
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 d’octubre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 
Balart, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: Rosa Isabel Recio Daga 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 10:30h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 5 d’octubre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
S’atorguen les següents llicències: 
A Endesa Distribución Eléctrica SL per estesa de xarxa aèria al polígon 78 parcel·la 110, (expedient 
2015/204). 
A Endesa Distribución Eléctrica SL per desplaçament de línia aèria substituint dos pals de fusta per 
metàl·lics al polígon 46 parcel·les 30, 31 i 32, (expedient 2015/157) 
A Endesa Distribución Eléctrica SL per retirada d’aparellatge de mitjà tensió i instal·lació nova cel·la al 
carrer Sant Joan, (Exp. 2015/217) 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “NOU BLOC DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI D’AMPOSTA 2015” 
Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra “Nou bloc de nínxols al cementiri d’Amposta 2015” a 
l’empresa Obres rehabilitacions i manteniment COM 9, SL., per un preu de 75.000,00 €., en les 
condicions previstes en el plec de clàusules econòmiques i administratives reguladores del 
procediment i en la seva oferta. 
Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de 
la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del contracte administratiu. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MISSATGERIA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Adjudicar el contracte per la prestació del servei de missatgeria de l’Ajuntament d’Amposta a 
l’empresa Guillermo Pellisa Royo, SL., en les condicions següents: 
* Recollida i transport dels paquets/documents. 
Apartat A): termini màxim de lliurament 3 dies 

a) Paquets de fins dos quilograms: 
- Entrega nacional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 4,41 €. 
- Entrega regional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 4,12 €. 
- Entrega provincial (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 4,00 €. 

b) Paquets superiors a dos quilograms: 
- Entrega nacional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 5,36 €. 
- Entrega regional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 4,86 €. 



 

- Entrega provincial (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 4,74 €. 
Apartat B): termini màxim de lliurament 24 hores:  

a) Paquets de fins dos quilograms: 
- Entrega nacional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 6,47 €. 
- Entrega regional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 6,06 €. 
- Entrega provincial (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 5,13 €. 

b) Paquets superiors a dos quilograms: 
- Entrega nacional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 8,16 €. 
- Entrega regional (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 7,47 €. 
- Entrega provincial (mínim de freqüència de recollida: 8:30h, 10:00h, 13:30h): 5,75 €. 
* Prestació del servei de notificació dels paquets/documents entregats: consisteix en deixar 
constància documental del dia, hora i persona que ha rebut el paquet/document i, posteriorment 
que aquest justificant s’entregui a les oficines municipals: 1,44 €. 
* Possibilitat d’establir l’hora en que sigui entregat el paquet/document, en aquest cas, caldrà 
acreditar que s’ha entregat en l’hora demanada: suplement de 9,00 €. 
* Assegurança: 8 per 100 del valor de l’enviament. 
Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de 
la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del contracte administratiu. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE 
DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Comunicar a l’empresa adjudicatària del contracte per la prestació del servei de neteja de diverses 
dependències municipals, ISS FACILITY SERVICES, SA., la intenció de modificar el contracte en el 
sentit següent: 

• Modificació de la seu de l’Oficina de turisme que resta ubicada a la nova seu (antic 
escorxador municipal). 

• Increment de la freqüència de la neteja de l’Oficina de turisme d’un cop a dos cops 
setmanals. 

• Increment del preu del contracte en la quantitat de 2.296,44 € anuals, IVA inclòs. Al preu 
anterior li seran d’aplicació els increments anuals del preu del contracte que es puguin 
aprovar d’acord amb el que determina la clàusula 19 del Plec de clàusules reguladores del 
mateix. 

Atorgar a l’empresa adjudicatària del contracte un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir del 
següent al de la recepció de la notificació del presenta cord per tal que manifesti la seva acceptació 
sobre la proposta de modificació contractual, advertint-li que la no resposta expressa suposarà la 
seva acceptació. 
 
APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 2015 – 2019 
Aprovar la Organització administrativa de l’Ajuntament d’Amposta per al període 2015 – 2019. 
 
PROPOSTA PER L’APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL NOU REDACTAT DE L’ARTICLE 
48,K) DE LA LLEI 7/2007, DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC 
Tots els empleats/des municipals tindran dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia particular per cada 
trienni complit a partir del vuitè. 
Els empleats/des de l’Ajuntament,  en el supòsit d’haver complit els anys d’antiguitat que 
s’indiquen, tindran dret a gaudir dels següents dies addicionals de vacances: 



 

.- Per 15 anys de servei 1 dia addicional 

.- Per 20 anys de servei 2 dies addicionals 

.- Per 25 anys de servei 3 dies addicionals 

.- Per 30 o més anys de servei 4 dies addicionals 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS 
Contractació de L.C.C. com a tècnica del programa Joves per l’ocupació, per cobrir la baixa 
maternal de N.M.S., amb categoria laboral A2-19, 28,12 hores setmanals, del 14 d’octubre al 17 
de desembre de 2015. 
 
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADOR 
Acceptar la baixa voluntària de A.M.A. com a Director del Centre de Tecnificació Esportiva de les 
Terres amb efectes del dia 1 de novembre de 2015. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE CANVI DE MODALITAT CONTRACTUAL 
Transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert a MC.M.P. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a J.M.B. a assistir a la Fira Municipalia que es celebra a Lleia el dia 15 d’octubre de 2015 
per quan el Regidor de Serveis considera que és molt interessant assistir. 
Autoritzar a X.M.P. a assistir a la reunió tècnica del grup operatiu del PIAISS Terres de l’Ebre que 
es realitzarà el dia 22 d’octubre de 2015 de 9.30 a 15 hores a Tortosa. 
Autoritzar a X.M.P. i L.A.S. a assistir al Taller del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis 
socials que es durà a terme a Barcelona el dia 21 d’octubre de 2015 de 9 a 15 hores al Pati 
Manning. 
Autoritzar a J.S.F. a assistir a la Trobada de responsables de les Biblioteques Públiques de 
Catalunya el dia 28 d’octubre de 2015 a Barcelona. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE PAGAMENT PER REALITZACIÓ DE CURS DE FORMACIÓ 
Autortizar a S.V.P. a realitzar el curs online “Community Management”, i acordar que l’ajuntament 
es farà càrrec de les despeses de 650,00€ un cop acrediti la superació del curs. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 437 de data 13/10/2015 que ascendeix a un import líquid de 5.192,38 €, la qual 
comença amb Hnos. Pellicé SL per un import de 2.394,72 € i finalitza amb Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos per import de 1.466,66 €. 
Relació número 435 de data 13/10/2015 que ascendeixen a un import líquid de 60.730,88 € la 
qual comença amb Fundació privada serveis socials del Montsià, per import de 10.467,83 € i 
finalitza amb Fundació privada serveis socials del Montsià per import de 10.884,94 €. 
 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
Aprovar la certificació número 2 de l’obra “Substitució de gespa artificial”, per un import de 
1.137,08 €., degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, 
Limonta Sport Iberica SL, així com la factura número 37. 
 
 
 



 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Devolució de 750,00 € a F.K,G. per l’ús del material cedit. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aprovar sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió dels drets d’ús que ostentava 
PC.S.L. sobre els nínxols números 1617, 13G i 14G a favor de la seva filla, P.M.S. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Suspendre la tramitació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. 
LL.T.A. fins a la determinació de l’abast de les lesions, advertint a la interessada que un cop 
quantificades les lesions, podrà tornar a presentar la reclamació i continuar amb el procediment 
legalment establert. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Prohibir l’estacionament en el costat esquerre del sentit al C/Madrid, per facilitar la circulació, 
amb senyalització horitzontal i ordenar a la brigada municipal que procedeixi a la seva 
senyalització. 
Aprovar la senyalització d’un única sentit permès a l’esquerra al C/Sant Antoni i de cediu el pas a 
la sortida de la rotonda de la Pl. Santa Susanna. 
Ordenar la circulació i l’estacionament al Passatge Neptú amb un sol sentit de circulació i 
prohibint l’estacionament a la part dreta segons el sentit de circulació.  
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació a E.C.C. consistent en el 50% de la quota liquidada, 282,27€. 
Concedir la bonificació a A.C.S. consistent en el 65% de la quota liquidada, 1059,24€. 
 
SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
S’accepta la sol·licitud formulada per J.R.B. i MT.C.B. i es deixen sense efectes les liquidacions 855715 i 
855716, per quant concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable per admetre la 
sol·lciitud. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Devolució per ingressos indeguts a C.O.P de 50,34€. 
Devolució per ingressos indeguts a R.T.B. de 115,17€. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
Desestimar la reclamació formulada per P.C.M. i considerar que les liquidacions s’ajusten a la 
qualificació tributària pertinent per quant: 

a) No ha quedat acreditat que la casa constituís l’habitatge habitual de la causant ja que 
en el moment de la seva defunció ella estava empadronada a un altre lloc. 

b) S’ha aplicat una bonificació del 25% que aplega a tots els altres béns de la herència de 
la causant amb independència del tipus d’ús i del parentesc que guardi amb els 
hereus i legataris.  

 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Acceptar com a correcta la primera liquidació practicada amb el número 854585, havent de 
considerar-se únicament que el subjecte passiu de la mateixa és Serveis Integrals I De Gestió, 
C.B. Donar de baixa la liquidació número 855009 per duplicitat. 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Desestimar la sol·licitud presentada per JA.S.M. en la que demana l’anul·lació del servei de grua 
per la immobilització i retirada del seu vehicle i acordar que el tribut que s’ha liquidat per aquest 
servei és correcte. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ART 
Desestimar la sol·licitud de A.F.T. en la que demana la devolució per ingressos indeguts de la liquidació 
número 855963 de Taxa per la inscripció i assistència a l'escola d'art, al·legant que el Departament 
d’Ensenyament li ha reconegut una beca per al curs 2014-2015, per quant la liquidació és correcta i el 
pagament és degut. 
 
Desestimar la sol·licitud de A.B.R. en la que demana la devolución per ingressos indeguts de la 
liquidació número 855967 del Preu Públic per l’Escola d’Art. 
 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar la sol·licitud de MJ.M.P. concedir un ajornament i/o fraccionament del deute pendent en 
9 quotes. 
Acceptar la sol·licitud de A.B.C. i concedir el fraccionament del deute pendent i dues quotes. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Concedir la llicència d’ocupació de la via pública a A.L.S. a la vorera del seu establiment al C/Navarra, 44 
per exposar cadires. Període d’ocupació: Any 2015 els mesos d’octubre, novembre i desembre (els dies 
feiners i els dissabtes) –total 74 dies. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CÀRREGA I 
DESCÀRREGA 
Concedir la llicència d’ocupació de la via pública a W.Q., ampliant la zona de càrrega i descàrrega en 
0,72m. Característiques de la ocupació:  

Zona de càrrega i descàrrega de 5,72 metres enfront del seu establiment, carrer Soria 
número 9, 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 el fet que la reserva és per càrrega i 
descàrrega i la indicació de l’horari comercial. 

 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Acceptar la cessió d’un carrer de la piscina municipal al Centre Obert Juvenil tots els dijous del 
curs 2015-2016 de les 16:30 fins les 17:30 hores. 
 
 



 

Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per als dies i hores 
següents al Grup d’animació Highland: 

Mes/Any Dies Horari 

Octubre/2015 6, 13, 20 i 27 17:00 a 18:30 

Octubre/2015 8, 15 i 29 17:00 a 21:00 

Novembre/2015 3, 10, 17 i 24 17:00 a 18:30 

Novembre/2015 12 i 26 17:00 a 21:00 

Desembre/2015 10, 15 i 17 17:00 a 21:00 

 
Acceptar la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per als dies següents, 
de les 11:00 fins a les 13:30 hores a Creu Roja Amposta: 
- 8 i 29 d’octubre. 
- 5 de novembre. 

 
Acceptar, amb efectes retroactius,  la cessió de l’ús dels baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó per als dies 6, 7 i 8 d’octubre de 2015, a Fundació Pere Mata Amposta. 
- Matí de les 10:00 hores fins les 12:30 hores. 
- Tarda de les 15:00 fins les 20:00 hores 

 
Acceptar la sol·licitud formulada pel tècnic de joventut M.V.P. per utilitzar l’auditori els dies 29 i 30 
d’octubre, 2, 3, 4, 5 i 6 de novembre de 2015, tots els dies de 8 a 15 hores excepte el 4 de 
novembre que també es necessita de 20 a 24 hores,  per realitzar l’activitat “IV Fira Emancipació 
Juvenil” 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A Serveis Socials els dies d’octubre, 23 de novembre i 28 de desembre de 2015 en motiu del 
trasllat d’objectes de pisos d’urgència i compra d’aliments. 
Al Club Hoquei Amposta els dies 9 i 10 de gener, 4 i 20 de febrer, 19 i 20 de març de 2016 en 
motiu de sortides amb l’equip del club. 
A Sala Esgrima d’Amposta els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2015 en motiu del campionat nacional 
d’esgrima a Valladolid. 
Al Club Handbol Amposta els dies 1 i 29 de novembre, 19 de desembre de 2015 i 17 i 30 de gener 
de 2016 en motiu dels partits de lliga d’handbol femení de l’equip cadet i sènior. 
A Fundació Pere Mata els dies 16 i 20 de desembre de 2015 en motiu de realitzar sortides 
comunitàries. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de les Terres de l’Ebre sobre 
incompliment de mesures fitosanitàries establertes respecte a la poda de palmeres, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
- Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre presenta informe sobre la regulació dels 
habitatges d’ús turístic del terme municipal d’Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Consell Català de l’Esport comunica distribució de les anualitats adaptada a la realitat dels 
pagaments efectuats fins l’exercici d’enguany i aprovat per acord de Govern 14/7/2015 sobre la 
residència d’esportistes. La Junta de Govern Local resta assabentada. 



 

- Oficina del Cens Electoral comunica relació definitiva de districtes, seccions, taules i locals 
electorals d’Amposta i el reconten d’electors per taula. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Jutjat de primera instància núm. 50 de Barcelona sol·licita còpia completa expedients relatius a 
la construcció de l’edifici situat a l’Av. Sant Jaume, c/Ceuta, c/Melilla i c/Europa promotor 
Desarrollos Inmobiliarios Baix Montseny SL. 
- Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom comunica resolució de 
modificació d’imports de la resolució d’atorgament de subvenció destinades al finançament del 
programa integral de foment de l’emprenedoria Programa Catalunya Emprèn. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Modificació del contracte per a la prestació dels serveis de neteja de l’Escola Consol Ferré 
Aprovar modificació del contracte per a la prestació dels serveis de neteja de l’escola Consol 
Ferré, en el sentit següent: 

• Objecte de la modificació: Modificació de darrer paràgraf de la clàusula 2 del Plec de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte que restarà amb la redacció següent: 
“Els treballs hauran de realitzar-se entre les 6,00 i les 9,00 hores i entre les 17,15 i les 21,15 

hores de dilluns a divendres. Per l’execució dels treballs l’empresa adjudicatària deurà 

destinar el personal suficient per cobrir l’horari corresponent a 3 persones amb una jornada 

de 35 hores setmanals i una persona amb una jornada de 20 hores setmanals.” 
• Modificació del preu del contracte: no procedeix. 

Determinar que la modificació contractual serà efectiva a partir del proper dia 1 de novembre de 
2015. 
Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte , Serveis arensis, SL., per tal que comparegui 
davant aquest Ajuntament, en el termini màxim de 5 dies, comptats a partir de la data de 
recepció de la notificació del present acord, per la formalització de la modificació contractual 
aprovada.  
 
Renúncia a jubilació parcial 
Aturar els tràmits que s’hagin iniciat per concedir-li la jubilació parcial S.M.B. per renúncia del mateix. 
 
Reclamació prèvia 
Desestimar la reclamació prèvia a la via jurisdiccional social interposada per N.P.G. per quant 
l’Ajuntament d’Amposta no ocupa la posició d'empresari, en base als preceptes aplicables de 
l'Estatut dels treballadors i de la Llei general de la seguretat social i, com a conseqüència, no li 
correspon abonar la quantitat reclamada per la treballadora. 
 
Contractació menors de serveis 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en les despeses dels autocars que han de portar als 
escolars a Deltebre, Poble Nou o Sant Carles de la Ràpita dins el Pla Educatiu Entorn. amb Autocars 
Seguí SL segons oferta presentada per un import total de 920,00 €. 
Aprovar la contractació dels serveis consistents en les campanya publicitària de les Jornades 
gastronòmiques de l’arròs (2 falques al dia de l’1 al 15 d’octubre ) i Fòrum Amposta Empresa (36 



 

falques del 6 al 14 d’octubre) amb Imagina Ràdio SL segons oferta presentada per un import total 
de 1055,12 €. 
 
 

Contractació de subministraments 
Aprovar la contractació del subministrament consistents en un SAI per al CETECOM atès els danys 
elèctrics ocasionats per una tempesta a la placa base i resta de components del SAI Legrand Daker 
amb Microdelta Sistemes Informàtics SL segons oferta presentada per un import total de 
2.940,30 € 
 
Aprovació de realització d’activitats a la via pública 
Autoritzar la realització d’una actuació musical, sol·licitada per M.C.B. per al dia 17 d’octubre de 
2015 de 12 a 14 hores a la Plaça del Mercat. 
Autoritzar a Mapfre a dur a terme la campanya “cuidem el teu vehicle” a la plaça de la Castellania 
el dia 22 d’octubre de 2015 en col·laboració amb el SCT. 
Desestimar la sol·licitud formulada per S.H. per alliberar dues places d’aparcament per poder 
observar als clients de la terrassa del seu bar a l’Av. de la Ràpita per tal que els clients no marxin 
sense pagar. 
Desestimar la sol·licitud formulada per R.G.LL. per estacionar al carrer Mestre Oms tots els 
dissabtes de 2015 un vehicle orquestra més vehicles a partir de les 22 hores fins les 2 hores del 
diumenge, per tasques de càrrega i descàrrega d’instruments en motiu del ball que es fa a la Lira 
Ampostina. 
Autoritzar a J.N.C. a posar dos senyals informatives als fanals per publicitat del local “El Patio 
Andaluz”, concretament un a l’altura del Bar Alfa i la Jijonenca a l’Av. de la Ràpita, i l’altre a la 
cantonada de l’Hospital Comarcal. 
Desestimar la sol·licitud formulada per K.A. per celebrar un banquet de bodes el dia 17 d’octubre 
de 2015 al local situat al costat dels jutjats i poder celebrar la festa amb música fins les 3 de la 
matinada. 
 
Anul·lació d’ajut d’urgència social 
Anul·lar l’atorgament d’un ajut d’urgència social concedit en la sessió de la Junta de Govern Local 
de 28 de setembre de 2015 a J.H.A. de 100,00 € pel lloguer de grua ortopèdica,  
 
Sol·licitud d’atorgament d’ajuts d’urgència social 
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social per un valor total de 447,36€. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del servei de teleassistència de C.G.F. amb un cost de 25,00 €. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de A.G.R. de diiluns a divendres de 9 a 19 hores amb efectes del dia 5 d’octubre de 
2015 amb un cost per a la usuària de 87,15 €. 
Alta del TAD de JM.E.G. de diiluns a divendres de 9 a 19 hores amb efectes del dia 5 d’octubre de 
2015 amb un cost per a l’usuari de 87,15 €. 
 
 
 



 

Sol·licitud de substitució de garantia definitiva 
Aprovar la devolució en metàl·lic de la garantia dipositada per Rehabilitacions i Manteniments 
Com 9 SL per import de 3.099,17 al sol·licitant € i substituir-la per aval bancari. 
 
 
 
 
 


