
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 15 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 acctal.: Ramon Noche Arnau 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 

Excusa la seva absència: Laia Subirats López 

 
Inici: 08.05 hores 
Final: 9.15 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 8 de maig de 2015. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

S’atorguen les llicències següents: 

A Deltacactus SL  per construcció de bassa per emmagatzemar aigües pluvials (Exp. 2015/077) 

A A.A.P. per canvi de coberta (Exp. 2015/112) 

A A.A.C., per canvi de coberta i substitució de fusteria exterior (Exp. 2015/082) 

A Endesa Distribución Eléctrica SLU  per estesa de 15 metres de línia aèria. (expedient 2015/111) 

A Xarxa Oberta de Comunició i Tecnologia de Catalunya SA per connexió de la seu d’ebretic 

(expedient 2015/061) 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la reparació del marcador electrònic del camp 

de futbol municipal amb STB electrònics SCP segons oferta presentada per un import total de 

3.317,88 € 

 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en l’activitat del centenari de la col·locació de la 

primera pedra del Pont Penjant amb Filmsnòmades SCP segons oferta presentada per un import 

total de 2.299,00 € 

 



 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la producció audiovisual i muntatge per a 

l’acte de commemoració del centenari de la col·locació de la primera pedra del Pont Penjant amb 

J.G.G., Infinity Projections, segons oferta presentada per un import total de 1.410,50 € 

 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en el disseny i edició de tots els elements de 

difusió de la Festa del Mercat a la Plaça 2015 amb Luralgrup SL segons oferta presentada per un 

import total de 4.026,77 € 

 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la realització del control de qualtiat de l’obra 

“Rehabilitació de la xemeneia del molí Adell i urbanització del seu entorn” amb 

Inqua Serveis Tecnològics segons oferta presentada per un import de 4.786,99 € més IVA. 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats amb  Music’s & Clàssics Amposta SL: 

- Lloguer d’equip de so i assistència tècnica per a espectacles de carrer a la Festa del 

mercat a la Plaça 2015 segons oferta presentada per un import total de 2.226,40 €. 

- Lloguer d’equip de so inalàmbrics i assistència tècnica per espectacles de carrer a la Festa 

del mercat a la Plaça 2015 segons oferta presentada per un import total de 1.829,52 €. 

- Lloguer d’equip de so i assistència tècnica per al Musical “Fum de Caliquenyo” a la Lira 

Ampostina dins a la Festa del mercat a la Plaça 2015 segons oferta presentada per un 

import total de 3.970,01 €. 

- Lloguer d’equip de so i assistència tècnica per a la inauguració de la Festa del mercat a la 

Plaça 2015 a l’Ajuntament i a la plaça Santa Susana segons oferta presentada per un 

import total de 3.884,40 €. 

- Lloguer d’equips audiovisuals i assistència tècnica televisors per a l’acte de commemoració 

del centenari de la col·locació de la primera pedra del Pont Penjant segons oferta 

presentada per un import total de 1.355,20 €. 

 

S’aproven els següents contractes privats amb  JM.G.R. - DH Company: 

- Actuacions de l’espectacle “Ampolino” per a la Festa del mercat a la Plaça 2015 els dies 16 i 

17 de maig de 2015 a la Fila segons oferta presentada per un import total de 8.288,50 €. 



 

- Actuacions de l’espectacle “Vermouth Dansat i altres Varietés” per a la Festa del mercat a la 

Plaça 2015 els dies 16 i 17 de maig de 2015 al Casino segons oferta presentada per un 

import total de 7.018,00 €. 

 

S’aproven els següents contractes privats amb  Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre: 

- Actuacions de l’espectacle “Circ Mozzarella” per a la Festa del mercat a la Plaça 2015 els dies 

16 i 17 de maig de 2015 segons oferta presentada per un import total de 3.630,00 €. 

- Guió i escenografia de l’espectacle “Circ Mozzarella” per a la Festa del mercat a la Plaça 2015 

els dies 16 i 17 de maig de 2015 segons oferta presentada per un import total de 2.541,00 

€. 

 

S’aproven els següents contractes privats amb Ferreres SCP: 

- Lloguer de taules i cadires per a la Festa del mercat a la Plaça 2015 segons oferta 

presentada per un import total de 3.348,67 €. 

- Lloguer i cadires per  a l’acte commemoratiu del centenari de la col·locació de la primera 

pedra del Pont Penjant, servei de ports i personal segons oferta presentada per un import 

total de 1.210,00 €. 

 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL 

S’aprova l’acabament de contracte amb les persones que es diran a continuació: 

- A.A.S, com a monitora amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 

- JF.G.G., com a peó amb efectes del dia 10 de juny de 2015. 

- JR.C.V., com a peó amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 

- JM.T.J., com a peó amb efectes del dia 10 de juny de 2015. 

- JM.R.J., com a peó amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 

 

S’aprova la pròrroga del contracte formalitzat amb la Sra. I.C.M. fins a la reincorporació de la Sra. 

E.C.G. el mes de setembre. 

 

 

 



 

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

S’autoritza la treballadora P.G.M. a assistir al curs “El cuidador, eix del model d’atenció 

sociosanitària al domicili” que es realitzarà el dia 15 de maig de 2015 de 8.30 a 14 hores. 

 

S’autoritza el treballador J.D.C.a assistir a la 3a jornada tècnica de salut jove bullying. Eines i 

recursos per a professionals que treballen amb joves que es realitzarà a Tarragona de 9.30 a 14 

hores. 

 

S’autoritza la treballadora A.P.C.a assistir a la reunió “Avaluació programa d’habilitats parentals” 

que es realitzarà el dia 21 de maig de 2015 de 10 a 13 hores a Barcelona. 

 

SOL·LICITUD DE PERMÍS NO RETRIBUÏT 

S’atorga al Sr.A.M.A. una llicència no remunerada de tres mesos per interès particular, del 13 de 

juny al 13 de setembre de 2015. 

 

ATORGAMENT D’ESCRIPTURES DE SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE FINQUES. 

S’aprova la segregació de la finca registral 46.606, de la porció següent: “Urbana: parcel·la de 

terreny de forma triangular qualificada urbanísticament com a sistema d’espais lliures (clau 5c) 

situada al Passeig dels Xiprers on té assignat el número 33, amb una superfície de 935 metres 

quadrats. Confronta: front, Passeig dels Xiprers; dreta entrant i fons, parcel·la de terreny cedida a 

la Generalitat de Catalunya per la construcció d’una estació d’autobusos; esquerra entrant i fons, 

resta de la finca de la qual se segrega”. Valor: 9,383,71 €. 

Amb l’anterior segregació, la finca matriu restarà amb la descripció següent: “Urbana: parcel·la de 

terreny de forma trapezoïdal qualificada urbanísticament com a sistema d’equipament 

comunitari (sanitari) clau 3d, situada al Passeig dels Xiprers on té assignat el número 35, amb una 

superfície de 1.634 metres quadrats. Confronta: front, Passeig dels Xiprers i finca de propietat 

municipal que posteriorment s’agruparà amb aquesta; dreta entrant, parcel·la segregada; 

esquerra entrant carrer Sebastià Juan Arbó; i fons, parcel·la de terreny cedida a la Generalitat de 

Catalunya per la construcció d’una estació d’autobusos”. Valor: 91.105,42 €. 

S’agrupa la resta de la finca descrita a l’apartat anterior, amb la finca registral 46.605, donant la 

finca resultant amb la descripció següent: “Urbana: parcel·la de terreny de forma trapezoïdal 



 

qualificada urbanísticament com a sistema d’equipament comunitari (sanitari) clau 3d, situada al 

Passeig dels Xiprers on té assignat el número 35, amb una superfície de 2.100 metres quadrats. 

Confronta: front, Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la segregada de la finca registral 

46.606; esquerra entrant carrer Sebastià Juan Arbó; i fons, parcel·la de terreny cedida a la 

Generalitat de Catalunya per la construcció d’una estació d’autobusos.” Valor: 117.087,75 €. 

 

S’aprova l’atorgament de l’escriptura de segregació de la finca registral 9989, amb modificació de 

la qualificació jurídica de la resta en el sentit següent: 

1. De la finca que ha estat descrita se n’ha segregat una porció 25,20 m2. que no es descriu per 

haver passat a formar part del carrer Bonsuccés. 

2. La resta de la finca es descriu en la forma següent: “Urbana: parcel·la sobrera de la via pública, 

situada al carrer Bonsuccés, 2 d’aquesta ciutat, amb una superfície de 9,30 metres quadrats. 

Confronta: front, amb el carrer esmentat; dreta, esquerra i fons amb Joan Pons Cugat.” 

Aquesta resta de finca té la qualificació jurídica de bé patrimonial. 

Valor: 1.516,18 €. 

 

PROPOSTA DE CESSIÓ D’HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL 

S’autoritza la cessió d’un pis de propietat municipal en règim de lloguer social a la Sra. MJ.R.H. 

amb les condicions següents:  

- Abonar una quantia mensual de 100,00 € en concepte de lloguer i subministraments  

- La durada de l’estada al pis serà de màxim 12 mesos, comptats a partir del dia 15 de maig de 

2015. 

- Acceptació de la beneficiaria d’un Pla de Millora establert per Serveis Socials. 

- Tramitació de la renda mínima d’inserció per garantir uns ingressos bàsics amb la finalitat de 

garantir les despeses bàsiques de la vida diària. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritza el pagament de les obligacions relatives a la relació  número 188 de data 15/05/2015 

que ascendeix a un import líquid de 1.386,42 €, la qual comença i finalitza amb Hnos Pellicé SL 

per import de 1.386,42 € i la relacions número 189 de data 15/05/2015 que ascendeixen a un 



 

import líquid de 111.929 €, la qual comença amb Endesa Energia SAU, per import de 1.698,72 €  i 

finalitza amb Contregisa per import de 16.492,30 €. 

 

S’aprova el pagament a la Generalitat de Catalunya del deute segünet: 

103080/2015  4.332,17 € procedent del SOC 

103081/2015  11.536,68 € procedent del SOC 

103082/2015         64,82 € procedent del SOC 

 

ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre Serveis i Treballs Amposta SL fins 

cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 135,00 €  (Referència 431523309222S) 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre CPS Montsià SL fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 1.114,96 € (Referència 431523307819S) 

 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre F.P.A. fins cobrir les responsabilitats 

reclamades que ascendeixen a 1.842,88 € (Referència 431523308931T) 

 

AIXECAMENT D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’aixeca l’ordre d’embarg de crèdit de la Sra. R.G.C. (Ref. 081523313046J) 

 

MERCAT MUNICIPAL 

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la sol·licitant 

MA.S.C. perquè pugui ampliar la seva parada NC055 en dos metres més provinents de part de la 

parada NC056. 

 

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la sol·licitant  

MLL.C.C. perquè pugui ampliar la seva parada NC057 en dos metres més provinents de part de la 

parada NC056. 

 



 

Es restitueix a la titular de la parada AL 004, MT.S.P., la concessió de la llicència d’us de la via pública. 

Es cancel·la l’atorgament de la llicència a precari concedida a favor de G.T.A. per haver-se donat el 

supòsit de retorn de la titular. 

 

Es restitueix a la titular de la parada AL 004 la Sr. MT.S.P., la concessió de la llicència d’us de la via 

pública i es cancel·la l’atorgament de la llicència a precari concedida al Sr. JC.R.P. per haver-se donat el 

supòsit de retorn de la titular  

 

S’autoritza el traspàs de drets de llicències del Mercat Exterior (NC 134) a M.N. quedant 

condicionada l’adjudicació a què el transmitent E.B.M. liquidi la totalitat dels rebuts pendents, per 

un import total de 577,98 €. 

 

Es suspèn la llicència del Mercat Exterior número 64 NC i es deixa expedita en poder de 

l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 119,43 € sol·licitada pel Sr. R.C.F. per haver-se-li 

cobrat el rebut número 819883 corresponent a l’ocupació de la via pública Mercat Exterior dels 

mesos de novembre i desembre de 2014, quan solament va ocupar la via pública els dimarts del 

mes de desembre. 

 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 132,63 € sol·licitada pel Sr. JM.C.C. per haver-se-li 

cobrat en relació a la parada del mercat exterior número NC051, 7 metres lineals quan aquesta 

parada únicament és de 6 metres lineals. 

 

CEMENTIRI MUNICIPAL 

S’aprova acordar la transmissió del ple domini sobre el dret d’ús del nínxol número 113 Q ubicat 

al Cementiri Municipal d’Amposta a favor de C.G.C. 

 

S’apova, en relació al dret d’ús del nínxol municipal ubicat al cementiri d’Amposta amb el número 

1467: 



 

- La transmissió d’una tercera part indivisa sobre el dret d’ús que ostentava A.G.B. a favor 

dels seus quatre fills, els quals esdevenen titulars, per quartes parts indivises, d’una 

tercera part del ple domini sobre el dret d’ús 

- La transmissió d’una tercera part indivisa sobre el dret d’ús que ostentava M.G.B. a favor 

de la seva filla, RM.D.G., la qual esdevé titular, d’una tercera part del ple domini sobre el 

dret d’ús. 

- La transmissió del ple domini i pel títol de donació de les dues terceres parts sobre el 

dret d’ús que ostenten les persones anteriorment indicades a favor de C.G.B. 

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Es concedeix la bonificació sol·licitada per la interessada J.C.B. en concepte de taxa per l’obertura 

d’una activitat de puericultura, havent de pagar el 50% de la taxa que ascendeix a 151,33 €. 

 

Es concedeix la bonificació sol·licitada per l’interessat J.C.G. en concepte de per l’obertura d’un 

taller de reparació de vidres, havent de pagar el 65% de la taxa que ascendeix a 518,40 €. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

S’accepten les següents sol·licituds sobre l’IVTM: 

- Aplicar la bonificació del 100% de a H.E. al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 

2016 i següents, per acceptar la condició legal de minusvalidesa. 

- Aplicar la bonificació del 100% de a J.M.R. al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 

2015 i següents, per acceptar la condició legal de minusvalidesa 

- Devolució per ingressos indeguts a PAVO Y DERIVADOS, S.A. de 62,46 €. 

- Devolució per ingressos indeguts a A.K. de 82,04 €. 

- Devolució per ingressos indeguts a E.C.M. de 33,56 €. 

- Devolució per ingressos indeguts a M.E.M. de 27.26 €. 

- Devolució per ingressos indeguts a AD.O. de 70.85 €. 

- Devolució per ingressos indeguts a A.C.P. de 70,85 €. 

 

 

 



 

RECLAMACIÓ CONTRA APLICACIÓ DE RECÀRREC D’APREMI I INTERESSOS DE DEMORA. 

Es desestima la reclamació formulada per C.B.B. en què manifesta que ha pagat dues 

liquidacions de l’IIVTNU en recàrrec, per quan les liquidacions tributàries  s’ajusten a dret i el 

pagament recepcionat pels conceptes principal, recàrrec de constrenyiment i interessos de 

demora han estat correctes, per tant cal desestimar el recurs de reposició. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 

Es desestima la sol·licitud formulada per D.R.F. com a mandatari de E.C.G. en la que demana  

l’anul·lació del servei de grua per la immobilització i retirada de vehicle de la seva propietat per 

quan el tribut liquidat per aquest servei és correcte.  

 

RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I RECREATIUS 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 10,92 € a A.D.C. per haver pagat dues vegades el 

preu públic per posar una parada al mercat a la plaça. 

 

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

Es concedeix un fraccionament de pagament dels tributs a H.S., en nou quotes mensuals d’igual 

quantia i per un import total de 91,14 €. 

 

Es concedeix un fraccionament de pagament pagament d’una sanció per infracció a l’ordenança 

de policia i bon govern a J.C.M., en nou quotes mensuals d’igual quantia i per un import total de 

91,14 €. 

 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament del deute amb BASE per un import total de 

261.84 € a MM.A.B., en dotze fraccions mensuals d’igual quantia. 

 

S’accepta l’ajornament de pagament del deute pendent amb BASE per un import total de 371,80 

€ a J.A.V., fins al proper 20 de desembre de 2015. 

 

S’accepta l’ajornament de pagament del deute pendent amb BASE per un import total de 225,83 

€ a M.S.LL. , fins al proper 20 de desembre de 2015. 



 

 

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

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal  a ATISAE SA el dia 20 de maig de 2015 a partir de les 

08:00 hores i s’aplica  la tarifa de la taxa atenent al següent càlcul: 10 hores de cessió d’ús del 

Pavelló X 100 € = 1.000,00 €. 

 

S’accepta la cessió de l’ús la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal  el dia 8 de juny de 

2015 de les 16:00 fins les 19:00 hores al Gremi de Carnissers de Tarragona i s’acorda l’exempció 

del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa i ho ha sol·licitat 

expressament. 

 

Es desestima la cessió de l’ús de l’auditori el dia  20 de juny de 15 a 23 hores a l’Associació Juvenil 

HighLand ja que en la dita data l’auditori està ocupat. 

 

S’accepta la cessió de l’ús del pavelló  el dia 22 de maig de 2015 de les 11:00 hores del matí fins 

les 02:00 hores de la matinada del dia 23 de maig de 2015 al club deportivo de ecuavoley 

Amposta i s’acorda l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una 

finalitat lucrativa i ho ha sol·licitat expressament. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import global de 332,01 €. 

 

ANUL·LACIÓ D’AJUT SOCIAL 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 

Es corregeix l’errada comesa a la Junta de Govern Local respecte l’informe emès pel Cap de 

l'Oficina de Gestió Tributària número 318/2015, i queda redactat de la següent manera: 

SEGON.- Procedir a la devolució per ingressos indeguts atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència A retornar 

831924 2015 141,70 35,43 106,27 106,27



 

 

Es corregeix l’errada comesa a la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 27 de 

març de 2015 va autoritzar la sol·licitud formulada pel treballador J.R.P. en la que demanava 

autorització per assistir al curs els dies 24 i 25 i 8 i 9 de maig de 2015, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores 

a Barcelona i no es va aprovar el pagament de 60,00 € al SR. Rosselló en concepte d’inscripció al 

curs. S’aprova, per tant, el pagament d’aquest 60,00 € a J.R.P. 

 

Es corregeix l’errada comesa per la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 2 d’abril 

de 2015 va aprovar, i queda redactat de la següent manera:  

“SEGON. Aprovar la retenció de la factura número 8 per un import de 107.143,33 € per quan les 

millores estan pendent d’executar” 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

URGÈNCIES 

Aprovació del Pla de Seguretat de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i actuació del 

seu entorn” 

S’aprova el  Pla de Seguretat i Salut de l’obra  “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i 

actuació del seu entorn” redactat per Actia Iniciativas SL. 

 

Sol·licitud d'inclusió del municipi d'Amposta entre els afectats pel temporal de pluja del mes de 

març de 2015. 

S’acorda sol·licitar al Govern de l'Estat: 

- Que s'inclogui al municipi d'Amposta en l'annex I de l'Ordre INT / 673/2015, de 17 d'Abril 

del Ministeri de l'Interior, per la qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys 

causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent 

esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015. 

- Que s'inclogui al municipi d'Amposta en l'annex I de l'Ordre INT / 672/2015, per la qual es 

determinen els municipis als quals són aplicables les mesures que preveu el Reial decret 

llei 2/2015 , de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys 

causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent 



 

esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, de manera que els titulars 

d'explotacions agrícoles i ramaderes afectades puguin ser beneficiaris de les despeses 

subvencionables segons disposa l'article 4 d'aquesta Ordre. 

 

Sol·licitud d’autorització per activitats a la via pública. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta en la que demana el 

tancament del carrer Miralles tot el dia i l’àrea del Castell el dia 6 de juny de 2014 a partir de les 

16.30 hores en motiu de la Trobada de Bandes Juvenils de Catalunya Ciutat d’Amposta així com 

que es reservi l’estacionament al carrer Navarra, per estacionar tres autocars. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada el Sr. FJ.S.F. en la que demana el tancament del carrer Miralles 

el dia 14 de juny de 2015 de 10 a 20 hores i l’àrea del Castell en motiu de la Trobada de Tubes de 

Catalunya així com que es reservi l’estacionament al carrer Navarra, per estacionar dos autocars. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Club BTT Montbike segons el qual demana autorització per 

celebrar un duatló de muntanya el dia 14 de juny de 2015 amb sortida i arribada a la Vall de 

Cabiscol que consta inscrita al circuit de curses de les Terres de l’Ebre. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. C.E.V., representant territorial d’esports a les Terres 

de l’Ebre en la que demana autorització per poder utilitzar l’amfiteatre del Parc de Xiribecs el dia 

20 de maig per realitzar la cloenda de la Diada Poliesportiva de centre del Montsià a Amposta i 

espectacle eqüestre. 

 

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

Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. M.N.J. en la que demana que es reservi un 

aparcament per a minusvàlids al carrer Assumpció de la Verge, 17. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. MI.A.R. com a propietària de l’establiment Petit Cafè, 

en la que demana autorització per col·locar 10 taules  i 40 cadires a la vorera enfront del seu 

establiment els dies 15, 16 i 17 de maig en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça. 



 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. A.M.F., en la que demana autorització per muntar una 

atracció “Baby volador” durant el mes de maig a la Plaça del Mercat de 6 x 4 metres. 

 

Sol·licitud de col·laboració dels Voluntaris de Protecció Civil 

S’autoritza la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per al dia 14 de juny de 

2015 en motiu de la Plantada de l’arròs al Poble Nou de les 9.30 a les 13.00 hores. 

 

Renovació de conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a 

la cessió de la gestió de tres habitatges de titularitat pública 

Es renova el conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a 

la cessió de la gestió de tres habitatges de titularitat pública 

pel període d'un any, fins al 22 de juny de 2016. 

 

 

 

 

 

 


