
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 10 d’agost de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, 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 

Excusa la seva assistència: Rosa Isable Recio Daga 

 

Inici: 08.27 hores 

Final: 10.40 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 3 D’AGOST DE 2015 

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

anterior, de 3 d’agost de 2015. 

 

RESCISSIÓ DE LA CESSIÓ EN ARRENDAMENT DEL TERRENY PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE 

RECEPCIÓ I VALORACIÓ DE RESTES VEGETALS. 

Donar per acabar el contracte de cessió d’ús, en la modalitat en la modalitat jurídica 

d'arrendament d'una part, amb una superfície de 2600 m2., de la finca de propietat municipal 

inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 927, foli 153, finca número 3813, a la 

mercantil Montsià sostenible, SL amb efectes del dia 10 d’agost de 2015. 

 

DESIGNACIÓ D’UN MUNICIPI  EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 

Designar el municipi de Cambrils com a membre del Consell Territorial de la Propietat 

Immobiliària 

 

 

 

 



 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER TEROL – 

APARCAMENT CARRER FRANÇA FASE II” 

S’aprova el modificat del projecte de l’obra "Urbanització del carrer Terol – aparcament carrer 

França. Fase II, aparcament carrer França", el qual resta amb un pressupost d’execució per 

contracta de 185.459,16 €. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

- Ampliació del menjador infantil fins al 10 de setembre de 2015 amb Plat a Taula,  

segons oferta presentada per un import total de 773,6 €. 

- Taladre percutor marquell BMH 45-XE per als serveis municipals amb Wurth España SA  

segons oferta presentada per un import total de 750,00 € 

- Terminals de transmissió de la xarxa RECAT per a la Policia Local amb Santander de 

Renting SA  segons oferta presentada per un import total de 513,41 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Manteniment de terminals i restyling per tal de reparar avaries i resolució de problemes 

amb els equips de transmissió de la xarxa RESCAT amb Zenon Digital Radio SL segons 

oferta presentada per un import total de 1.126,45 €. 

- Tractament antitèrmits pel mètode d’esquers inhibidors del creixement per a les 

instal·lacions de Ràdio Amposta on s’ha observat la presència de tèrmits subterrànies 

amb J.E.R. segons oferta presentada per un import total de 2.370,37€. 

- Renovació de la certificació de les àrees de comerç, turisme i polítiques actives d’ocupació 

de l’Ajuntament d'Amposta conforme a la Norma UNE-EN-ISO-9001 amb Aenor segons 

oferta presentada per un import total de 1.189,15 €. 

- Metge per als actes taurins del dia 13 d’agost de 2015 a Vinaròs amb O.P.P. segons oferta 

presentada per un import total de 172,00 € 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

- Lloguer de wc per a la plaça de bous en motiu de les Festes Majors 2015 amb Pronto Servis 

SL segons oferta presentada per un import total de 1.202,53 €. 



 

- Lloguer de wc per a l’exterior del pavelló firal en motiu de les Festes Majors 2015 amb 

Pronto Servis SL segons oferta presentada per un import total de 1.331,00 €. 

- Lloguer de carrosses per Cosso Iris que es celebrarà el diumenge 23 d’agost en motiu de les 

Festes Majors 2015 amb Carrozas Castillosa SLL segons oferta presentada per un import 

total de 6.776,00 €. 

- Catxé per l’actuació de l’Elèctrica Dharma el dia 12 de setembre de 2015 amb Pascual Arts 

Músic SLU segons oferta presentada per un import total de 10.890,00 € 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 350 de data 10/08/2015 que ascendeix a un import líquid de 3.869,33 €, 

la qual comença amb SOREA SA per import de 2.292,84 € i finalitza amb SOREA SA  per 

import de 1.576,49 €. 

- Relació número 351 de data 10/08/2015 que ascendeixen a un import líquid de 26.059,33 

€ la qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 10.392,31 € i 

finalitza amb Endesa Energia SAU per import de 1.397,61 €. 

- 11.000,00 € fixats al conveni i corresponents al segon pagament, al Club Futbol Amposta. 

- 4.875,73 € a la Societat anònima municipal (GURSAM) en liquidació 

 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA 

S’aprova la certificació d’obres núm. número 2 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí 

Adell i actuació en el seu entorn”, per un import de 27.261,61 € així com la factura número 

2015151 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

S’aprova la devolució de la fiança de 100,00 € a S.S.G., com a representant del Club Natació 

Amposta. 

 

EMBARG DE CRÈDITS 

S’ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Tosses 21 SA fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 109.562,49 €  (Ref. 431523313884P) 

 



 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 

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

de Catalunya, l’Ajuntament d'Amposta i l’alumna E.G.T. per a la realització de les pràctiques de 

l’alumna indicada al a l’àrea de Serveis Socials d’acord amb les condicions establertes al conveni. 

 

APROVACIÓ DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2015 DE LES BASES REGULADORES DEL “CONCURS 

D’HABILITATS TAURINES PER A LES FESTES MAJORS D’AMPOSTA” 

S’aprova la pròrroga per a l’any 2015 de les Bases reguladores del “Concurs d’habilitats taurines 

Festes Majors d’Amposta” en les mateixes condicions que l’any 2013 i s’ordena la publicació de 

les bases a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, obrint període d’inscripció per als 

participants fins el proper dia 14 d’agost de 2015 

 

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURAL DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL I L’AJUNTAMENT 

D'AMPOSTA PER AL PROGRAMA D’EXPOSICIONS I ACTIVITATS DEL CENTRE D’ART DE LES TERRES 

DE L’EBRE “LO PATI” PER A L’ANY 2015 

S’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, l’Oficina de suport a la iniciativa cultura i l’Ajuntament d'Amposta per al 

projecte d’activitat del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” per a l’any 2015. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Vista la reclamació presentada per Antonia Rius Espuny com a mandatària verbal de Jordi Leon 

Sopeña,  

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a J.L.S. 

- Devolució per ingressos indeguts de 450,20 € a J.C.M. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,29 € a J.A.C. 

- Realitzar el canvi d’exempció per minusvalidesa d’un vehicle a un altre, propietat de A.F.S. 

 

 



 

SOL·LICITUDS D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES 

TRIBUTARIS 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en dotze fraccions 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de juliol de 2015, a M.G.U. 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en dotze fraccions 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’agost de 2015, a E.A.A. 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en dotze fraccions 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’agost de 2015, a A.P.P. 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en dotze fraccions 

mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de setembre de 2015., a R.V.B. 

 

SOL·LICITUD DE PODER-SE ACOLLIR AL PAGAMENT BONIFICAT DE SANCIÓ PER NOTIFICACIÓ 

DEFECTUOSA 

Vista la sol·licitud presentada per A.S.B, es considera que les notificacions en període voluntari 

varen tenir lloc en un domicili erroni, per la qual cosa l’interessat no va poder acollir-se al 

pagament bonificat dintre del termini de deu dies des de que es va produir la notificació. 

Es decideix retrotreure l’expedient administratiu en seu de recaptació a l’instant en què es va 

notificar la resolució sancionadora entenent-se la data de notificació aquella en la que es 

comunicarà la resolució del recurs per part de la Junta de Govern Local. 

S’adverteix a l’interessat que ultrapassat el termini de deu dies des de la notificació de la 

resolució administrativa per la que se li obri novament el termini de pagament de la sanció, li 

serà exigit el pagament íntegre de la sanció administrativa i què el període voluntari de 

pagament serà el següent: 

- Si l’acord és notificat durant la primera quinzena del mes fins al dia 20 del mes següent. 

- Si l’acord és notificat durant la segona quinzena del mes fins al dia 5 del segon mes 

següent. 

 

SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ DE LES COOPERATIVES PER L’IAE 

Comunicar a Base Gestió d’Ingressos que l’Ajuntament d’Amposta ja va sol·licitar la compensació 

de les quantitats bonificades a les cooperatives per l’IAE el dia 3 de març de 2015 i que els 

propers exercicis continuarà sol·licitant-ho directament.  



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- S’autoritza a la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb un xiringuito de 2x5 x3 metres 

formulada per E.M.B. el dia 13 d’agost de 2015 al lloc on se li indiqui per part de la 

Comissió de Bous i aprovar la liquidació de les taxes indicades. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada  per  “Tourline Expres Amposta” per poder instal·lar un 

poste publicitari indicatiu de la nova ubicació de l’oficina. 

- Es concedeix la llicència d’ocupació de la via pública per instal·lar-hi una petita barra fora 

al carrer enfront del bar Garxi, en ocasió de les Festes Majors de les 11 a les 14 hores els 

dies de les Festes Majors d’Amposta, a O.G.M. 

- S’autoritza la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb un xiringuito de 2,5x3 metres el 

dia 13 d’agost de 2015 al lloc on se li indiqui per part de la Comissió de Bous a la Penya 

Taurina els Emboladors Amposta.  

- S’autoritza la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb una parada de 3 x 2 metres el dia 

13 d’agost de 2015 per al bou embolat al lloc on se li indiqui per part de la Comissió de 

Bous així com els dies dels encierros, a MC.L.B. 

- S’autoritza la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb una parada de 3 x 2 metres al 

lloc on se li indiqui per part de la Comissió de Bous durant els encierros i també a la Plaça 

de Bous, a PA.D.C. 

- Concedir la llicència sol·licitada per la Cafeteria La Trato per instal·lar-hi una barra per 

poder vendre musclos i cervesa, en ocasió de les Festes Majors al carrer Bolívia 

cantonada Sebastià Juan Arbó. 

- Concedir la llicència a M.F.A. per instal·lar-hi parada de venda ambulat d’entrepans, 

begudes, gelats, etc., en ocasió de les festes majors i en el recinte comprés dintre de 

l’àrea de la plaça de bous. 

- Concedir la llicència a MA.G.E. per instal·lar-hi taules i cadires el dia del bou capllaçat per 

poder servir l’esmorzar, en ocasió de les Festes Majors. 

- S’autoritza a la Pastisseria Jimenez SLL en la que demanen, durant les Festes Majors 

d’Amposta, l’ampliació de dos taules mes a la terrassa a la via pública. 

- S’autoritza a JA.G.S. a ampliar l’ocupació de la via pública amb 10 taules més el dia de 

l’esmorzar del bou capllaçat, divendres 14 d’agost de 2015. 

 



 

- S’autoritza a JM.D.S. a poder fer publicitat estàtica com a concessionari de la marca Seat i 

poder ocupar un espai tots els dimarts a la plaça del mercat. 

- S’autoritza a la F.V.P. a poder tancar un tram de l’Av. Santa Bàrbara per fer l’esmorzar del 

bou amb 5 taules i 30 cadires, amb un total de 40 m2 d’ocupació per al dia 14 d’agost de 

2015. 

- S’autoritza a EG.V.J. a tancar un del carrer Primer de Maig a partir de les 18 hores durant 

les Festes Majors d’Amposta. 

- S’autoritza al Bar Restaurant JB a  tancar el carrer Numància del 13 al 23 d’agost en motiu 

de les Festes Majors així com col·locar 37 taules i 150 cadires ocupant un total de 460 m2. 

- S’autoritza al Restaurant Troya a poder tancar el carrer jardí del número 13 al 17 els dies 

13, 14 i 22 d’agost de 2014 en motiu de les Festes Majors, així com ocupar la via pública 

amb 54 m2 amb 14 taules i 100 cadires. 

- Concedir la llicència d’ocupació de la via pública a PM.R.M. per instal·lar parada de 

venda ambulant en ocasió de les festes majors dintre de l’àrea de la plaça de bous. 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública sol·licitada durant el mes d’agost de 2015 amb una 

atracció que ocupa 8 m2 i l’altra que ocupa 12 m2, a A.M.F. 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública el dia 22 d’agost de 2015 a P.B.F. per realitzar una 

sèrie d’entrevistes a la Plaça Ramon Berenguer IV. 

 

En els assumptes que es debatran a continuació, surt de la Sala a la deliberació i votació la Sra. 

Inés Martí, per tenir un interès directe en el mateix. 

 

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

- S’autoritza a la Unió Filharmònica a per poder tancar el carrer Miralles del 14 al 19 d’agost 

de 2015 amb motiu de les Festes Majors d’Amposta. 

- S’autoritza a JJ.I.L. a poder tallar el carrer Ruiz de Alda, del número 10 al 16, el dia 16 

d’agost de 2015 de les 10 a les 12 del migdia i que es prohibeixi aparcar cap vehicle per 

tal que la banda de la Unió Filharmònica pugi passar a recollir a una músic per celebrar el 

seu 25è ingrés a la banda. 

 



 

Es reincorpora a la sala per a la deliberació i votació dels acords de la Junta de Govern Local la 

Sra. Inés Martí. 

 

- Autoritzar a E.V.T. a tallar el carrer Lope de Vega, del número 47 al 57 per fer l’esmorzar 

del bou el dia 14 d’agost de 2015 de 9 a 13 hores. 

- Autoritzar a J.B.R. a tallar el Passatge Diana el dia 13 d’agost de 2015 per poder fer un 

sopar amb els veïns. 

- S’autoritza a C.F.T. a tallar el carrer Les Palmes del número 126 al 136 el dia 13 d’agost de 

2015 a partir de les 20 hores per poder fer un sopar amb els veïns en motiu del bou 

embolat. 

- S’autoritza a MJ.S.M. a tallar el carrer Alcanar el dia 17 d’agost de les 19 a les 24 hores per 

poder fer un sopar de veïns. 

- S’autoritza a Jardin Café Bar SL a ocupar el carrer Felip II del número 10 al 14 per fer una 

actuació de jotes versades de les 17 a les 01.00 hores en motiu de les Festes Majors. 

- S’autoritza a la Xaranga Suc d’Anguila a utilitzar la Plaça de Fidel per poder fer una 

actuació de la formació “vermut Club Band” en motiu de la celebració del 25è aniversari 

del grup musical Suc d’Anguila el dia 15 d’agost de 2015 de 10.30 a 15 hores. 

- S’autoritza a l’Associació Surt al Castell a realitzar el “Correbars” d’acord amb recorregut 

adjunt el dia 19 d’agost de 2015 en motiu de les Festes Majors. 

- S’autoritza a l’Associació Amposta Jove – Friendly People, a celebrar l’esdeveniment We 

Love Fest el dia 14 d’agost de 2015 de 07 a 20 hores a l’exterior del pavelló firal i tancar 

l’accés als voltants del festival excepte veïns. Es denega la col·laboració de Protecció Civil. 

- S’autoritza a l’Associació Amposta Jove – Friendly People, a celebrar una pre-party We 

Love Fest el dia 13 d’agost de 2015 a l’espai de sota de la biblioteca a la descàrrega 

d’aigua. 

- S’autoritza a M.A.C. a celebrar el un casament al parc dels Xiribecs el dia 17 d’octubre de 

2015 a les 12 hores. 

- S’autoritza a LM.V.A. a tallar el carrer Corsini del número 68 al 76 el dia 22 d’agost de 

2015 amb motiu del final de les Festes Majors d’Amposta. 



 

- S’autoritza a l’Associació cultural bou capllaçat d’Amposta a col·locar una placa 

commemorativa a l’organització del bou capllaçat a la Rotonda de l’Av. Aragonesa 

(rotonda del bou) el dia 14 d’agost de 2015. 

- S’autoritza a S.F.F. a tallar un tram  del carrer Xile, davant del número 124 per fer un 

sopar de veïns el dia 13 d’agost de 2015 en motiu del bou embolat. 

- S’autoritza a S.F.J. a tallar un tram  del carrer Lope de Vega, davant del número 5 per fer 

un sopar de veïns el dia 13 d’agost de 2015 en motiu del bou embolat. 

- S’autoritza el Concert dels Catarres al recinte de Festes i del grup Lo Mafio com a teloners 

d’aquests. 

- S’autoritza al segell independent de música “Boira Discos”  a fer una actuació a la zona del 

castell els dies 21 i 22 d’agost de 2014 de 18 a 2.30 hores. 

- S’autoritza a P.G.F. a tallar el carrer Beat Oriol per fer l’esmorzar del primer dia de Festes 

el dia 14 d’agost de 2015 de les 9 a les 17 hores. 

- S’autoritza a G.M.V  a tallar el carrer Les palmes, davant del Pub Delfos per fer la trobada 

de penyes del bou cerril el dia 16 d’agost de 2015 de les 17 a les 18.15 hores, així com 

acompanyament de la Policia Local en la rua que faran del carrer Les Palmes fins a l’Av. 

Sebastià Juan Arbó, cruïlla amb carrer Amèrica. 

- S’autoritza a l’Associació Amposta Jove a realitzar una sèrie d’actes al pavelló firal els dies 

16, 17, 18, 20 i 21 d’agost de 2015 en motiu de les Festes Majors. 

 

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

- Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia  28 d’agost 2015 de les 19:00 fins les 22:00 

hores a l’Agrupació Montsianell d’Amposta. 

- Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 10 de setembre 2015 de les 21:30 fins les 

00:30 hores a Societat de Caçadors de l’Ebre. 

- Utilització d’un carrer de la piscina municipal els dilluns, dimecres i divendres de les 18:30 

fins les 20:30 durant tot el mes de juliol de 2015 al Club Natació Vinaròs.  

1 carrer 17,81 €/hora x 1 hora x 14 dies   =  249,34 € 

- Pista descoberta el divendres 14 d’agost de 11 a 12 hores per fer un partit de futbol a la 

Llar Residència Amposta de la Fundació Pere Mata. 

 



 

SOL·LICITUDS DE COL·LABORACIÓ DELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 

S’autoritzar la col·laboració de Protecció Civil en el Torneig Juvenil del Centenari del Club de 

Futbol Amposta. 

 

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

- Els dies 4, 18 i 31 d’octubre i 12 i 14 de novembre, al Club Hoquei Amposta. 

- Els dies 27 de setembre, 10 i 24 d’octubre i 7 i 28 de novembre, al Club Handbol Amposta. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

- Baixa del SAD d’àpats a domicili de F.P.T. amb efectes del dia 5 d’agost de 2015. 

- Baixa del SAD d’ajut a la llar d’E.B.E. amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 

- Baixa del SAD d’ajut a la llar d’E.J.G. amb efectes del dia 3 d’agost de 2015. 

- Baixa del SAD d’ajut a la llar de S.M.R. amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 

- Reducció del SAD d’ajut a la llar en dues hores a la setmana de P.LL.LL.  amb efectes del dia 3 

d’agost de 2015. 

- Alta del servei de teleassistència d’A.R.G. 

- Alta del SAD  d’ajut a la llar de M.P.B. del 3 d’agost al 31 de desembre de 2015. 

- Alta del SAD d’ajut a la llar de J.D.B. amb efectes del dia 3 d’agost de 2015 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 

- Alta del TAD d’A.V.V. amb efectes del dia 3 d’agost de 2015 de dilluns a divendres de 15 a 19 

hores. 

- Alta del TAD d’E.B.E. amb efectes del dia 3 d’agost de 2015 de dilluns a divendres de 15 a 19 

hores. 

- Reducció del TAD de J.Q.C. la qual a partir del dia 3 d’agost de 2015 passarà a fer de 9 a 19 hores 

i per tant l’hora de recollida serà a les 19 hores. 

- Baixa del TAD de C.A.R. amb efectes del dia 8 d’agost de 2015. 

 

 

 

 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 

- Generalitat Valenciana, autoritza els “actes taurins tradicionals” sol·licitats per l’Ajuntament 

d'Amposta a Vinarós el dijous 13 d’agost de 2015 de 10 a 13 hores, la Junta de Govern Local resta 

assabentada. 

- Policia Local informa que amb data 22 de juliol de 2015 es comissionen dos agents a la Plaça 

Santa Sussanna, 3, baixos al local anomenat Copacabana i comproven que no viu cap persona, la 

Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia a Servihabitat. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES. 

Atorgament d’ajuts d’urgència social 

S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per import total de 318,15 euros. 

 

Sol·licitud de cessió de material 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.E.F. com a representant de l’Associació kutrefacto 

en la que demana la cessió de l’equip de so i imatge del centre l’art Lo Pati per a les 

projeccions de les pel·lícules a l’Auditori consistent en equip de so complet, projecte i 

pantalla els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre de 2015. 

 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per C.B., representant de l’Associació The Country 

Sheriffes en la que demana la cessió de: 

a) cadires, carpes i punt de llum per a l’espectacle del dia 19 d’agost a la plaça del 

mercat. 

b) taules i cadires per fer tallers a la festa infantil del dia 21 d’agost. 

c) tractor per a la carrossa per al cosso iris del dia 23 d’agost de 2015. 

 

- Autoritzar la cessió a T.B., representant de Bombolles, de la plataforma decorada amb el 

ninot olaf amb la condició que cap xiquet o xiqueta vagi al damunt assentat o dret. 

Únicament es cedeix per a portar l’equip de música per a que ballin els xiquets pel terra. 



 

També es facilitarà un tractor per a que porti la plataforma el dia 23 d’agost de 2015 al 

Cosso Iris. 

 

Sortides de gegants i cap grossos 

Aprovar les sortides dels gegants i capgrossos que es detallen a continuació i autoritzar els  

voluntàries per fer de geganters: 

- Camarles (mes de juny) 

- Benicarló (1 d’agost de 2015) 

- Amposta (14, 15 i 16 d’agost de 2015) 

- Ulldecona (29 d’agost de 2015) 

- Tortosa (6 de setembre de 2015) 

- Sant Carles de la Ràpita (12 de setembre de 2015) 

- Alcanar (10 d’octubre de 2015) 

 

Aprovació de mesures de regulació de trànsit i aparcament 

- Aprovar la senyalització informativa amb la ubicació al carrer Sant Josep sentit carrer 

Grau, al carrer Sant Josep sentit Av. Alcalde Palau i Av. Alcalde Palau sentit Sant Josep. 

- Retirar la cadena a l’entrada d’accés del carrer Major a petició de comerciants i veïns del 

carrer. 

 

Modificació de preu públic per serveis culturals i recreatius 

Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora número 51, reguladora del preu públic per a la 

prestació de serveis cultural i recreatius aprovant una taxa d’entrada per a concerts amb dos 

imports: 10 € anticipada i 12 € a taquilla i rectificant el preu públic per la venda de la bandera 

d’Amposta en 10,00 €, d’acord amb l’annex de tarifes adjunt a l’expedient. 

 

Requeriment d’adopció de mesures per incompliments en la distribució de les instal·lacions dels 

usos de temporada 

Requerir a Xiringuito Trabucador SCP, que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a 

partir de la recepció de la present adopti les mesures que es descriuen a continuació: 

1- Senyalitzar i deixar obert al públic el WC  



 

2- Retirar les taules que estiguin fora de la terrassa de fusta 

3- No te autorització per realitzar l'activitat de lloguer d'embarcacions sense motor. Per la qual 

cosa, o retira les embarcacions o sol·licita modificació del pla d'usos per demanar autorització a 

fer aquesta activitat amb la corresponent aplicació de cànon.  

 

Aprovació de conveni de col·laboració amb l’obra social “La Caixa” 

Aprovar el conveni de col·laboració indicat. 

 

Sol·licitud d’autorització d’activitat extraordinària 

Autoritzar a la Societat Musical La Lira Ampostina, a realitzar una activitat extraordinària el dia 21 

d’agost de 2015 consistent en una Festa remember All Stars per a majors de 16 anys de 00.00 a 

06.00 hores a la Sala de Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 500 

persones. 

 

Correcció d’acord 

Aprovar la correcció de l’acord pres a la JGL de 27 de juliol de 2015  i on consta: 

“Aprovar la contractació de D.B.G., categorial laboral AgP.5 peons de la brigada, de l’1 d’agost al 

10 d’octubre de 2015 jornada laboral completa., ha de constar: “Aprovar la contractació de 

D.B.G., categorial laboral AGP-5, per a la realització de les tasques de geganter els dies que es 

diran a continuació a jornada laboral completa: 

- 1 d’agost de 2015 (Benicarló) 

- 6 d’agost de 2015. (Poble Nou) 

- 14 d’agost de 2015 (Amposta) 

- 16 d’agost de 2015 (Amposta) 

- 29 d’agost de 2015 (Ulldecona) 

- 5 de setembre de 2015 (Tortosa) 

- 12 de setembre de 2015 (Sant Carles de la Ràpita) 

- 10 d’octubre de 2015 (Alcanar)” 


