
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 8 de maig de 2015 

 
Alcalde: Manel Ferré i Montañés 
Regidors: Isabel Ferré Roca, Francisco Paz Belmonte,  Josep Manel Ferré Aixendri, Josep Antoni 
José Nos,  Josep Antoni Obalat Martí,  Josep Garriga Reverté. 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González  
Excusa la seva absència: Laia Subirats López 

 
Inici: 08.15 hores 
Final: 10.00 hores 
 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 30 D’ABRIL DE 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 

anterior, de 30 d’abril de 2015. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA "URBANITZACIÓ DEL CARRER TEROL 

– APARCAMENT CARRER FRANÇA. FASE I, CARRER TEROL" 

1. S’acorda aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat dels 

serveis per la realització de les obres "Urbanització del carrer Terol – aparcament carrer França. 

Fase I, carrer Terol", així com el plec de condicions econòmiques - administratives particulars que 

han de regir la contractació. S’aprova la despesa de 194.874,51 €. 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA PLATJA 

EUCALIPTUS – ANY 2015 

S’adjudica el contracte per a la realització dels serveis per la neteja i manteniment de la Platja 

Eucaliptus - Estiu 2015 a L.A.E. en les condicions següents: 

• Preu: 27.500,00 €, IVA inclòs. 

• Durada del contracte: del 15 de juny al 15 de setembre de 2015. 

• Forma de pagament: mitjançant presentació de factures mensuals. 

 

 

 

 



 

CONTRACTACIÓ D’OBRES 

S’aprova la contractació de les obres consistents desplaçament de la caixa de seccionament CGP I 

TMF -1 des de l’interior a l’exterior de la tanca de l’escorxador amb Servidel SLU segons oferta 

presentada per un import total de 5.078,67 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació dels següents submistraments: 

- 4 lluminàries de recanvi per a la zona residencial de Favaret amb Grupo Electrostocks SL 

segons oferta presentada per un import total de 943,80 €. 

- Àrid compactat per als escocells del carrer Sant Josep amb Welaan SA segons oferta 

presentada per un import total de 958,18 € 

- Roba roba reflectant per als operaris de la neteja viària amb Waterfire SL segons oferta 

presentada per un import total de 409,20 € 

- Programa MDT professional V7 (Aplicació informàtica en el camp de la fotografia) amb 

Aplitop SL segons oferta presentada per un import total de 2.413,95 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació dels següents serveis: 

- Càtering per a la Gala de l’Esport amb Restamposta SL segons oferta presentada per un 

import total de 2.000,00 €. 

- Calibració dels equips de mesura topogràfica del Departament d’obres i urbanisme amb 

Instop Leica Geosystems  segons oferta presentada per un import total de 478,50 € 

- Treballs visuals per a la Gala de l’Esport: edició vídeo, instal·lacions equips, etc. amb 

Activitats comercials especials SA segons oferta presentada per un import total de 907,50 

€ 

- Reparació del netejafons Typhoon de la Piscina Municipal per avaria amb Ebrepool SL 

segons oferta presentada per un import total de 330,55 € 

- Disseny, vestuari, construcció de materials i atrezzo de l’espectacle  “Ampolino” en motiu de 

la Festa del Mercat a la Plaça 2015 amb JM.G.R. segons oferta presentada per un import 

total de 4.961,00 €. 



 

- Disseny, vestuari, construcció de materials i atrezzo de l’espectacle  “Vermut dansat i altres 

Varietes” en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça 2015 amb JM.G.R. segons oferta 

presentada per un import total de 2.541,00 €. 

- Promoció de la Festa del Mercat a la Plaça 2015 als matins i divendres de TV3 amb M.V.V. 

segons oferta presentada per un import total de 4.161,60 €. 

- Activitats pirotècniques per a l’acte de commemoració del centenari del Pont Penjant 

d’Amposta per al diumenge 17 de maig de 2015 a les 22.30 hores amb Pirotècnia Tomàs SL 

segons oferta presentada per un import total de 2.783,00 €. 

- Guió i escenografia de l’espectacle “El batec del Pont” per a l’acte de commemoració del 

centenari del Pont Penjant d’Amposta previst per al diumenge 17 de maig de 2015 a les 

22.30 hores amb Associació de teatre i circ de les Terres de l’Ebre segons oferta 

presentada per un import total de 2.783,00 €. 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats: 

- Contracte privat consistent en el lloguer d’equips de so, microfonia, visuals i varis per a la 

Gala de l’esport amb Activitats Comercials Especials Sa segons oferta presentada per un 

import total de 1.149,50 €. 

- Contracte privat consistent en el lloguer i assistència tècnica dels equips de so per a l’acte de 

commemoració del Centenari del Pont Penjant per al diumenge 17 de maig a les 22.30 

hores amb Music’s & Clàssics Amposta SL segons oferta presentada per un import total 

de 4.610.10 € 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova la contractació del següent personal: 

- Sra. L.S.S.,  jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores), categoria 

laboral auxiliar administratiu C.2.3.1, de l’11 al 25 de maig de 2015. 

- Sra. N.S.V.,  jornada laboral completa, categoria AGP4, del 18 de maig al 31 de juliol de 

2015. 

 

 



 

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

S’autoritzen les següents sol·licitus d’assistència a activitats de formació: 

- Treballadora G.U.I. per assistir al  taller de “Mòdul C – coneixement de la societat catalana 

i el seu marc jurídic” que organitza la Direcció General per a la Immigració que es 

realitzarà el dia 11 de maig de 2015 de 10 a 12 hores als Serveis Territorials d’Amposta. 

- Funcionaris I.E.P. i A.M.F. per assistir a l’acte de presentació del programa “Reempresa – 

mercat sectorial del comerç” que es realitzarà el dia 18 de maig de 2015 de 10.30 a 11.3.0 

a Tortosa a la seu dels Serveis Territorials de Cultura. 

 

SOL·LICITUD DE COMPACTACIÓ DE JORNADA LABORAL AMB MOTIU DE JUBILACIÓ PARCIAL 

ANTICIPADA 

S’autoritza al Sr. M.R.A. la concentració de la seva jornada els mesos de maig a octubre de 2015 

ambdós inclosos, amb jornada laboral completa, comunicant al Sr. J.C.A. que  treballarà el mesos 

de novembre de 2015 a abril de 2016, ambdós inclosos, amb jornada laboral completa. 

 

SOL·LICITUDS DE PERMÍS PER AL COMPLIMENT DE DEURES DE CARÀCTER PÚBLIC 

S’atorga a la treballadora M.R.A. un permís per a poder presentar-se a les eleccions municipals, la 

setmana de l’11 al 15 de maig de 2015 a partir de les 13 hores i la setmana del 18 al 23 de maig 

tota la jornada laboral. 

S’atorga a la treballadora J.C.E. un permís de 15 dies entre l’11 i el 22 de maig de 2015 per a 

poder presentar-se com a candidata a les eleccions municipals. 

 

ORDRE D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADOR 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. AJ.F.F. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades per la Tresoreria General de la Seguretat Social que ascendeixen a 

5.620,03 €. 

 

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A ÚS PRIVATIU DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 

Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la mesa. 

 

 



 

APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT “FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA – 2015” 

S’aprova la realització de l’activitat Festa del Mercat a la Plaça d’acord amb el programa adjunt 

amb un pressupost de despesa aproximat de 65.000,00 €. 

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A CENTRES ESCOLARS 

S’aprova l’ampliació del termini de resolució de documentació per a la concessió de subvencions 

a centres escolars per a la sociabilització de llibres per al curs 2014-15 del 23 de març fins el dia 

22 de maig de 2015. 

 

ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA 

S’atorga una Subvenció directa en favor de l’Associació Bonsaista d’Amposta, per import de 3.000 

€ per l’organització de l’exposició anual d’entitats bonsaistes de Catalunya els dies 1, 2 i 3 de maig 

de 2015 a Amposta. 

 

APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT SOBRE PLA EDUCATIU 

D’ENTORN 

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament d'Educació 

de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament d'Amposta per al desenvolupament del Pla 

educatiu d'entorn per al cus 2015-2016 fins a l’acabament del curs 2018-2019. 

 

APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’URV: “ANTENA DEL CONEIXEMENT DEL CAMPUS EXTERN” 

S’aprova la quarta addenda al segon conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament 

d'Amposta per crear l’antena del coneixement del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili 

al municipi d’Amposta exercici 2015. 

AMPLIACIÓ DE CONVENI DE CESSIÓ D’EQUIP PORTÀTIL DE MESURA DE NIVELL DE CAMP 

ELECTROMAGNÈTIC 

S’aprova  l’ampliació del conveni de cessió d’equip portàtil de mesura del nivell de camp 

electromagnètic dels Serveis TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

(CTTI) de la Generalitat de Catalunya fins 30 de juny de 2015. 

 



 

APROVACIÓ DE PROTOCOL AMB SOREA REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA 

ENERGÈTICA I VULNERABILITAT  

Aprovar el protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat 

econòmica entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA, amb una vigència d’un any des de la data de la 

seva signatura. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’aproven els següents pagaments: 

- Relació  número 171 de data 08/05/2015 que ascendeix a un import líquid de 4.471,16 €, 

la qual comença amb J.C.H. per import de 2.062,26 € i finalitza amb Institut Obert de 

Catalunya per import de 2.408,90 €. i es reconeixen les obligacions derivades de la relació 

número 175 de data 08/05/2015 que ascendeixen a un import líquid de 79.604,51 €, la 

qual comença amb JA.C.G. per import de 1.403,60 €  i finalitza amb Querol Eidicons SL per 

import de 1.431,25. 

- Conveni de col·laboració amb l’Associació per a la Defensa dels animals abandonats 

d’Amposta, per un import de 1.750,00 € corresponents al mes d’abril. 

- Incentiu als 73 joves participants al programa Joves per l’Ocupació, per un import total de 

10.950,00 €. 

- Transferència compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 205,20 € corresponent a 

l’import de les liquidacions de l’IBI i de la Taxa de Recollida d’Escombraries  

 

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 

S’aprova el padró de la Revista Amposta any 2015, ordenança fiscal número 32 per un import de 

11.038,64 €. 

 

AUTORITZACIÓ PER SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ PARCIAL D’OBRA D’URBANITZACIÓ 

S’autoritza a FUSSMONT per posposar l’execució de les obres d’instal·lació d’una àrea de 

contenidors soterrats incloses en el Projecte per l’execució de les obres d’urbanització dels 

accessos i de l’entorn de la Residència d’Avis. 

 

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS DIRECTORS D’OBRA 



 

Es deixa sense efecte el nomenament de JC.G.C. com a coordinador de seguretat i salut de l’obra 

“Rehabilitacío de la Xemeneia del Molí Adell”. 

Es designa com a coordinador de seguretat i salut de l’obra “Rehabilitacío de la Xemeneia del 

Molí Adell” l’arquitecte tècnic municipal, J.S.S. 

 

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 

S’aprova la baixa dels següents rebuts: 

Any 2015: 

- Relació número 34, anuncis publicitaris, per import de 157,30 € 

- Relació número 35, ocupació de la via pública, per import de 1,64 €. 

- Relació número 36, prestació de serveis culturals i recreatius, per import de 121,80 €. 

- Relació número 37, servei públic Centre de Tecnificació Esportiva, per import de 3.000,00 €. 

 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 

S’admet la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana presentada per WC.O.G. per considerar que concorren tots els requisits 

establerts per la normativa aplicable per i es deixa sense efectes les liquidacions números 

837966 i 838176, donant-les de baixa per exempció. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

S’aproven les següents reclamacions/sol·licituds contra l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica: 

- Reclamació presentada per V.D., s’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,28 €. 

- Reclamació presentada per G.B.G., s’aprova la devolució per ingressos indeguts de 44,74€. 

- Reclamació presentada per M.P.S.; s’aprova la devolució per ingressos indeguts de 50,34€. 

- Reclamació presentada per l’entitat mercantil Peix i Marisc Selemar, S.L; s’aprova la devolució 

per ingressos indeguts de 41,02 €. 

- Reclamació presentada per E.B.T.; s’aprova la devolució per ingressos indeguts de 50,34€. 

- Reclamació presentada per C.F.T.; s’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,28€. 



 

- Sol·licitud presentada per Y.C.M.; s’aprova la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal 

relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2016 i següents per tenir un grau de 

minusvalidesa igual o superior al 33% 

- Sol·licitud presentada per D.G.C.; s’aprova la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal 

relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2016 i següents per tenir un grau de 

minusvalidesa igual o superior al 33% 

- Sol·licitud presentada per A.C.P.; s’aprova la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal 

relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2016 i següents per tenir un grau de 

minusvalidesa igual o superior al 33% 

- Sol·licitud presentada per A.M.B.; s’aprova aplicar l’exempció de l’impost a comptar de 

l’exercici 2016 i següents per tractar-se de màquines agrícoles. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’ICIO 

S’aprova la devolució de la Taxa per Llicència d’obres i de l’ICIO, per no haver-se meritat el 

condicionament de local que preveia realitzar, important la quantitat de 217,50 €. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 

VEHICLES 

S’accepta la reclamació presentada per A.C.D com a mandatari de MI.B.F. en la que manifesta 

que se li va notificar la taxa anual del 2015 per un import de 60,86 € i que equivocadament va 

ingressar 66,86 €. S’aprova la devolució per ingressos indeguts de l’import de 6,00 €.  

 

RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts dels exercicis 2012 i 2013 de 229,93 € a A.C.E. per 

haver-li cobrat erròniament la taxa d’escombraries. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ART MUNICIPAL 

Es desestima la reclamació presentada per D.M.Q. en la que demana la devolució per ingressos 

indeguts de la liquidació de la Taxa per la inscripció i assistència a l'escola d'art, al·legant que per 

motius personals no va assistir a les classes. 

 



 

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

 Es prenen els següents acords sobre sol·licituds d’ajornament i fraciconament de pagaments de 

deutes tributaris: 

- S’accepta la sol·licitud d’ampliació de fraccionament de pagament presentada per JF.E.C. en 

divuit fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud d’ampliació de fraccionament de pagament presentada per JF.E.LL. en 

divuit fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud d’ampliació de fraccionament de pagament presentada per MN.C.P. en 

divuit fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud de fraccionament de pagament presentada per A.C.A., en divuit quotes 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 5 de juny de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud de fraccionament de pagament presentada per J.C.A., en divuit quotes 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 5 de juny de 2015. 

- S’accepta la proposta de fraccionament de pagament del deute pendent presentada per 

M.EM. en sis quotes a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud de fraccionament de pagament del deute pendent presentada per A.M. 

en sis quotes a comptar del proper dia 05 de juny de 2015. 

- S’accepta l’ajornament del pagament del servei de grua amb liquidació 838181 presentada 

per JR.F.LL. en representació JJ.F.LL.; fins el dia 20 de juliol de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud de fraccionament del pagament del deute pendent presentada per 

S.A., en sis quotes a comptar del 5 de juny de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud de fraccionament del pagament del deute pendent presentada per 

A.M., en sis quotes a comptar del 5 de juny de 2015. 

 

SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 

S’aprova la sol·licitud presentada per J.G.Z. en representació de GINE FERRETERIA I BRICOLAGE, S.A. en 

la que demana una reserva per a la càrrega i descàrrega de mercaderies enfront de l’establiment, amb 

les següents característiques: 

- Zona de càrrega i descàrrega de 9,40 metres 

- de 09:00 hores a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores dies feiners 

- la taxa anual per al present exercici 2015 ascendeix a 356,41 €  



 

 

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

Es concedeix la llicència sol·licitada per M.C.G. com a titular de llicència de bar, per a l’ocupació de 

la via pública al damunt del carrer de vianants amb quatre taules i les corresponents cadires del 

dia 11 de maig fins al dia 30 de juny de 2015. 

 

Es concedeix la llicència sol·licitada per IGUAXIM, S.L., com a titular de la llicència de bar, per a 

l’ocupació de la via pública al damunt del carrer de vianants amb quatre taules i les 

corresponents cadires des del dia 11 de maig fins al dia 30 de juny. 

 

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

S’accepta la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal  al Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres de l’Ebre el dia 15 de juny de 2015 de les 18:30 fins les 20:30 hores i 

s’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat 

lucrativa i ho ha sol·licitat expressament. 

 

S’accepta la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives següents al Col·legi de l’Àngel APASA des 

del dia 25 fins al dia 29 de maig de les 10:00 fins les 12:00 hores i s’aprova l’exempció del preu 

públic per quant la utilització la realitza el propi Ajuntament. 

 - Pista de bitlles. 

 - Camp de futbol. 

 - Piscina municipal. 

 - Pavelló esportiu. 

 - Pista d’atletisme. 

 

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal a l’Associació Dashmesh els dies 15, 16 i 17 de maig de 

2015 de les 10 hores fins les 20 hores i s’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat 

sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa i ho ha sol·licitat expressament. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

S’autoritza a l’Associació de Veïns del Grau a: 



 

- Col·locar taules el dia 11 de juliol de 2015 a diferents llocs del barri en motiu de les Festes del 

Grau per poder repartir panoli. 

- Muntar atraccions i tallar diferents carrers en motiu de les Festes del Grau del 14 al 19 de 

juliol de 2015. 

- Realitzar talls de circulació als carrer Primer de Maig, Cànoves, Simpàtica, Tarragona, -Grau, 

Sant Just i Primer de Maig, el dia 16 de juliol de 2015 en motiu de la processó de la Verge del 

Carme. 

- Celebrar les Festes del Grau del 15 al 19 de juliol de 2015 d’acord amb el programa adjunt. 

 

S’autoritza a PSC Amposta a: 

- Ocupar la via pública el dia 13 de maig de 2015 davant l’edifici el Casal en motiu d’un acte 

electoral de les 16 a les 22 hores. 

- Ocupar la via pública amb una parada política informativa els dies 5, 9, 12 i 19 de maig de 10 

a 13 hores a la Plaça Ramon Berenguer IV . 

 

S’autoritza a ERC Amposta a ocupar la via pública amb una parada política informativa els dies 

19, 12, 16 i 19 de maig de 2015 a la Plaça Ramon Berenguer IV. 

 

S’autoritza a PxC a ocupar la via pública amb una parada política informativa els dies 12 i 19 de 

maig de 10 a 13 hores a la Plaça Ramon Berenguer IV. 

 

S’autoritza a l’Associació Esplai Piquerol a ocupar el Parc dels Xiribecs el dia 20 de juny de 2015 de 

11 a 13 hores per realitzar una gimcana per celebrar els 25 anys de l’associació. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació d’Artistes de les Terres de l’Ebre en la que 

demanen la cessió de tres carpes per al dia 20 de juny de 2015 en motiu de la Desfilada Benèfica 

a càrrec dels usuaris del centre de l’Àngel APASA, pagant una fiança de 80,00 €. 

 



 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Club BTT Montbike en la que demana la cessió de 15 

carpes per al dia 14 de juny de 2015 en motiu d’una duatló de muntanya a Amposta, pagant una 

fiança de 150,00 €. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per APASA en la que demana la cessió de 8 carpes per als dies 

28 i 29 de maig de 2015 en motiu d’unes Jornades Esportives, pagant una fiança de 100,00 €. 

 

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

S’autoritza l’ús del minibús a: 

- Club Hoquei Amposta, els dies 22 de maig de 2015 i 6 de juny de 2015. 

- Club Handbol Amposta els dies 24, 25, 26, 27 i 28 de juny de 2015  

- Escola Agustí Barberà, el dia 19 de juny de 2015  

 

SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. JM.M. en representació del col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, demarcació Terres de l’Ebre en la que demana còpia de la sentència satisfactòria en la 

defensa del dret d’un funcionari de l’Ajuntament d'Amposta a obtenir la declaració de 

compatibilitat per a l’exercici de les activitats privades en base a la Llei 21/1987 de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, atenent 

que aquesta jurisprudència podria ajudar al col·lectiu que representa. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aproven les següents modificacions del SAD: 

- Baixa de A.R.P, per quan deixa el pis d’urgència per anar a viure a un pis de lloguer social 

amb efectes del dia 28 d’abril de 2015. 

- Baixa de R.R.S. per manca de compliment d’objectius amb efectes del dia 30 d’abril de 2015. 

- Alta de J.G.V. amb efectes del dia 4 de maig de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

S’aproven les següents modificacions del TAD: 



 

- Alta de la Sra. J.M.S., 30 dies mensuals, de dilluns a diumenge de 9 a 20.30 hores, amb una 

aportació de 74,70 € mensuals per part de la usuària  

- Disminució de la J.M.S, que passarà a mitja jornada de 15 a 20 hores amb efectes del dia 5 de 

maig de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import global de 830,89€. 

 

ANUL·LACIÓ D’AJUT SOCIAL 

S’anul·la l’atorgament d’un ajut d’urgència social de 100,00 € concedit en la sessió de la Junta de 

Govern Local de 27 de març de 2015. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

 - Direcció General de Comerç sol·licita la modificació del dia 12 d’octubre pel dia 7 de desembre 

en el calendari de festiu amb obertura comercial autorització per a l’any 2015, la Junta de Govern 

Local resta assabentada. 

- Comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre, autoritza a l’Ajuntament d'Amposta a 

utilitzar la seva sala de reunions en motiu de la reunió amb els membres de les meses electorals, 

la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- M.R.A, Notari de Madrid, comunica que els drets de crèdit del beneficiari de la concessió de 

l’obra pública per la construcció d’un aparcament soterrat, han quedat lliure de càrregues, la 

Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Servei Provincial de Costes de Tarragona, informa de la liquidació pel concepte de cànon per 

ocupació i aprofitament del domini públic marítimoterrestre per a la temporada 2015, la Junta de 

Govern Local resta assabentada. 

- Agència Tributària, comunica la prohibició de disposar sobre béns immobles de la societat 

Carisan Patrimonis SL, per cobrir els deutes tributaris del Sr. A.R.F., la Junta de Govern Local resta 

assabentada i mana es traslladi còpia a l’Oficina de Gestió Tributària. 

- Agència Tributària, comunica la prohibició de disposar sobre béns immobles de la societat 

Carisan Patrimonis SL, per cobrir els deutes de Inversions Rytxi SL, la Junta de Govern Local resta 

assabentada i mana es traslladi còpia a l’Oficina de Gestió Tributària. 



 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

URGÈNCIES 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació de Veïns del Grau en la que demanen que es 

col·loqui un mirall a la cruïlla entre el carrer Dos de Maig i carrer Navarra, per tal d’evitar 

accidents. 

 

Es desestima la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.R. en la que demana un canvi del sentit de la 

marxa del carrer Abeurador per quan no pot entrar el seu remolc al garatge. 

 

Aprovació de les bases per a l’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu per a la col·locació i 

explotació de la barra de Festes Majors 2015 

S’aproven les bases reguladores del procediment que ha de servir per a seleccionar el beneficiari 

d’una llicència d’ús privatiu per a la col·laboració i explotació de la barra de Festes Majors 2015 i 

s’obre el termini de presentació de les ofertes per a les persones interessades, les qual s’hauran 

de presentar abans del dia 8 de juliol de l’any en curs, al Registre municipal de l’Ajuntament 

d'Amposta. 

 

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en concepte de beques a 

l’excel·lència universitària d’estudiants residents a Amposta que cursin estudis superiors per a 

l’exercici 2015 

S’aproven les bases indicades i s’ordena l’exposició pública de les mateixes per un termini de 20 

dies al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona a la pàgina web de l’Ajuntament d'Amposta i 

Revista Amposta. 

 

Sol·licitud de devolució de fiances 

S’aprova la sol·licitud formulada per l’Associació Cultural les Set Piques en la que demana la 

devolució de la fiança de 150,00 € dipositada per l’ús de 12 carpes el dia 2 de maig de 2015. 

  



 

S’aprova sol·licitud formulada pel Sr. S.Q.C. en la que demana la devolució de la fiança de 300,00 

€ dipositada pel tractament de residus en motiu de les obres d’enderroc de magatzem i 

construcció de bar restaurant (Exp. 12/2014) 

 

Aprovació de conveni de col·laboració amb l’Associació de Restauradors d’Amposta 

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació de Restauradors 

d’Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta per 

desenvolupar activitats de caràcter promocional per tal de dinamitzar la gastronomia del 

municipi d’Amposta durant l’any 2015. 

 

Aprovació de conveni de col·laboració amb la Federació de Comerç d’Amposta (FECOAM) 

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Federació de Comerç 

d’Amposta (FECOAM) per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament 

d’Amposta per desenvolupar activitats de caràcter promocional per tal de dinamitzar el comerç 

del municipi d’Amposta durant l’any 2015. 

 

Aprovació de la convocatòria per a l’any 2015 ajuts econòmics destinats a persones perceptores 

de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec 

S’aprova la convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts econòmics destinats a persones perceptores 

de prestacions baixes i a famílies que perceben prestacions no contributives amb fills a càrrec, 

s’obre el termini de presentació de les sol·licituds del 15 de juliol al 15 de setembre de 2015 i la 

publicació al BOP, Revista Amposta i pàgina web de l’Ajuntament. 

 

Aprovació de la convocatòria per a l’any 2015 ajuts econòmics destinats a sufragar les despeses 

derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits d’execució hipotecària, no 

assumibles per part dels obligats al pagament 

S’aprova la convocatòria per a l’any 2015 dels ajuts econòmics destinats a les despeses 

derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits d’execució hipotecària, les 

quals no poden ser assumides pels obligats al pagament, s’obre el termini de presentació de les 

sol·licituds fins al dia 15 de novembre de 2015 i s’ordena la publicació al BOP, Revista Amposta i 

pàgina web de l’Ajuntament. 



 

 

 

 

 

 

 


