
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local extraordinària duta a terme el dia 06 de juliol de 

2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart, Ramon Bel 
Serret, Marc Fornós Monllau, Joanna Isabel, Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 

 
Inici: 08.25 hores 
Final: 09.30 hores 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

S’acorda atorgar les llicències següents: 

- A J.C.B. per instal·lació d’elevador (Exp. 2015/135) 

- A C.P.G. per construcció d’una piscina (Exp. 2015/149) 

 

S’acorda de forma excepcional, una pròrroga de 12 mesos a M.C.M. de la llicència d’obres 

318/2010 per la rehabilitació d’habitatge existent. 

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “URBANITZACIÓ DEL 

CARRER TEROL – APARCAMENT CARRER FRANÇA. FASE I, CARRER TEROL” 

Es requereix a l’empresa Adolfo Constructors del Montsià, SL.,  per tal que en el termini màxim de 

10 dies naturals, comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment presenti 

davant aquest Ajuntament:: 

• Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social 

• Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva, per un import de 

8.052,67 €, equivalent al 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs IVA. 

• Autorització expressa en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder consultar durant 

tota la vigència del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 



 

Advertint-li que la no presentació de la documentació requerida en el termini indicat, suposarà la 

renúncia a l’adjudicació del contracte, procedint-se a formular requeriment de presentació de la 

documentació al següent licitador en ordre de puntuació. 

 

APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS 

VEHICLES DEL PARC MUNICIPAL. 

Es declara com a forma de contractació del subministrament de combustible per als vehicles del 

parc municipal el procediment negociat sense publicitat i s’aprova el plec de condicions 

econòmiques administratives particulars, que haurà de regir la contractació, sol·licitant oferta a un 

mínim de 3 empreses capacitades per la realització del subministrament, atorgant-los un termini de 

10 dies hàbils per la presentació de la seva oferta. 

 

CONTRACTES MENORS D’OBRES 

Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en reparació del Dumper Ausa T-48557VE de la 

brigada d’obres amb Manain Elevació SL segons oferta presentada per un import total de 

1.337,39 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en roba de treball i sabates per a les dones 

de la neteja de les dependències municipals estiu 2015 amb Fabricats i Manipulats Signo SL segons 

oferta presentada per un import total de 1.051,67 €. 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats: 

- Assegurança d’accidents, membres de la comissió de bous i professional taurí dels actes 

taurins que es realitzaran durant les Festes Majors del Poble Nou del Delta 2015 amb Mútua 

General de Seguros segons oferta presentada per un import total de 357,50 €. 



 

- Assegurança d’accidents, membres de la comissió de bous i professional taurí dels actes 

taurins que es realitzaran durant les Festes Majors d’Amposta 2015 amb Mútua General de 

Seguros segons oferta presentada per un import total de 7.134,12 €. 

 

REQUERIMENT D’ARRANJAMENT DE DEFICIÈNCIES EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE “SUBSTITUCIÓ 

DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL” 

Es requereix a l’empresa Limonta Sport Ibérica, SL., per tal que procedeixin a la comprovació de 

les deficiències observades a la gespa artificial del camp de futbol i al se arranjament per tal que 

es pugui disposar de les instal·lacions en perfecte estat per a l’ús al que han d’estar destinades.  

 

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova l’ampliació del contracte de la Sra. A.N.G. a jornada completa, categoria laboral A2-19, 

per un termini de tres mesos a comptar a partir del dia 7  de juliol de 2015. 

 

S’aproven les següents contractacions de personal: 

- Sr. M.C.B. com a peó de la brigada d’obres i serveis, jornada laboral completa del 7 de 

juliol al 6 de setembre de 2015. 

- Sr. O.O.C. com a peó de la brigada d’obres i serveis, jornada laboral completa del 7 de 

juliol al 6 d’octubre de 2015. 

- Sr. JM.R.M. com a peó de la brigada d’obres i serveis, jornada laboral completa del 7 de 

juliol al 6 d’octubre de 2015. 

 

Atesa la necessitat de reforçar temporalment el servei de bridada de l’Ajuntament d'Amposta per 

a la realització de vacances del personal. 

Atès el seu caràcter excepcional i donada la necessitat urgent i inajornable de contractar 

personal destinat a cobrir funcions prioritàries o que afecten el funcionament de serveis 

considerats essencials per a la Corporació, sector prioritari segons acord de la Junta de Govern 

Local de 15 de juny de 2012 adoptat per al compliment del RDL 20/2011, en matèria de 

contractació de personal. 

 

 



 

SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL 

S’autoritza la reducció d’un terç de la seva jornada amb la percepció del 80 % de les seves 

retribucions al Sr. X.T.C. a partir del dia 1 d’agost de 2015 fins al dia 31 de desembre de 2015 

 

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

S’autoritzen les següents sol·licituds per assistència a activitats de formació: 

- A J.R.P. a assistir a una reunió de grup de treball, accés i promoció de les policies de 

Catalunya el dia 3 de juliol de 2015 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet 

del Vallès. 

- A MM.M.G. a assistir al curs de formació “Els criteris de càlcul dels costos efectius dels 

serveis prestats per les entitats locals” que organitza la Diputació de Tarragona, el dia 29 

de setembre de 2015 a l’Auditori de la Diputació de Tarragona, de 9.30 a 13.00 hores. 

- A X.M.P. a assistir a la clausura del màster GESSAPH que tindrà lloc el dia 9 de juliol de 

2015 de 17 a 21 hores a Barcelona. 

- Als dos agents de la Policia Local, J.LL.B. i JA.S.B., a assistir a cursos de formació a l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya. 

- A N.M.B. a assisitr juntament amb el regidor de noves tecnologies, transparència, 

sostenibilitat i eficiència energètica a la reunió per coordinar projectes d’Smart City el dia 

10 de juliol de 2015a les 12 hores a la seu de la Fundació  a Tarragona. 

 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

S’aprova el conveni de cooperació educativa entre la Fundació per a la Universitat Oberta de 

Catalunya, per tal que l’alumna Pili Blanco Benet, estudiant del Grau d’Educació Social, pugi 

realitzar les pràctiques a l’Àrea de Serveis Socials Municipals, de l’1 de setembre de 2015 al 28 de 

febrer de 2016. 

 

S’aprova el conveni de cooperació entre l’Ajuntament d'Amposta i la Universitat de Lleida per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris amb vigència des de 

la data de signatura del mateix fins al 31 de desembre de 2015 

 

 



 

RESOLUCIÓ DE PROCEDIMENT PER L’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS 

PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC 

Es declara desert el procediment instruït per a l'atorgament d'una concessió per a l'ús privatiu d’una 

part del domini públic representat per una part de l'edifici municipal de Poble Nou del Delta per a la 

instal·lació d'un caixer automàtic. 

 

MERCAT MUNICIPAL 

Es renova la llicència dels diferents tipus de punts de venda del mercat interior ja que estant al 

corrent en el pagament dels rebuts mensuals, estan al corrent amb hisenda i la Tresoreria 

general de la seguretat social d’acord amb relació següent per quan els titulars de les mateixes 

reuneixen tots els requisits: 

C  1-2-3 + Passadís Queviures Renovació 

C 11 - 12 Carnisseria xarcuteria Renovació 

M 15 - 16 Fruites i verdures Renovació 

C  9 - 10 Prendas Especiales Renovació 

C  16 - 17 - 18 Congelats Renovació 

M  19 - 20 Jardineria i envasos Renovació 

M  1 - 2 Pa i bolleria Renovació 

P  5 -6   M  7 - 8 Peix  i  Salaons Renovació 

P  1 - 2   M  3 - 4 Peix  i  derivats Renovació 

C  25 - 26 - 27 Derivats de peix i llegums Renovació 

M  26  P  12 Peix  Renovació 

C  31 - 32 - 33 Panaderia Renovació 

C  35 - 36 - 37 Carnisseria Xarcuteria Renovació 

M  5 - 6    P  3 - 4 Peix Traspàs 

C  4 - 5 - 6 Carnisseria xarcuteria Renovació 

M  9 - 10 - 13 - 14 Fruites i verdures Renovació 

C  38 Aliments i begudes Renovació 

M  25  P  11 Peix Renovació 

C  19 - 20 - 21 Aliments i begudes Renovació 

M  11 - 12 Salaons Renovació 

M  17 - 18 - 27 - 28 Fruites i verdures Renovació 

C  22 - 23 - 24 Carnisseria xarcuteria Renovació 

C  34 Carnisseria xarcuteria Renovació 

P 7-8-9-10 M 23-24  Peix i Marisc Renovació 

 

PROPOSTA DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “PRIMER CRAFTY DAY” 

S’autoritza la realització de l’activitat “Primer Crafty Day” el dia 18 de juliol de 2015 al carrer 

Major, consistent en una fira de productes fets a mà, amb un pressupost de despeses aproximat 

de 2.500,00 €. 



 

FACULTACIÓ PER SIGNATURA DE CONVENI AMB L’AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA 

Es deixa sense efectes la facultació per la signatura de la renovació del 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, realitzada en favor del Sr. Manel Ferré Montañés. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritzen els següents pagaments: 

- Relació  número 291 de data 03/07/2015 que ascendeix a un import líquid de 21.361,77 €, 

la qual comença amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA per import de 2.505,91 

€ i finalitza amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 1.663,27 €. 

- Relacions número 290 de data 03/07/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

68.690,76 €, la qual comença amb Endesa Energia SAU, per import de 1.684,89 €  i 

finalitza amb S.S.A., per import de 4.173,59 €. 

- 13.847,91 € a la Societat anònima municipal (GURSAM) en liquidació 

- 5.737,72 euros a la Unió Filharmònica en concepte de subvenció nominativa. 

- 1.903,29 euros a favor de la Unió Filharmònica, per la realització de les actuacions de la 

Coral Aquae per import de 1.903,29 euros, en concepte de subvenció nominativa. 

- 5.737,72 euros a la Lira Ampostina, en concepte de subvenció nominativa. 

- 1.666,66 € a AFAM Amposta en concepte de primer pagament del conveni de 

col·laboració. 

- 800,00 € a l’Associació de Foment d’Art i Cultura en concepte de subvenció nominativa. 

- 3.000 € a l’Associació Bonsaista del Montsià en concepte de subvenció nominativa. 

 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 

S’aproven les següents certificacions d’obres: 

- Certificació d’obres núm. 5 de l’obra “Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer 

França – fase 2”, per un import de 21.778,77 €. així com la factura núm. 95. 

- Certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i actuació 

en el seu entorn”, per un import de 2.776,83 €., així com la factura número 2015120 

 

 



 

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

Es retornen les següents fiances: 

- 150,00 € al Club btt Montbike 

- 80,00 € a l’Associació d’Artistes de les Terres de l’Ebre 

- 6.540,00 € a Promociones Deltamar 3000SL corresponent a l’expedient d’obres 212/2007) 

dipositat en forma d’aval bancari de la Caixa 

 

ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’acorden les següents ordres d’embarg de crèdits: 

- Retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. J.G.M. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 1.506,56 €  (Exp. 2009/0047130). 

- Retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. AJ.M.F. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 30,58 €  (Exp. 2014/0041876) 

- Retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. D.C.S. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 983,32 €  (Exp. 2013/005947) 

- Retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. JJ.M.I. fins cobrir les responsabilitats 

reclamades que ascendeixen a 181,91€  (Exp. 2014/0041884) 

- Retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. M.H.C. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 667,69 €  (Ref. 431523311409V) 

 

AIXECAMENT D’ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’aixeca l’ordre d’embarg a  T.G.V. (Exp. 431421308502V) i a JL.S.B. (Exp. 431423318119D) 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Es desestima la sol·licitud formulada per Creu Roja Amposta en la que demana una subvenció 

extraordinària per quan s’han vist obligats a reparar una averia de motor el vehicle 4x4 per poder 

cobrir els diferents preventius de muntanya i aquàtics. 

 

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 

resum: 



 

- Relació número 10, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 2.850,24 € 

- Relació número 11, recollida brossa, per import de 2.527,43 €. 

- Relació número 13, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 3.052,76 € 

- Relació número 13, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 2.657,37 € 

 

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 

resum. Any 2015: 

- Relació número 38, entrada de vehicles, per import de 142,84 € 

- Relació número 39, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 4.474,70 €. 

- Relació número 40, lloguer o venda d’immobles, per import de 350,00 € 

- Relació número 41, Obertura d’establiments, per import de 300,00 €. 

- Relació número 42, Ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, per import de 1,40 €. 

- Relació número 43, ocupació de la via pública, per import de 130,90 €. 

- Relació número 44, Prestació de Serveis culturals i recreatius, per import de 43,60 €. 

- Relació número 45, Servei de grua i custòdia de vehicles, per import de 82,70 €. 

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Es concedeixen les següents bonificacions: 

- Bonificació del 50 % de la quota liquidada atenent al següent detall, a Z.P.V. per l’obertura 

d’una activitat de serveis jurídics. 

Liquidació Import Quantitat pagada % bonificat 

Quantitat 

bonificada 

Quantitat a 

compensar 

839886 804,24 402,12 50% 402,12 402,12

 

- Bonificació del 50% de la quota liquidada, atenent al següent detall, a M.P.G. per l’obertura 

d’una perruqueria d’homes 

Liquidació Import Quantitat pagada % bonificat 

Quantitat 

bonificada 

Quantitat a 

compensar 

784321 300,00 300,00 50% 150,00 150,00

 

 

 



 

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

NATURALESA URBANA 

S’accepten les següents excepcions de l’IIVT: 

- Exempció presentada per A.M.A. Es deixa sense efectes la liquidació número 836826. 

- Exempció presentada per TE.M.G. Es deixa sense efectes la liquidació número 836827. 

- Exempció presentada per MC.P.C. Es deixa sense efectes la liquidació número 836685. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Es prenen els següents acords sobre l’IVTM: 

- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a A.G.G. 

- Traslladar la bonificació per grau de minusvalidesa d’un vehicle a un altre, a V.F.F. 

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

- Traslladar la bonificació per grau de minusvalidesa d’un vehicle a una altre, a A.D.M. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a A.M.F. 

- Devolució per ingressos indeguts de 116,84 € a EXXABER, S.L.  

- Devolució per ingressos indeguts de 116,84 € a Contrates Ebre, S.L.  

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a A.A.D.  

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € J.J.Q.  

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € R.V.F. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 €  R.V.O. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 €  R.V.O. 

- Devolució per ingressos indeguts de 18,62 €  a C.Z. 

- Devolució per ingressos indeguts de 6,53 € a M.R.O. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a A.R.E. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a RM.F.R. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a M.F.P. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a MJ.S.A. 

- Devolució per ingressos indeguts de 62,46 €   a R.V.J. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 €   a FM.G.M. 

- Devolució per ingressos indeguts de 11,19 € a JM.S.M. 

 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

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

VEHICLES 

S’aprova la devolució derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –

guals-, atenent al següent detall, a J.P.V. 

Número de placa Any Import pagat Import a retornar  Dies Interessos Total 

1598 2015 97,37 48,68 0 No procedeix 48,68 

Total a devolucionar  48,68 

 

S’aprova la devolució derivada derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de 

vehicles –guals-, atenent al següent detall, a C.G.T. 

Número de placa Any Import pagat Import a retornar  Dies Interessos Total 

577 2015 42,93 21,46 0 No procedeix 21,46 

Total a devolucionar  21,46 

 

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

S’accepten les següents sol·licituds: 

- Sol·licitud de fraccionament presentada per MD.C.C. i s’acorda fraccionar el pagament de les 

liquidacions pendents de la parada del mercat NC153  en 10 liquidacions mensuals de 64,22€ a 

comptar del dia 20 de juliol de 2015. 

- Sol·licitud d’ampliació de fraccionament del deute pendent presentada per J.E.M. en en vint-i-

quatre fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de juliol de 2015. 

- Sol·licitud de fraccionament de pagament del deute pendent presetnada per MN.F.C. en dotze 

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

- Sol·licitud de fraccionament del deute pendent presentada per E.D. en sis quotes mensuals d'igual 

quantia que integrarà el principal i els interessos de demora que determina l'art. 53 del Reial 

Decret 939/2005 pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. 

 

 

 

 



 

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

Es substitueix la llicència de gual permanent amb placa número 1411 per una llicència de reserva de la 

via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies d’acord amb les següents característiques: 

1er.- Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús 

superior a l’ús general. 

2n. Característiques de la ocupació: Zona de càrrega i descàrrega de 8,00 metres enfront del seu 

establiment, Av. Alcalde Palau número 29 amb l’horari comercial de 09:00 hores a 13:00 i de 

16:00 a 20:00 hores dies feiners, havent-se de senyalitzar per part de l’Ajuntament tant 

horitzontalment com verticalment. 

 

PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

Es desestimen les següents sol·licituds: 

- Sol·licitud presentada per l’empresa Publipas SL en la que demana autorització per posar 

publicitat als passos de vianants d’Amposta. 

- Sol·licitud presentada per F.G.R. en la que demana que al carrer Abeurador els vehicles 

estacionin al costat dret del carrer. 

- Sol·licitud formulada per T.B.G. en la que demana un estacionament per a minusvàlids prop 

del carrer Racó del Castell 13. 

 

S’autoritzen les següents sol·licituds: 

- Sol·licitud presentada per E.H. en la que demana un aparcament de minusvàlids al carrer 

Canovas, 4. 

 

S’autoritza la senyalització del camí de l’escorxador que va des de l’Av. Santa Bàrbara fins a la C-

12 d’acord amb el croquis i proposta de senyalització realitzada per la Policia Local. 

 

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

S’autoritzen les següents activitats a la via pública: 

- A Jardi Café Bar SLU a poder utilitzar el recinte del castell el dia 12 de juliol de 2015 de les 11 del 

migdia a les 19 hores per poder realitzar una sèrie d’actuacions gastronòmiques i musicals en 

motiu de les Festes del Grau. 



 

- A l’Associació de Veïns l’Acollidora en la que demana autorització per poder realitzar les Festes 

del barri els dies 10, 11 i 12 de juliol de 2015 així com poder realitzar diferents activitats, tallar 

l’Av. Catalunya entre el tram de davant l’estanc i l’Spar així com la sessió i muntatge d’un escenari 

i la cessió de dues cistelles de bàsquet i dues porteries de futbol sala per a la realització de 

l’esport. 

- A Iglesia Evangelica Rios de Vida en la que dema fer una festa musical a la plaça del mercat el 

dia 30 d’agost de les 18 a les 23 hores així com autorització per connectar a la corrent elèctrica, la 

cessió de 100 cadires i la cessió d’una tarima per als músics. 

- A MJ.C.S. a poder tancar un tram del carrer Joan d’Àustria el dia 14 d’agost de 2015 de les 7 a les 

11 hores per posar taules i cadires en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat. 

- A MJ.C.S. a poder tancar un tram del carrer Joan d’Àustria el dia 18 de juliol de 2015 de les 7 a 

les 11 hores per posar taules i cadires en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat del barri del 

Grau. 

- A J.R.A. a poder deixar les atraccions ubicades a la Plaça Ramon Berenguer IV durant els mesos 

de juny i juliol. 

- A MC.L.B. en representació d’un grup de paradistes a poder realitzar un mercat el diumenge al 

matí a la Urbanització Eucaliptus. 

 

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

S’autoritzen els següents usos d’instal·lacions municipals: 

- A la Regidoria d’Empresa a utilitzar l’auditori els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2015 per a 

l’activitat “Forum Amposta Empresa”, activitat organitzada per l’Ajuntament d'Amposta. 

- A Serveis Territorials del Departament de Benestar I Família a utilitzar el Teatre de l’edifici del 

Casal Municipal els dies 9 i 12 de novembre de 2015 de les 11:00 a les 14:00 hores. 

- Al CLUB NATACIÓ VINARÒS a utilitzar un carril de la piscina descoberta de 50 metres durant 

tot el mes de juliol de les 18:30 fins les 20:30 hores, els dilluns, dimecres i divendres. La tarifa: 

1 carrer 17,81 €/hora x 2 hores x 14 dies   =  498,68 €. 

- A MLL.L.V. a utilitzar el Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 11 de juliol de 2015 de les 

16:00 a les 20:00 hores. 

En l’assumpte que segueix a continuació el Regidor Miquel Subirats Garriga, surt de la sala i 

s’absenta en la deliberació i votació de l’assumpte per tenir-ne un interès directe. 



 

- A l’ANC a usar l’Aula Magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 10 de juliol de 2015 de les 

20:00 a les 22:00 hores. 

El Regidor Sr. Miquel Subirats Garriga es reincorpora a la sessió de la Junta de Govern Local. 

- A E.M.V. a usar la sala d’actes i la sala de la Biblioteca de la Casa de la Vila del Poble Nou  per 

a la realització de l’escola de formació de Jotacampus del dia 28 de juliol al dia 1 d’agost de 

2015. 

- A l’Associació Delta Jove amb encefalitis a utilitzar el camp de futbol i vestidors el dia 11 de 

juliol de 10 a 12 hores per a la celebració d’un partit de futbol. 

 

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

S’autoritzen les següents sol·licituds d’ús del minibus: 

- M.P.G., tècnica de Serveis Socials en la que demana  autorització per utilitzar el minibus els 

dies 31 de juliol, 24 d’agost i 28 de setembre de 2015 per realitzar les compres mensuals dels 

usuaris del SAD. 

- A  l’entitat “SportSalut” els dies 5 i 6 d’agost de 2015 en motiu de la Trobada Sportsalut. 

- Al Club Judo Amposta el dia 7 de juliol de 2015 per a un desplaçament amb l’equip. 

 

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’AJUTS PER USUARIS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

S’autoritza l’assistència gratuïta a la llar d’infants la Gruneta, durant el mes de juliol de 2015 de 

nou. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- S’aprova l’alta del SAD de J.H.A. amb efectes del dia 17 de juny de 2015. 

- S’aprova l’alta del SAD de F.E.F.,aplicant excepcionalitat en el pagament amb efectes del dia 

12 de juny de 2015. 

- S’aprova la disminució d’hores del SAD de 5 hores a 2,5 hores setmanals del SAD de M.J.V. 

amb efectes del 12 de juny de 2015 amb un cost de 50,58 € mensuals. 

- S’aprova la disminució d’hores del SAD de P.LL.LL. a 3 hores setmanals amb efectes del dia 22 

de juny de 2015. 

- S’aprova la disminució d’hores del SAD de T.C.R. a 2 hores setmanals amb efectes del dia 17 

de juny de 2015. 



 

- S’aprova la disminució d’hores del SAD de V.H.B. a 3 hores setmanals amb efectes del dia 8de 

juny de 2015. 

- S’aprova la disminució d’hores del SAD de S.M.R. a 2 hores setmanals amb efectes del dia 8 

de juny de 2015. 

- S’aprova l’alta del SAD de A.G.R. amb efectes del dia 8 de juny de 2015. 

- S’aprova la baixa del SAD de DL.R.L. amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 

- S’aprova l’alta del SAD de F.P.T. del 12 de juny al 31 de desembre de 2015. 

- S’aprova l’alta del servei de teleassistència de JC.R.G.  

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

- S’aprova l’alta del TAD de A.A.Z. amb efectes del dia 11 de juny de 2015 de dilluns a divendres 

de 15 a 19 hores, amb un cost per a l’usuari de 26,15 € mensuals. 

- S’aprova l’alta del TAD de F.E.F., de dilluns a divendres de 9 a 19 hores amb efectes del dia 12 

de juny de 2015 amb excepcionalitat de copagament. 

- S’aprova l’alta del TAD de T.T.P. d’acord amb horaris adjunts, amb un cost per a la usuària de 

29,05 € mensuals. 

- S’aprova l’alta del TAD de R.M.A., de dilluns a divendres de 9 a 19 hores amb efectes del dia 

15 de juliol de 2015. 

- S’aprova la baixa del TAD de M.S.B. amb efectes del dia 4 de juny de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen set ajuts d’urgència social per un import total de 729,92 €. 

 

REVOCACIÓ D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 

Es revoca un ajut d’urgència social de 35,00 € per despeses d’aigua  per quant no ha estat 

possible comunicar-se amb el beneficiari. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

- Subdelegació del Govern a Tarragona, resolució  de pròrroga fins al 8 de maig de 2015 

l’autorització de venta de pirotècnia a MP.F.F., la Junta de Govern Local resta assabentada. 



 

-  Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, sentència 147/2015 desestimant el recurs 

presentat per Apartamentos Delta SL contra l’acord aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació del PAU-2 Eucaliptus d’Amposta i condemnant en costes a la demandant en 

1.000,00 €, la Junta de Govern Local resta assabentada. (Recurs 205/2012) la Junta de Govern 

Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, declara fema la sentència  pel recurs presentat 

per la Delegació del Govern de Catalunya contra l’Ajuntament d'Amposta corresponent al recurs 

ordinari 125/2014, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Servei del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya, autoritza la celebració de festes 

tradicionals amb bous a Amposta al barri del Grau, any 2015, la Junta de Govern Local resta 

assabentada. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES 

Sol·licitud d’autorització per cessió de material 

S’autoritza a T.B.L. a usar l’equip de megafonia el divendres 10 de juliol de 2015 en motiu del 

festival de fi de curs de Bombolles així com la cessió de 10 tanques i moqueta. 

 

Aprovació de conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Amposta  

S’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de Tarragona per 

a regular la concessió d’una subvenció per activitats al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre – Lo 

Pati per a l’any 2015. 

 

Renúncia parcial de subvenció 

S’aprova la renúncia parcial dels 117,40€ de subvenció del Programa  Treball i Formació adreçat a 

persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el 

subsidi per desocupació”, per a l’any 2014., expedient 2014/PANP/SPO/0023, per la diferència 

que suposa l’import atorgat per accions formatives,  respecte   al què finalment es sol·licita i per 

la baixa d’un treballador.  



 

Correcció d’acord 

S’aprova la següent correcció: La JGL en la sessió duta a terme el dia 8 de maig de 2015 va 

aprovar la contractació de les obres consistents en el 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 €. Atès que l’import indicat no s’inclou l’IVA, l’import 

total per a la contractació de les obres indicades havia de ser de 6.145,19 €. 

 

Sol·licitud de prestació per risc durant l’embaràs 

S’accepta la prestació per risc durant l’embaràs de la treballadora V.M.P., la qual amb efectes del 

dia 7 de juliol de 2015 i fins a la data del part, passarà a rebre les prestacions econòmiques per 

part d’Activa Mútua. 

 

Sol·licitud d’autorització per realització d’actuació musical 

S’autoritza la sol·licitud formulada per Jardi Café Bar SLU a realitzar un concert musical de les 20 

a les 22 hores al seu establiment. 

 

 
 
 


