
 

EDICTE 
 

La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 2021 va aprovar 
sotmetre a consulta pública, durant un termini de vint dies prèvia a l'elaboració de l'Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa i aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
utilització d’habitatges compartits per a acompanyament de joves sense llar, la següent 

MEMÒRIA 

7. Segons la DGAIA el 30 de juny de 2019 es comptabilitzen 4.203 menors que migren soles sense 
referents familiars al sistema de protecció. Les Terres de l'Ebre han acollit a part d'aquestes joves. 
Actualment a Amposta hi viuen unes 70 institucionalitzades, la majoria d'elles en edats 
compreses entre 16 i 17 anys, i també n'hi viuen d'ex-tutelades, majoritàriament, en situació de 
sensellarisme, ja que han complert la majoria d'edat i han quedat excloses deis recursos pera 
majors. 

8. L'Ajuntament d'Amposta té contractades 3 dinamitzadors/es cívics/ques des del mes de gener 
del 2020, que son les referents dels joves que migren sols que es queden fora del sistema a 
partir deis 18 anys, així com fan el treball de relació amb la comunitat en relació a aquests joves. 
9. Al municipi hi ha dos pisos per a majors d'edat que depenen de l'àrea de Suport al Jove 
Tutelat i Ex tutelat, i disposen d'unes 8 places entre ambdós. Les joves que hi poden accedir han 
de complir uns requisits i hi poden optar si hi han places lliures i cobren la prestació econòmica. 
Actualment les places que disposen no representen ni un 12% d'aquest col·lectiu de joves que 
resideixen al municipi. A Amposta hi ha una setantena de joves de 16 a 18 anys que estan vivint 
en els diferents recursos residencials de l'Administració i en breu hauran de fer front a la seva 
desinstitucionalització. També hi han joves vivint en situacions de vulnerabilitat i pobresa 
extrema sense habitatge. 

10. Davant aquesta situació es planteja un projecte d'habitatge compartit per l'acompanyament de 
joves sense llar. L'habitatge social compartit amb acompanyament socioeducatiu és una llar on 
poden conviure cinc persones joves que han migrat soles, ex tutelades, en situació de sensellarisme, 
que gaudeixen d'un nivell d'autonomia que els permet desenvolupar les activitats de la vida diària 
amb normalitat, però necessiten un acompanyament extern professional de forma eventual per 
desenvolupar el seu procés d'inclusió social, que serà prestat per les dinamitzadores cíviques . 
11. La tarifa temporal a aplicar per cada jove que accedeixi al servei serà de 70€ mensuals com a 
màxim. 
12. L'objecte de l'ordenança fiscal és acordar la imposició del preu públic del servei i aprovar les 
corresponents ordenances fiscals reguladores d'aquests. 
Ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les 
seves opinions al respecte a través de la bústia de correu electrònic següent: 
secretaria@amposta.cat 
 
Amposta, a data de la signatura 
 
L’Alcalde 
 
Adam Tomàs i Roiget 
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