è Concurs Nacional de 
Vestits de Paper celebrat el passat 2015 en el marc de les Festes Majors d’Amposta en el 
que es detallen a continuació: 

- 1er Premi d’època: el model El Vals de les Veles de P.P. 
- 2on Premi d’època: el model Reciclant de S.R. 
- 3er Premi d’època: el model Flamenca de Gaudí, de Y.M. 
- 4rt Premi d’època: el model Princesa de D.G. 
- 5è Premi d’època: el model Mes Aldea de C.A. 
- 1er Premi de fantasia: el model Athenea de P.P. 
- 3er Premi de fantasia: el model White Spirit de D.C. 



 

- 5è Premi de fantasia: el model Malèfica de L.G. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

- A serveis socials el dia 19 de maig de 2016, per renovació de DNI d’usuari de SAD 
acompanyat per treballadora familiar. 

- A Fundació Pere Mata, els dies 21, 25 i 26 d’abril de 2016 per a excursions a Temps de 
Terra i als Ullals de Baltasar. 

- A la tècnica del Programa Joves per l’ocupació, el dia 3 de maig de 2016 amb motiu de la 
sortida formativa amb els alumnes a Sant Sadurní d’Anoia. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD A.M.V. amb efectes del dia 11 d’abril de 2016 per renúncia del mateix.  
Baixa del SAD A.R.F., amb efectes del dia 11 d’abril de 2016, per ingrés hospitalari. 
Alta del SAD de N.F.C., amb efectes del dia 18 d’abril de 2016, amb un cost per a la usuària de 
136,56 € al mes. 
Alta del SAD de MM.S.Q., amb efectes del dia 11d’abril de 2016. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Baixa del TAD de A.V.V. amb efectes del dia 5 d’abril de 2016 per malaltia. 
Baixa del TAD de E.B.E. amb efectes del dia 5 d’abril de 2016 per ingrés hospitalari de llarga 
durada. 
Baixa del TAD de J.M.N. amb efectes del dia 18 d’abril de 2016 per motius de salut. 
Baixa del TAD de C.G.C., per defunció amb efectes del dia 18 d’abril de 2016 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social per un import total de 494,20€. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS A UN PIS DE LA MESA D’EMERGÈNCIES 
Validar favorablement la necessitat socioeconòmica d’accés a un pis de la Mesa d’Emergències de 
l’Agència de l’habitatge de Catalunya per part de FL.C.B.  
 
INFORMES TÈCNICS 

- Aprovar l’informe número 16/16 de data 11 d’abril de 2016 redactat per l’arquitecte 
Jaume Castellví Miralles als efectes del que estableix l’article 85.7 del DL 1/2010 a 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Tortosa “Àmbit sistema viari del 
camí del Mig”. 

- Donar compte de l’informe emès per la Secretaria General, de 2 d’abril de 2016 en relació a 
les fiances constituïdes per aquest Ajuntament durant els darrers anys i que consten com a 
pendents. 

- Donar compte de l’informe emès pel Sotsinspector Cap de la Policia Local sobre la petició 
de l’ Ampa Soriano Montagut en la que comunica que realitzaran una manifestació el dia 
22 d’abril a les 18.30 en contra del tancament d’una línia de P3. 

 
PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va aprovar 
la contractació dels serveis consistents en la reparació amb fibra de cistella de la grua d’un 
vehicle amb Planxisteria i Pintura Rogelio SL, segons oferta presentada per un import total de 



 

463,67 €. Atès que hi va haver una errada en la identificació de la matrícula del vehicle a reparar, 
s’aprova la correcció de l’error. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, Subdirecció General de Projectes i Expropiacions, 
sobre el projecte constructiu d’un nou dipòsit de 2.700 m3 per l’abastament d’Amposta, no 
correspon la continuació de l’expedient expropiatori en la seva fase de preu just  atès que es 
tracta de béns de domini públic, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya, imposa a l’Ajuntament d’Amposta 
sancions econòmiques pels bous del dia 9 d’agost de 2015 al Poble Nou del Delta, i pels bous del 
dia 19 d’agost de 2015 a Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi 
còpia a Intervenció de fons. 
- Direcció General d’Administració Local, requereix que es realitzin les trameses del pressupost i 
de la liquidació del 2015 abans del 30 de juny, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana 
es traslladi còpia a Intervenció de fons. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Requeriment de retirada de màquines expenedores 
Comunicar a l’empresa Homatic, SLU., que a partir del dia 31 de juliol de 2016, deurà procedir a 
la retirada de les màquines expenedores de cafès, begudes i menjars envasats (snachs) que té 
ubicades a les dependències municipals següents: 

- Casa consistorial (vestíbul planta baixa). 
- Pavelló d’esports. 
- Comissaria de la Policia local. 
- Escola d’art i disseny (ESARDI). 
- Edifici “El Casal”. 
- Biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó. 

Comunicar a l’empresa Vending Rufino, que a partir del dia 31 de juliol de 2016, deurà procedir a 
la retirada de les màquines expenedores de cafès, begudes i menjars envasats (snachs) que té 
ubicades a les dependències municipals següents: 

- Casa consistorial (pati de llums – primera planta). 
- Edifici de serveis – polígon industrial Tosses. 

 
Requeriment de devolució de fiances 

- Requerir a L.N.F., que procedeixi a la devolució de la fiança de 1.200,00 € dipositada el dia 
10 de juny de 2005 en concepte de fiança pel lloguer del local per a la instal·lació de 
l’emissora municipal de ràdio situat a la parcel·la 11 del Polígon industrial Les Tosses 
d’Amposta. 

- Requerir a Tosses 21 SA , que procedeixi a la devolució de la fiança de 2.400,00 € 
dipositada el dia 22 de juny de 2007 equivalent a dues mensualitats de la renda de 
cadascun dels locals indicats. 

 
 
 



 

Sol·licitud de col·laboració de protecció civil 
Autoritzar la col·laboració de l’Associació de voluntaris de protecció civil amb els recurs humans 
disponibles durant les hores que duri el XIIè Ironcat – Campionat de Catalunya de Triatló, en la que 
es preveu una afluència d’uns 250 esportistes d’arreu del món. 
 
 
 
 
 


