
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local extraordinària duta a terme el dia 13 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: 08.20 hores 
Final: 09.30 hores 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

S’atorga una pròrroga de 6 mesos a J.L.B. de la llicència d’obres 187/2014 per ampliació de volum. 

 

Es denega la sol·licitud de pròrroga formulada per Promociones inmobiliarias Joan Arboç 94, SL., 

en la que demana una pròrroga de la llicència d’obres 211/2007 per la construcció d’un edifici 

plurifamiliar entre mitgeres, en base a l’informat pel tècnic municipal. 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, 

CONSERVACIÓ I NETEJA D’ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D’AMPOSTA”. 

Aquest assumpte es deixa damunt la mesa. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS. 

S’aprova la contractació dels següents subminsitraments: 

- Les bandes per a les pubilles de Festes Majors de 2015 amb Pirotecnia Tomàs, SL.,  

segons oferta presentada per un import total de 2.066,00 €. 

- El rom per a la cantada d’havaneres que tindrà lloc el dia 14 d’agost en el marc de les 

Festes Majors de 2015 amb Bardinet, SA.,  segons oferta presentada per un import total 

de 856,76 €. 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 

S’aprova la contractació dels següents serveis: 

- Ralització del reportatge fotogràfic de les Festes Majors 2015 amb C.S.B.segons oferta 



 

presentada per un import total de 1.815,00 €. 

- Realització del reportatge fotogràfic de les pubilles de Festes Majors 2015 amb C.S.B. segons 

oferta presentada per un import total de 1.815,00 €. 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS. 

S’aproven els següents contractes privats: 

- L’actuació musical del grup “Quico el Celio, el Noi i le Mut de Ferreries” el dia 13 d’agost de 

2015, en el marc de els Festes Majors 2015 amb Tubal Cultura i Espectacles, SCCL.,  segons 

oferta presentada per un import total de 4.000,00 €. 

- L’assegurança per la suspensió de l’acte de presentació de les pubilles de Festes Majors per 

climatologia adversa el dia 25 de juliol de 2015 amb Mútua General de Seguros segons 

oferta presentada per un import total de 371,82 €. 

- L’actuació del grup d’havaneres Balandra el dia 14 d’agost de 2015 en el marc de les Festes 

Majors 2015 amb Grup d’havaneres Balandra segons oferta presentada per un import 

total de 786.50 €. 

 

REQUERIMENT PER AL CORRECTE COMPLIMENT DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE NETEJA DE L’ESCOLA CONSOL FERRÉ. 

Es requereix a l’empresa Serveis Arensis,  SL., adjudicatària del contracte de serveis de neteja de 

l’Escola Consol Ferré, que acrediti davant aquest Ajuntament el correcte compliment de la seva 

obligació de pagament de les retribucions als treballadors/es de l’empresa adscrits/es a la prestació 

del servei contractat dintre del període fixat en el conveni col·lectiu d’aplicació. 

S’indica a l’empresa que el no compliment de la obligació podrà ser considerat com 

incompliment del contracte, motiu pel qual aquest Ajuntament iniciaria les actuacions que amb 

aquest motiu li atorga la legislació vigent. 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITZACIÓ PER TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL 

CONTRACTE PER LA CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENT SOTERRAT I LA SEVA EXPLOTACIÓ I LA 

CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONAMENTS CONTROLATS MITJANÇANT EXPENEDORS DE 

TIQUETS. 

S’acorda: 

- Restar assabentats de la comunicació realitzada per l’empresa Estacionamientos y Servicios, 

SA., relativa a la intenció de transmetre la totalitat de les participacions de NMAS1 en Tamsi 

Spain, SL., a Portobello fondo III, FCR de régimen simplificado (en endavant Portobello) i 

altres inversors institucionals o a favor d’una societat controlada per Portobello i participada 

per aquest fons i altres inversors institucionals i atorgar autorització per fer-la efectiva, sense 

que allò representi  cap tipus de modificació en el contracte formalitzat l’11 de març de 2009 

i es mantinguin sense cap modificació tots els drets i obligacions que li corresponguin en 

virtut del contracte esmentat, garantint plenament la continuïtat de la prestació del servei 

amb el mateix nivell de garantia i solvència existent fins la data; donat que la transmissió de 

les accions o participacions d'acord amb la documentació facilitada per EYSSA no és  

rellevant, ni determina l’alteració de la direcció ni del control de la societat, ni la modificació 

substancial de les condicions de l’atorgament del contracte. 

- Comunicar a Estacionamientos y Servicios, SA., que deurà comunicar a aquest Ajuntament 

d’Amposta la transmissió de les participacions indicada a l’apartat anterior, un cop aquesta 

s’hagi fet efectiva, 

 

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

S’autoritza els següents treballadors a assistir a activitats de formació: 

- A E.C.M. a assistir a la Jornada de formació sobre el Pla educatiu d’entorn que es durà a 

terme el dia 9 de setembre de 2015 de 9 a 14 hores a l’Institut Milà i Fontanals de 

Barcelona, organitzat per la Direcció general d’atenció a la família i comunitat educativa. 

- A J.R.P. i L.A.S. a assistir a la reunió de coordinació entre Ofideute Barcelona i els tècnics 

d’ofideute de l’Ajuntament d’Amposta que es va realitzar el dia 14 de juny de 2015 a 

Barcelona. 

 

 



 

ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA BARRA DE FESTES 

MAJORS 2015. 

S’adjudica la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de la barra de festes majors 

2015 a AP.E.M., amb un cànon de 352,00 €. 

 

APROVACIÓ D’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE LA 

JOVENTUT EN EL MARC DE LA SALA D’ART JOVE I PROGRAMA D’ARTS VISUALS. 

S’aprova l’addenda de modificació del conveni formalitzat entre aquest Ajuntament d’Amposta i 

l’Agència Catalana de la Joventut amb la finalitat de donar suport a la Sala d’Art Jove i al Programa 

d’arts visuals de la Direcció General de la Joventut, aprovant el pagament de la participació de 

l’Ajuntament en la convocatòria Art Jove que es desenvolupa durant l’any 2015, per un import de 

1.200,00 € (IVA no inclòs). 

 

APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR 

SOCIAL I FAMÍLIA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ: OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ. 

S’aprova l’addenda de pròrroga del Conveni de 7 d’octubre de 2014, de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, Ajuntament 

d’Amposta i Consell Comarcal del Montsià, per a la gestió de l’Oficina Jove del Montsià. 

 

ADHESIÓ A L’ACORD DE 31 DE MARÇ DE 2015 ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 

I LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA D’HABITATGES D’INSERCIÓ. 

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a l’Acord de 31 de març de 2015, a formalitzar 

entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats integrades en el programa d’habitatges 

d’inserció, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge i s’acorda formar part de les entitats i 

ajuntament que constitueixen la Xarxa d’Habitatges d’Inserció i que gestionen programes 

d’habitatges d’inserció per a l’any 2’015. 

 

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “SHOPPING NIGHT”. 

S’autoritza la realització de l’activitat “Shopping Night” el dia 7 d’agost de 2015 a la Plaça del 

Mercat amb un pressupost de despeses aproximat de 1.500,00 €. 

 



 

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “BICICLETADA ALS ULLAS DE BALTASAR”. 

S’autoritza la realització de l’activitat “Bicicletada als Ullals de Baltasar·, organitzada pel Centre 

Obert Infantil el dia 22 de juliol, amb l’assistència d’uns 30 participants amb l’equip educatiu del 

centre. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS. 

S’ordenen els següents pagaments: 

- Relació  número 303 de data 13/07/2015 que ascendeix a un import líquid de 1.386,42 €, 

la qual comença i acaba amb Hnos. Pellicé, SL., per import de 1.386,42 €. 

- Relacions número 302 de data 13/07/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

40.135,57 €, la qual comença amb ISS, SLU de limpieza direc, SA., per import de 1.275,84 

€  i finalitza amb Clece, SA., per import de 23.277,35 €. 

- 60,00 € a cadascuna de les 27 pubilletes de les Festes Majors 2015, amb un import total 

de 1.620,00 €. 

- 160,00 € a cadascuna de les 45 pubilles de les Festes Majors 2015, amb un import total 

de 7.200,00 €. 

- 1.705,26 € a la Fundació Pere Tarrés en concepte de darrer pagament de les colònies que 

realitzarà el Centre obert infantil “El Castell” 

- 43.836,16 € al Servei d’Ocupació de Catalunya per la renúncia parcial de subvenció del 

programa Joves per l’Ocupació Exercici 2012. 

- 4.000,00 € a MT.M.E. en concepte de premi del concurs l’activitat “XYZ – Convocatòria 

d’instal·lacions a emplaçaments singulars a les Terres de l’Ebre 2015”, per la realització de 

la instal·lació guanyadora denominada “Emmirallar”. 

 

MERCAT MUNICIPAL. 

Es modifica l’apartat tercer de l’acord de la JGL, a sol·licitud de l’interessat J.G.B. que queda 

redactat de la següent manera: 

3er.-   Degut a la inexistència de valoració del preu del traspàs s’ha d’aplicar la fórmula de multiplicar 

la quota mensual per tres mensualitats de quina operació resulta l'import de 256,87 € quedant 

condicionada l’adjudicació a què el transmitent lliuri aquest import a l'Ajuntament en concepte de 

participació en el traspàs. 



 

Quedant inalterats la resta dels apartats de l’acord de la Junta. 

Com a conseqüència d’aquesta correcció material la liquidació número 840556 del preu públic del 

mercat exterior s’haurà de reduir a la meitat procedint a realitzar una factura de data per 256,88 €. 

 

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

NATURALESA URBANA. 

S’accepta la sol·licitud presentada per J.U.F. i M.A.R. i s’admet l’exempció de l’impost sobre l’increment 

del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat, deixant sense efecte la liquidació número 

840354. 

 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DES 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

Es desestima per improcedent el recurs de reposició formulat pel Sr. A.A. contra la liquidació de 

l’IIVTNU número 760361. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

Es resolen les següents reclamacions sobre l’IVTM: 

- S’acorda aplicar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al 

vehicle de J.H.E. per a l’exercici 2016 i següents, per minusvalidesa. 

- Devolució de 35,42 € per ingressos indeguts a H.O.R. 

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

 

RECLAMACIÓ CONTRA QUOTES D’URBANITZACIÓ PER LA URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 

D’ACTUACIÓ RESIDENCIAL PAU-2 DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT “EUCALIPTUS”. 

Es considera l’existència d’un error material pel que fa al nom del subjecte passiu reflectit en les 

liquidacions números 682.985 i 682.983 i es corregeix l’error material aplicant una minoració 

respecte a la liquidació 682.983 feta efectiva per MM.M.P. Com a conseqüència d'aquesta 

minoració l'import total a què està afecte dit immoble és de 2.043,66 €, per tant procedirà practicar 

una devolució per ingressos indeguts de la diferència existent entre la quantitat pagada 

indegudament (2.886,20 €) i la quantitat que li correspon pagar (2.043,66 €), resultant un import al 

seu favor de 842,54 €. 



 

Es corregeix l’altre error material aplicant un increment respecte a la liquidació 682.985 feta efectiva 

per MA.G.N.. Com a conseqüència d'aquest increment l'import total a què està afecte dit immoble és 

de 2.886,20 €, per tant procedirà practicar una liquidació complementària de la diferència existent 

entre la quantitat pagada (2.043,66 €) i la quantitat que li correspon pagar (2.886,20 €), resultant un 

import addicional de 842,54 €. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagaments de deutes 

tributaris: 

- S’acorda el  fraccionament del deute pendent a l’entitat mercantil Furet Asets 

Corporation, SA en 30 quotes mensuals per un import total de 29480,43 € més 

interessos. 

- S’acorda el fraccionament del deute pendent a M.S., en 10 quotes mensuals per un 

import total de 300,00 € més interessos. 

- S’acorda el fraccionament del deute pendent en 10 quotes mensuals a J.S., en 10 quotes 

mensuals per un import total de 300,00 € més interessos. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’autorització per activitats a la via pública: 

- S’autortiza a MC.F.M a fer un sopar popular i ball al carrer al carrer Sarset, 5 de la 

urbanització Eucaliptus el dia 18 de juliol amb motiu de les festes de la Urbanització 

esmentada de les 20 a les 3 hores. 

- S’autoritza a MJ.G.C., Directora de la Residència d’avis a fer un seguit d’actes al carrer 

Cervantes els dies 13 a 22 d’agost de 2015, amb motiu de les Festes Majors. 

- S’autoritza a S.A.C. a tancar un tram del carrer Lleida 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. 

- S’autoritza a l’Associació Esport salut en la que demana a realitzar una gimcana el dia 17 

de juliol de 2015 al Parc de Xiribecs. 

- S’autoritza a l’Associació Esport salut a realitzar una trobada d’estades, una cursa dividida 

en edats i altres activitats el dia 24 de juliol de 2015 al Parc de Xiribecs. 

- S’autoritza a l’Associació Vespaclub de les Terres de l’Ebre en la que amb motiu de la 



 

realització de la 7a. edició del ral·li del Delta els dies 21 i 22 d’agost a fer una reserva 

d’aparcament per al 80 vespes que participen en l’activitat al carrer Jaume I, entre l’Av. de 

la Ràpita i el carrer Felip II. 

- S’autoritza col·laboració de la Policia local i Protecció civil amb el Club Natació Amposta 

amb motiu de la celebració el dia 2 d’agost de 2015 de la “17a. Travessia d’Amposta 

Nedant l’Ebre”. 

- S’autoritza amb caràcter retroactiu la col·laboració de la Policia Local i la cessió del 

sonòmetre a M.G.C. amb motiu de la II concentració de motos a Masdenverge. 

- Es desestima la sol·licitud formulada per AM.R.C per tancar el carrer Major el dia 18 de 

juliol de 2015 per instal·lar parades de venda de diferents comerços i artesanies entre les 

10 i les 21 hores. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals: 

- S’accepta la cessió de l’ús del Teatre del Casal Municipal el dia 23 de juliol de 2015 de les 

11:30 fins les 14:30 hores a la Fundació Montsià 

Durant l’examen de l’assumpte anterior, el Regidor Sr. Miquel Subirats Garriga s’ha absentant de 

la sessió, reincorporant-se a la mateixa un cop aquest ha estat resolt. 

- S’accepta la cessió de l’ús del pavelló  els dies 24 d’agost fins al 12 de setembre de 2015 a 

LL.N.S. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’autorització per a l’ús de material municipal: 

- S’aprova la cessió dels següents materials municipals a A.P.P. amb motiu de les Festes del 

barri del Grau els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de juliol de 2015: 

• Cessió i muntatge per la Brigada municipal d’un escenari de 6 x 3 metres a la plaça del 

butano. 

• Cessió i muntatge per la Brigada municipal d’un escenari de 6 x 4 metres a la plaça 

Cecília Cravallo. 

• Treure els bancs de la plaça Cecília Cravallo. 

• Netejar la plaça de la Mola el divendres 17 de juliol. 



 

• Retallar els arbres de la plaça de la Mola per permetre les activitats que s’hi realitzin. 

- S’autoritza la cessió de l’ús de 15 carpes per al dia 18 d’agost de 2015 de 2015 advertint al 

sol·licitant, que s’ha de pagar una fiança de 150,00 €, a A.E. en representació de l’ANC. 

- S’autoritza la cessió de l’ús de 9 carpes per al dia 2 d’agost de 2015 de 2015 advertint a la 

sol·licitant que s’ha de pagar una fiança de 100,00 €, al Club Natació Amposta 

 

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

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

- Al Centre Obert el dia 23 de juliol amb motiu d’una sortida en família. 

- A la Fundació Pere Mata els dies 18 i 19 de juliol per fer sortides comunitàries. 

 

SOL·LICITUD DE NETEJA DE MARGES DE CAMÍ MUNICIPAL. 

Aquest assumpte es deixa damunt la mesa. 

 

 SOL·LICITUD DE CANVI D’ORIENTACIÓ DE MOBILIARI URBÀ. 

S’accepta la sol·licitud formulada per MC.S.R. en la que demana un canvi d’orientació dels dos 

bancs de mobiliari urbà ubicats a l’alçada dels números 61 i 63 de l’Av. Santa Bàrbara, que 

actualment estan mirant cap a la calçada, orientant-los cal a la façana dels immobles i s’ordena a 

la Brigada municipal que  procedeixi a fer efectiu e canvi d’orientació dels bancs esmentats. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

Alta del SAD d’A.H.J. amb efectes del dia 2 de juliol de 2015. 

Baixa del SAD d’A.H.J.Angeles Hueros Justícia, amb efectes del dia 3 de juliol de 2015. 

Baixa del SAD de M.G.A., amb efectes del dia 6 de juliol de 2015. 

Alta d’E.N.J. del servei de teleassistència amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 

Alta del TAD de R.R.C., amb efectes del dia 8 de juliol de 2015 de dilluns a divendres de 9 a 15 

hores, amb un cost per a l’usuari de 74,70 € mensuals. 

Alta del TAD de N.F.E. amb efectes del dia 9 de juliol de 2015 de dilluns a divendres de 9 a 19 

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



 

Baixa del TAD de J.L.V. amb efectes del dia 18 de juny de 2015. 

Baixa del TAD de J.M.S. amb efectes del dia 15 de maig de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 

S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 200,00 €. 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL. 

En sessió duta a terme el dia 29 de maig de 2015, va adoptar l’acord de contractar amb Hospital 

Comarcal d’Amposta, SAM el subministrament de bolquers per import de 2.752,75 € i 

d’alimentació infantil per import de 2.421,23 €. Atenent la existència d’una errada material en la 

codificació dels productes a adquirir els imports dels subministraments no són correctes. 

S’aprova la correcció de l’errada material existent en l’acord abans esmentat, en el sentit següent: 

• Subministrament de bolquers per import de 2.334,67 €. 

• Subministrament d’alimentació infantil per import de 1.843,25 €. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES. 

Proposta de contractació de personal. 

S’aproven les següents contractacions de personal: 

- D.C.S. com a oficial primera, jornada laboral completa del 28 de juliol de 2015 al 27 de 

gener de 2016. 

- P.F.F. com a oficial primera, jornada laboral completa del 5 d’agost de 2015 al 4 de febrer 

de 2016. 

- L.S.S. com a auxiliar administratiu (C-2 3.1), jornada laboral parcial de 20 hores setmanals, 

de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 hores del 14 de juliol al 31 d’agost de 2015. 

 

 

 

 



 

Proposta de determinació de dia de permís addicional per a l’any 2015. 

S’aprova que la totalitat del personal al servei de l’Ajuntament d’Amposta gaudirà durant l’any 

2015 d’un dia de permís addicional per la coincidència en dissabte d’un festiu nacional no 

recuperable i no substituïble al 2015, que serà el dia 14 d’agost de 2015 el personal següent: 

• Els membres de la plantilla de la Policia local, els quals es regiran pel seu règim específic de 

quadrant de servei, al qual s’incorporarà un dia de permís addicional. 

• El personal de la Brigada municipal d’obres i serveis que per les seves funcions hagin de 

desenvolupar en el dia esmentat tasques de caràcter inajornable. 

• El personal adscrit a les instal·lacions esportives municipals que per les seves funcions hagin 

de desenvolupar en el dia esmentat tasques de caràcter inajornable. 

• El personal adscrit a la resta de serveis municipals que per les seves funcions hagin de 

desenvolupar en el dia esmentat tasques de caràcter inajornable. 

• El personal adscrit als serveis administratius següent: 

- 1 persona del Departament de Secretaria. 

- 1 persona del Servei de padró d’habitants. 

- 1 persona del Departament d’Obres, urbanisme i activitats. 

- 1 persona de l’Oficina de gestió tributària. 

- 1 persona del Departament de Serveis socials. 

El personal que per estar inclòs en l’apartat anterior, així com aquell que durant el dia 14 d’agost 

de 2015 estiguin gaudint de les seves vacances, gaudiran del dia addicional de permís abans del 

dia 31 de desembre de 2015, seguint a tal efecte el tràmit establert. 

 

Adhesió al projecte Montsià Actiu 2015-16. 

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al projecte Montsià Actiu 2015/16 i es designa com 

a tècnica de seguiment del projecte i per a participar en la xarxa tècnica a I.V.F. 

 

Aprovació de conveni amb el Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya. 

S’aprova el conveni a formalitzar amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, la 

Federació de Comerç d’Amposta i aquest Ajuntament d’Amposta amb l’objecte de consolidar del 

Centre comercial a cel obert. 

 



 

Aprovació de les Bases reguladores del 2n. Concurs de disseny de samarretes de Festes Majors 

d’Amposta. 

S’aproven les bases reguladores del  “2n. Concurs de disseny de Samarretes de Festes Majors 

d’Amposta”, que se celebrarà el 13 d’agost de 2015, que s’han de sotmetre a exposició pública. 

 

Sol·licitud de reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega. 

S’atorga la reserva de la via pública de caràcter individual sol·licitada per JM.C.C. amb les següents 

característiques: 

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

a l’ús general. 

2. Característiques de la ocupació: zona de càrrega i descàrrega de 4,00 metres enfront del seu 

establiment, 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. 


