
 

 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 3 d’agost 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: Maria del Mar Medall González 

 
Inici: 08.20 hores 
Final: 10.10 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 27  DE JULIOL DE 2015 

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

anterior, de 27 de juliol de 2015. 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER TEROL – APARCAMENT CARRER 

FRANÇA. FASE I, CARRER TEROL” 

S’adjudica el contracte per l’execució de l’obra "Urbanització del carrer Terol – aparcament carrer 

França. Fase I, carrer Terol" a l’empresa Adolfo Constructors del Montsià, SL en les condicions 

següents: 

• Preu: 194.874,52 €., IVA inclòs. 

• Reducció del termini d’execució de l’obra: 2 setmanes. 

• Ampliació del termini de garantia: 12 mesos 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 

PORTAL “AMPOSTA COMERCIAL” 

Aprovar la modificació de les clàusules primera i quarta del Plec de prescripcions tècniques 

reguladores del contracte dels serveis d’implantació i explotació del portal “Amposta Comercial” i, 

per tant del contracte esmentat, les quals restaran amb la redacció següent: 

PRIMERA. Objecte del servei. 

“Durant l'any 2013 l'Ajuntament d'Amposta ha portat a terme el desenvolupament tecnològic del portal 

Amposta Comercial. Aquest portal virtual, dirigit a tot el terme municipal d'Amposta, neix amb l'objectiu 

de que cap negoci, sigui gran o petit, sigui comerç, servei o indústria, es quedi fora d'Internet. Aquest 



 

projecte col·lectiu a Internet permetrà que tots els negocis tinguin més força i més visibilitat, serà més fàcil 

dinamitzar l'activitat comercial i tot aquell que cerqui els comerços, els trobarà més fàcilment tant a 

Internet com a les seves ubicacions físiques. 

Cap iniciativa a Internet serà viable en el temps sense el corresponent manteniment tècnic i evolutiu. A 

més a més, i donada la tipologia d'aquest portal, on tots els negocis d'àmbit local estan convidats a 

adherir-se, també es fa necessària una explotació i gestió adequada. 

Així doncs, els objectius del present contracte són la implantació i posada en marxa de la plataforma i el 

posterior manteniment i explotació. 

Tanmateix serà objecte del contracte la realització de les tasques de promoció i publicitat del portal amb 

l’objectiu d’aconseguir que els usuaris del portal siguin 250 l’any 2015 i fins el 80 per 100 del total dels 

establiment comercials de la ciutat (segons dades facilitades per l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament l’any 

2016. “ 

“QUARTA. Titularitat dels dominis i plataforma d’allotjament. 

La titularitat dels dominis www.ampostacomercial.com i www.ampostacomercial.cat correspon a 

l'Ajuntament d'Amposta. L'empesa adjudicatària del contracte podrà identificar-se al domini com 

contacte tècnic si així ho estima convenient per al correcte manteniment i explotació del portal.  

La titularitat de la plataforma d'allotjament al servidor correspondrà a l'Ajuntament d’Amposta, així com 

tot el contingut nou que es generi incloses les notícies generades des de l'Ajuntament.” 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

- Escala de fibra de vidre per fer soldadures elèctriques amb Herraiz Maquinaria Ica SA,  

segons oferta presentada per un import total de 609,84 €. 

- 60 metres de mànega per al camió cuba dels serveis municipals amb Hifrensimo SA,  

segons oferta presentada per un import total de 1.113,02 € 

- Material publicitari de ràdio Amposta per a Festes Majors 201 amb Publicenter,  segons 

oferta presentada per un import total de 1.252,35 € 

- Ampliació en menors i durada del menjador social infantil de l’estiu amb Plat a Taula,  

segons oferta presentada per un import total de 1.584,00 € 

- Gelats per repartir el primer dia de Festes Majors durant l’arribada del bou amb Torrons i 

Gelats SL,  segons oferta presentada per un import total de 3.962,11 € 

 



 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Tractament contra el morrut roig a les palmeres del Poble Nou del Delta amb Fundació 

Pere Mata,  segons oferta presentada per un import total de 2.843,50 €. 

- Projecte d’implantació de3l sistema eQualiment per a la prescripció i la gestió de la 

distribució d’aliments solidaris al municipi d’Amposta amb Districte Digital SL,  segons 

oferta presentada per un import total de 8.470,00 € 

- Inserció publicitària a la publicació Soldó, l’informatiu del parc natural del Delta de l’Ebre 

amb La Veu de l’Ebre SL  segons oferta presentada per un import total de 302,50 € 

- Inserció publicitària a l’especial Estiu Actiu del Diari de Tarragona que es publicarà el dia 

31 de juliol amb totes les activitats turístiques de l’estiu amb Prom. Mediterranea de 

Informaciones y comunicaciones SA  segons oferta presentada per un import total de 

798,60 € 

- Acord publicitari del segon semestre del 2015 amb el portal d’oci Surtdecasa.cat difusió 

de l’agenda del municipi, diferents anuncis durant els sis mesos i dos reportatges 

especials amb Surtdecasa.cat segons oferta presentada per un import total de 907,50 € 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

- Lloguer d’un grup electrògen per al recinte de ball en motiu de les Festes Majors 2015 amb 

Maquinaria Agrícola Industrial SA segons oferta presentada per un import total de 

1.724,25 €. 

- Lloguer de mòduls per al recinte de bous i recinte de ball en motiu de les Festes Majors 2015 

amb Construccions i prefabricats del Montsià SL segons oferta presentada per un import 

total de 1.052,7 €. 

- Actuacions de la xaranga Suc d’Anguila en motiu de les Festes Majors 2015 amb Xaranga 

Suc d’Anguila segons oferta presentada per un import total de 5.384,50 € 

 

REQUERIMENT PEL CORRECTE COMPLIMENT DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE 

L’ESCOLA CONSOL FERRÉ 

Formular requeriment a l’empresa Serveis arensis,  SL.,, per la realització correcta de les prestacions 

objecte del contracte de serveis de neteja de l’Escola Consol Ferré, advertint-li que la producció de 

nous incompliment contractuals podrà donar lloc a que aquest Ajuntament pugui rebutjar els 



 

serveis prestats restant exonerat del seu pagament, tolt allò sense perjudici de poder acudir a la 

resolució del contracte per seu incorrecte compliment. 

 

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- J.P.B. com a educadora de la llar d’infants la Sequieta, jornada laboral completa, de l’1 de 

setembre i fins la reincorporació de l’educadora V.M.P. 

- Ampliació del contracte de R.F.B. com a monitora de menjador per als infants derivats de 

Serveis Socials, categoria laboral AGP7, de 12.30 a 15.00 hores de l’1 al 10 de setembre de 

2015. 

 

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA A CONTRACTE LABORAL 

Acceptar la renúncia voluntària al contracte laboral formalitzat amb la Sra. I.P.V. com a auxiliar 

administratiu de l’oficina de turisme amb efectes del dia 31 d’agost de 2015. 

 

SOL·LICITUDS DE BESTRETES DE PERSONAL 

- Atorgar al Sr. J.A.N. una bestreta de sou per import de 1.439,66 € a reintegrar en 12 

mensualitats. 

- Atorgar al Sr. J.A.R. una bestreta de sou per import de 1.277,74 € a reintegrar en 12 

mensualitats. 

- Atorgar al Sr. J. B.D.F. una bestreta de sou per import de 1067,70 € a reintegrar en 12 

mensualitats. 

 

SOL·LICITUD DE REGIDOR ELECTE DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 

Reconèixer al Sr. P.C.E. els dos triennis com a categoria A2 amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 

 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL 

Desestimar la sol·licitud formulada per JM.R.T. en la que demana que se li renovi el permís per 

gaudir de la Piscina Municipal per motius terapèutics segons el que determina l’article 33 del 

vigent conveni. 

 

 



 

APROVACIÓ D’HORARI DE TREBALL DURANT FESTES MAJORS 

Determinar que els dies de durada de la Festa Major del municipi d’Amposta l’horari laboral del 

personal al servei de l’Ajuntament serà de 9,00 a 13,00 hores. 

 

APROVACIÓ DE CONVENI PER LA CONSTITUCIÓ DE SERVITUD D’ABOCAMENT D’AIGÜES PLUVIALS 

AL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE 

S’accepta la servitud constituïda en favor d’aquest Ajuntament d’Amposta per la Comunitat 

General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, per tal de permetre l’abocament de les aigües 

de pluja recollides a la zona urbana del municipi en el Canal de la Dreta de l’Ebre en el seu pas 

per l’interior de la Ciutat. 

S’aprova el conveni a formalitzar amb l’indicada Comunitat General de Regants fer efectiva la 

servitud constituïda en favor de l’Ajuntament. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 340 de data 31/07/2015 que ascendeix a un import líquid de 12.468,18 €, 

la qual comença i finalitza Servidel SLU per import de 6.145,19 € i finalitza amb Servigrues 

Tomàs Sl per import de 2.101,66 €. 

- 595,00 € al Sr. R.M.G. pel trencament de les ulleres. 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 11.713,80 € per a la 

implantació del projecte Equaliment. 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA 

Sol·licitar una subvenció de 1.000,00 € a l’Obra Social de la Caixa per tal de desenvolupar aquesta 

activitat durant les Festes Majors d’Amposta 2015. 

MERCAT MUNICIPAL 

Deixar sense efectes l’acord de traspàs de la llicència del mercat exterior número NC003, 

mantenint-la a nom de la seu titular J.F.G. 

 

 



 

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 

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

resum: 

Any 2015: 

- Relació número 46, vehicles (liquidacions), per import de 117,46 € 

- Relació número 47, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 2.216,76 €. 

- Relació número 48, serveis brigada, per import de 101,60 €. 

- Relació número 49, entrada de vehicles, per import de 179,27€. 

- Relació número 50, Exp. Sancionador Ordenança Policia i Bon Govern, per import de 100,00 €. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34€ a R.B.P. 

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

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per F.I.A. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar l’exempció a comptar del proper exercici 2016 i 

següents. 

- Traspassar la bonificació per minusvalidesa d’un vehicle a un altre, propietat de F.C.G., a 

efectes 2016. 

- Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat  de 

F.O.P.  per minusvalidesa per a l’exercici 2016 i següents. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per D.A.B. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2016 i 

següents. 

 

PROPOSTA DE COMPENSACIÓ I DEVOLUCIÓ DE PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS 

D’INFANTS MUNICIPAL 

Aprovar les compensacions i devolucions del preu públic per assistència a les llars d’infants a 15 

famílies. 

 

 

 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 

Concedir la llicència per a l’ocupació d’un espai de 36 m2 enfront del mercat al costat de l’edifici de “La 

Caixa”, el dia 14 d’agost per instal·lar-hi sis taules a A.A.C. titular de la llicència del bar del Mercat 

Municipal. Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb sis 

taules i les corresponents cadires. 

Període d’ocupació: Any 2015 del dia 14 d’agost (dia del bou capllaçat). 

Supeditar la concessió de llicència a la prèvia liquidació de les taxes que ascendeixen a 7,92 €. 

 

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

- Autoritzar a l’Esplai Piquerol a fer una gimcana bruta al carrer del Riu, del vaporet fins l’antic 

parc de bombers i els seus travessers, el dia 22 d’agost de 2015 en motiu de les Festes Majors 

d’Amposta 2015. 

- Autoritzar a J.S.C. a tancar el carrer Cervantes, davant del Pub Canela, per tal de celebrar 

l’esmorzar del bou. 

- Autoritzar a E.V.T. a tancar el carrer amb motiu de l’esmorzar del bou capllaçat el dia 14 

d’agost de 2015. 

- Es desestima la sol·licitud presentada per a P.A.H. per instal·lar una barra portàtil de 

refrescos davant al seu bar i tenir música a la via durant els dies de les Festes Majors 

d’Amposta. 

- S’autoritza a MA.C.F. a tancar un tram del carrer Xile el dia 13 d’agost per poder fer el sopar 

de Festes Majors. 

- S’autoritza a G.A.D. com a titular del bar “Braseria Quijote” en la que demana autorització per 

poder tancar un tram del carrer Zamora els dies 13, 14 i 22 d’agost per poder posar més 

taules i cadires al carrer en motiu de les Festes Majors. 

- S’autoritza a R.M.G. a celebrar l’esmozar del bou capllaçat el dia 14 d’agost de 2015 així com 

poder tallar el tram que va del carrer Sant Cristòfol al carrer Poble Nou anomenat carrer 

Valentins. 

- Autoritzar a Entre pa i pa CB a poder ocupar les places d’estacionament del carrer Tarragona 

entre els números 3 i 13 de les 6 a les 14 hores amb motiu de l’esmorzar del bou el dia 14 

d’agost de 2015. 



 

- Autoritzar a Moto Club de Godall a passar per dins la població d’Amposta el dia 22 d’agost de 

2015 entre les 17.45 i les 19.30 així com també sol·liciten la col·laboració de la Policia Local. 

- Autorització a C.C.P. a poder tallar un tram del carrer Prim el dia 20 d’agost de 2015 amb 

motiu de la incorporació de la seva filla a la banda de la Lira Ampostina. 

- Autorització a amb efectes retroactius a Jardin Cafè Bar SLU, amb registre d’entrada número 

10685 de 21 de juliol de 2015 en la que demana autorització per poder fer una actuació en 

directe a la terrassa interior del Bar – Llar el dia 2 d’agost de 2015 de les 20 a les 24 hores en 

motiu de les Festes del carrer Sol. 

- Autorització a Jardin Cafè Bar SLU, a fer una actuació en directe  per part del grup de la 

Ribera d’Ebre “Setrill” a la terrassa interior del Bar – Llar el dia 16 d’agost  de 2015 de les 20 a 

les 24 hores. 

 

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

- L’Aula Magna de l’edifici del Casal Municipal a EGARSAT PREVENCIÓ SLU: 

- Durant els matins de 09:00 a 14:00 hores: 

19 i 26 de setembre. 7, 14, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2015. 

- Durant les tardes de 17:00 a 21:00 hores: 

29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2015. 

Aprovar la liquidació de taxes atenent al següent càlcul: 59 hores per 10 € = 590 € 

- Sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 8, 15 i 22 de setembre 2015 de les 09:30 

fins les 13:00 hores a l’ASSOCIACIÓ GRUP D’ANIMACIÓ JUVENIL HIGH LAND. 

- Sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 19, 20, 26 i 27 d’octubre de les 09:30 

fins les 12:00 hores a APASA. 

- Pista coberta exterior 1 i els lavabos annexes per realitzar una festa musical dels 70 80 dins 

del marc de les Festes Majors 2015 a grup de patinadors ampostins mundial de Cali. 

- Piscina descoberta municipal per realitzar la Festa Blanca en el marc de les Festes Majors 

2015 el dia 20 d’agost de 2015 de 21 a 3 hores a l’Associació d’Artistes de les Terres de l’Ebre. 

 

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



 

- Autoritzar la realització de la 1a cursa de Barquets de Perxar organitzada per la Societat de 

Caçadors d’Amposta el dia 22 d’agost de 2015; s’assumeix el cost de l’ambulància i la placa 

per part de la Regidoria de Turisme. Es denega l’atorgament d’ajut econòmic. 

- Cessió d’alguna de les tanques de les que disposa la brigada municipal per al dia 18 d’agost 

de 2015 a Jardí cafè bar Vist l’informe emès pel Regidor de Festes. 

- Autoritzar l’ús de la zona de baix de la biblioteca així com el tatami de fusta a Boira Discos. 

Autoritzar la cessió de l’equip de so de la Regidoria de Joventut. Desestimar la cessió de 

l’estructura per cobrir l’escenari per quan l’Ajuntament no en disposa. Desestimar la 

sol·licitud d’ajut a la barra. Autoritzar la cessió de dues cabines sanitàries i 1 urinari de 4 

serveis. Autoritzar la connexió de llum al punt existent a l’exterior de les cases del Castell. 

- Cessió de l’equip de so  a SportSalut per al dilluns 27 d’agost de 2015 en motiu de la Marató 

Popular de Festes així com la cessió de tanques. 

- 3 cabines sanitària i 2 urinaris de 4 serveis així com la cessió de les tanques que hi hagin 

disponibles a grup Flaix a les terres de l’Ebre. 

- Cessió de taules i cadires i una carrossa per al dia 23 d’agost de 2015 en motiu dels actes del 

dia de la dona a Dones Canyeres Ampstines. 

- Cessió de l’equip de música vell de la biblioteca i una tarima a Centre Hípic Carlos Cid, 

desestimar la resta de sol·licituds. 

- Autoritzar a Jardí Cafè Bar a connectar-se al punt de llum, cessió de l’equip de so de joventut. 

Desestimar l’atorgament d’ajut econòmic així com de l’escenari per quan no està disponible. 

Aprovar la col·laboració de l’Ajuntament i una entrevista a Ràdio Amposta. 

- Autoritzar a l’Associació Surt al Castell a connectar-se al punt de llum exterior, aprovar la 

cessió d’ús d’un escenari de 5 x 3 per al dia 19 i ampliació del mateix per al concert de Pepet i 

Marieta, desestimar la cessió de les taules i cadires, autoritzar l’ús de l’entrada de la casa del 

castell. 

- Cessió de l’escenari de 6 x 3 així com autorització per al punt de llum a la xaranga Suc 

d’Anguila el dia 15 d’agost de 2015 en motiu dels 25 anys de l’entitat. 

- Autoritzar a Moto Club Amposta a usar l’equip de so vell de la biblioteca, autoritzar la cessió 

d’unes 10 tanques si n’hi ha de disponibles. Es desestima l’atorgament d’ajut econòmic, dia 16 

d’agost de 2015 en motiu de les Festes Majors 



 

- Cessió d’unes 10 tanques sempre que n’hi hagi de disponibles Club Esporitu de Pesca 

Imposita en la que demana la cessió de tanques per al dia 16 d’agost de 2015 per a l’entrega 

de trofeus. 

- Autoritzar a l’ANC la cessió de dues cabines de WC, autoritzar la connexió als punts de llum, 

autoritzar la cessió de les llums de Nadal de la Regidoria de Comerç, desestimar la cessió de 

20 carpes en punt de llum el dia 18 d’agost de 2015. 

- Autoritzar a Friendly People- Ad. Amposta Jove la connexió als punts de llum, la cessió de les 

ràfies, banquets i jardineres de l’Ajuntament, la cessió de les tanques disponibles, l’equip de 

so de joventut i la col·laboració de l’Ajuntament amb la difusió de l’acte a la Revista Amposta i 

pàgina web. 

- Autoritzar a  l’Associació Amposta Jove la cessió de 5 taules, 3 cadires, 2 allargos, 2 focos i 1 

taula petita de la Regidoria de Joventut, la connexió als punts de llum, la cessió de 3 cabines 

sanitàries i dos urinaris de 4 serveis, aprovar el pagament del cost de l’escenari i la coberta 

per part de l’Ajuntament d’Amposta, aprovar la cessió d’una còpia de la clau del pavelló el dia 

del dia 22 d’agost de 2015. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS 

- A l’entitat “Fundació Catalunya La pedrera/ Mon – natura Delta” els dies 17, 18, 19 i 20 de 

setembre de 2015 en motiu del “Delta Birding Festival”. 

- A Club Handbol Amposta el dia 11 de setembre de 2015 per anar a Lleida, el dia 12 de 

setembre de 2015 per anar a Castelldefels, 13 de setembre de 2015 per anar a Sabadell. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

Baixa del SAD d’àpats a domicili de JF.A.B. amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 

Baixa del TAD de R.R.C. amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ARCORD MUNICIPAL 

Rectificar l’acord de bonificació concedit mitjançant JGL del passat 6 de juliol de 2015, rectificant 

el punt primer que quedarà redactat se la següent manera: 



 

Primer: La devolució derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –gual, 

atenent al següent detall: 

Número de placa Any Import 

pagat 

Import a retornar  Dies Interessos Total 

**** 2015 97,37 48,68 0 No procedeix 48,69 

Total a devolucionar  48,69 

 

Rectificar l’acord de bonificació concedit mitjançant JGL del passat 6 de juliol de 2015, rectificant 

el punt primer que quedarà redactat se la següent manera: 

“PRIMER. La devolució derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –

guals-, atenent al següent detall: 

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

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

Total a devolucionar  21,46 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

- Servei del Joc i d’Espectacles, autoritza a l’Ajuntament d'Amposta per a la realització 

d’espectacles tradicionals amb bous en motiu de les Festes Majors del Poble Nou del Delta, els 

dies 5, 7, 8 i 9 d’agot de 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Endesa, Divisió Catalunya occidental, comunica que han realitzat una inspecció a les 

instal·lacions de la Urbanització Eucaliptus i han realitzat les actuacions pertinents per deixar les 

instal·lacions en situació reglamentària, impedir el seu lliure accés i garantir la seguretat de les 

persones, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, comunica que no es necessita cap 

autorització per tal de realitzar els treballs d’estassa pel manteniment dels camins de la Ferrereta 

i del Camí de les 7 piques, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 

 

 

 



 

URGÈNCIES. 

Ratificació a l’adhesió a la iniciativa de la Comunitat de Sant Egidio “Ciutats per la Vida / Ciutats 

contra la Pena de Mort” 

Aprovar l’adhesió a la iniciativa indicada. 

 

Designació de lletrat 

Atenent que per la Sra. F.P.M., s'ha interposat demanda contra l’empresa Serveis Arensis, SL., 

adjudicatària del servei de neteja de l’escola Consol Ferré, s’acorda la compareixença de 

l'Ajuntament d'Amposta en el procediment: reclamació de quantitat 361/2015 que es tramita en 

el Jutjat Social Únic de Tortosa, designant per la defensa dels interessos de l'Ajuntament el 

Lletrat, JM.M.D. 

 

Sol·licitud de reducció de jornada de funcionària 

Atorgar a la Sra. E.C.G. una reducció d’un terç de la seva jornada amb dret a percebre el 80 % de 

les seves retribucions a partir del dia 17 d’agost de 2015 i fins que el seu fill compleixi els sis anys 

d’edat. 

 

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

Atorgar a GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L. la llicència per a l'ocupació de la via pública sol·licitada 

tenint en compte: 

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

superior a l’ús general. Característiques de la ocupació: Zona de càrrega i descàrrega de 8,00 

metres enfront del seu establiment, amb l’horari comercial de 08:00 hores a 13:00 i de 15:00 a 

19:00 hores dies feiners, havent-se de senyalitzar per part de l’Ajuntament tant horitzontalment 

com verticalment. 

La liquidació de la taxa anual per al present exercici 2015 ascendeix a 317,42 € que s’haurà de 

liquidar en anterioritat a què l’Ajuntament senyalitzi la zona. 

 

Donar compte del Pla de Seguretat i Pla d’emergència del Castell de Focs d’Amposta 

Vist el Pla de Seguretat i Pla d’emergència del Castell de Focs d’Amposta, redactat per Sp. Activa 

amb les dades actualitzades del responsables i les característiques de l’espectacle pirotècnic del 



 

Pla d’Autoprotecció (Decret 30/2015) del Castell de focs d’Amposta a celebrar el 23 d’agost de 

2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

Aprovació de justificació parcial de subvenció 

Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació parcial de la subvenció directa 

extraordinària atorgada en favor de CETECOM per import de 25.901,01 €. 

Atès que es va atorgar una subvenció a justificar a data màxima 30/11/20015, dita entitat haurà 

de presentar les factures justificatives per l’import total de la subvenció, 75.000,00 € així com el 

balanç econòmic de l’activitat (referits a 2015 i no a 2015) i la memòria justificativa a data màxima 

30/11/2015. En tot cas, i atès que es va atorgar una bestreta reintegrable de 37.500,00 € en cas 

de no justificar-se adequadament l’import pendent de 11.598,99 € a dita data, així com la 

documentació requerida a la Llei General de Subvencions en matèria de justificació de 

subvencions, s’haurà d’iniciar el pertinent expedient de reintegrament de dita subvenció en els 

termes fixats a l’article 42 de la Llei General de Subvencions. 

 

 

 


