
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 9 de novembre 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 acctal: Ramon Noche Arnau 
Excusa la seva absència: Rosa Isabel Recio Daga 
 
Hora inici: 08:20h 
Hora final: 09:20h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 26 d’octubre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
Atorgar una última pròrroga de 12 mesos a Y.B.D. i A.M. per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en accessoris del taladro per a la col·locació de senyals, 
pilones i altres amb Herraiz Maquinaria ICA SA segons oferta presentada per un import total de 
519,25 €. 
Contractació del subministrament consistent en la compra de llums de Nadal amb Llums 
Decoratives CB segons oferta presentada per un import total de 11.240,90 €. 
 
CONTRACTES PRIVATS 
Lloguer de llums de Nadal amb Llums Decoratives CB segons oferta presentada per un import 
total de 4.513,30 €. 
 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE 
DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de neteja amb ISS FACILITY SERVICES, 
SA., de diverses dependències municipals, 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. 

 
 
 



 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Contractació de D.S.LL. com a model de l’escola d’art, 5, 30 hores setmanals (dijous de 16 a 21.30 
hores) hores categoria laboral AGP-7, del 9 de novembre de 2015 al 30 de juny de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

• Autoritzar a J.R.P. a  assistir a a la sessió de formació “Curs de selecció de policies locals” 
que es realitzarà el dia 20 de novembre de 2015 de 10 a 13 hores a l’Institut de Serguretat 
Pública de Catalunya a Mollet del Vallès. 

• Autoritzar al sergent de la Policia Local E.T.A. a assistir a la jornada sobre seguretat en les 
cavalcades de reis, carnestoltes, processons i altres espais públics que es realitzarà a 
Granollers el dia 5 de novembre de 2015. 

• Autoritzar a M.S.A. a assistir al 4rt Fòrum del sistema públic d’equipaments escènics i 
musicals de Catalunya el dijous 12 de novembre de 2015 al Teatre Auditori de Sant Cugat 
del Vallès. 

• Autoritzar a G.U.I. a assistir al curs de capacitació per a tècniques i tècnics d’acollida de 
persones migrades (agents acollida) nivell 1. que es realitzarà els dies 11, 18, 23, 25 de 
novembre de 10 a 14 hores a la Direcció General per a la Immigració a Barcelona. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR PER DESCOMPTE A LA NÒMINA PER BAIXA LABORAL 
Acceptar la sol·licitud formulada per JJ.P.J. en la que demana que li siguin retornades les quanties 
que li van ésser descomptades de les seves nòmines de setembre i octubre de 2015  per baixa 
laboral, i ordenar que la gestoria laboral calculi i incorpori els endarreriments a la propera 
nòmina. 
 
NOMENAMENT DE VOLUNTÀRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
Admetre com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a la D.M.B. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 474 de data 09/11/2015 que ascendeix a un import líquid de 1.767,23€, la qual 
comença i finalitza amb Telefonica España SA, per import de 1.767,23 €. 
Relació número 473 de data 09/11/2015 que ascendeixen a un import líquid de 148.709,55 € la 
qual comença amb ISS Solu de Limpieza Direct SA per import de 4.464,44 € i finalitza amb Adapta 
Gràfics & Soft SL per import de 2.308,33 €. 
Pagament de 4.250 euros en favor del Club Nàutic Amposta, en concepte de tercer trimestre 
conveni col·laboració signat el 10 de maig de 2012 
Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Unió Filharmònica, per import de 5.737,72 € 
en concepte de segon termini. 
Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina, per import de 5.737,72 euros. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS PER A USUARIS DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
Atorgar dos ajuts consistent en la gratuïtat de l’assistència a la llar d’infants la Gruneta. 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CENTRES ESCOLARS I ASSOCIACIONS DE MARES I PARES 
D'ALUMNES PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS PER A L’ANY 2015 
Atorgar les subvencions a centres escolars i associacions de mares i pares d’alumnes per a la 
realització de programes i activitats per al curs 2014-2015 d’acord amb el detall següent: 
 



 

NOM IMPORT ACTIVITAT punts SUBVENCIÓ 

AGUSTÍ BARBERÀ 

 2203,51€ 
Biblioteca escolar per canvi d’ubicació: 
compra llibres 80 900 

AMPA AGUSTI BARBERA 

 2400€ 
Compra agendes, festa fi curs, entrega 
orles, nadal i autocar colònies 40 450 

AMPA CONSOL FERRÉ 

 6744,39€ 
Tallers extraescolars, festa de fi de curs i 
tallers familiars 60 675 

AMPA IES RAMON BERENGUER 

 1197€ 

Teatre i circ a les tardes, com a garantia 
d’integració social i participació dels 
alumnes 60 675 

AMPA INSTITUT TECNIFICACIO 

 6660€ PROJECTE AMPA 60 675 

AMPA MIQUEL GRANELL 

 1469,30€ 
Robòtica, festa sant jordi, festa 
castanyada, orles 40 450 

AMPA POBLE NOU 

 845€ Colònies, extraescolars, carmanyola 40 450 

AMPA SAGRAT COR 

 7517,87€ 

Sant jordi, aula estimulació, conferència 
per a pares s/adolescència i material 
escolar 60 675 

AMPA SORIANO MONTAGUT 

 3843,25€ 

Castanyada, patges reials, tió, dia de la 
pau, carnaval, pasqua, sant jordi i fi de 
curs 40 450 

CONSOL FERRÉ 

 1000€ Bibliopati: espai al pati d’educació primària 40 450 

IES MONTSIA 

 3000€ III JORNADES EMPRENEDORIA 100 1125 

IES RAMON BERENGUER 

 1132,94€ 
Revista Fem ciència, campanya cap nen 
sense bigoti i edició punts llibres sant jordi 100 1125 

MIQUEL GRANELL 

 1213,34€ 
Material informàtic x revista, piano per a la 
coral i cartes jornada portes obertes 40 450 

SORIANO MONTAGUT 

 1000€ Festa de comiat alumnes 6è. 40 450 



 

APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL PATROCINI CULTURAL DE SOREA SA ANY 2015 
Aprovar la distribució de la quantitat aportada per SOREA, SA., en la forma següent:  
Actuacions municipals, 10.000,00 €.  

• Consorci del Museu Comarcal del Montsià 9.000,00 € els quals es destinaran per a revisar, 
editar i prooure el programa catàleg educatiu del Museu i els equipament de la xarxa Ebre 
Natural i Cultura. 

• Societat municipal La Unió Filharmònica, 6.000,00 € els quals es destinaran a activitats 
culturals i de formació musical.  

• Societat municipal La Lira Ampostina, 6.000,00 € els quals es destinaran al projecte Òpera 
Elissir d’Amore.  

• Club de Futbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran  al funcionament ordinari. 
• Club Handbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a viatges, arbitratges i 

funcionament del club.  
• Club Nàutic Amposta, 1.500,00 €, els quals es destinaran a l’organització de regates.  
• Club Hoquei Amposta, 1.500,00 , els quals es destinaran a material i pagament de FECAPA, 

fitxes i arbitratges.  
• Associació organitzadora Trofeu Joan Gil Alonso, 1.500,00 €, els quals es destinaran al futbol 

base, concretament per pagar els desplaçaments i trofeus dels clubs participants.  
• Associació familiars malalts d'Alzheimer, 1.500,00 €, els quals es destinaran a la contractació 

d’un psicòleg.  
• Associació familiars malalts de fibromialgia, 1.000,00 €, els quals es destinaran a tallers 

psicològics i d’atenció personalitzada. 
 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “MERCAT DE SANTA LLÚCIA 2015” 
Aprovar la realització de l’activitat “XVIIIè Mercat de Santa Llúcia” el dia 13 de desembre de 2015 
amb una despesa aproximada de 6.446,00 €. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PER SOCIABILITZACIÓ DE LLIBRES. 
Aquest assumpte es deixa damunt de la taula 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió dels drets d’ús que ostentava 
A.R.P. sobre el nínxol número 1001 a favor de la “FUNDACIÓN PRIVADA HOGAR DE NAZARET DE 
AMPOSTA”. 
 
MERCAT MUNICIPAL 

• Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 151 NC i deixar-la expedita en poder 
de l’Ajuntament per una futura adjudicació. 

• Reconèixer l’errada aritmètica en relació a la taxa cobrada a A.G.B. el que s’indica que se li 
ha cobrat la quantitat 1 metre de més durant 78 dies de mercat exterior dels dimarts, 
havent-se computat un total de 7 metres lineals, quan aquesta parada únicament és de 6 
metres lineals. Atès que la interessada té un deute pendent amb l’Ajuntament procedeix 
compensar part del deute amb el reconeixement del saldo a favor seu derivat de l’errada 
aritmètica. 

 



 

• Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC081 que va a 
nom de ML.G.C. des del mes d’octubre de 2015 fins al mes de juny de 2016, ambdós 
inclosos. Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del 
sol·licitant A.G.M. perquè pugui ocupar 3 metres lineals de la parada del mercat exterior 
que té com a sigles NC081A. Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de 
permanència a favor del sol·licitant A.R.E. perquè pugui ocupar 3 metres lineals de la 
parada del mercat exterior que té com a sigles NC081B. 

• Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC085 que va a 
nom de F.F.G. des de l’1 de novembre de 2015 fins al 30 d’abril de 2016. Atorgar llicència 
temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la sol·licitant L.S.S. perquè 
pugui ocupar l’àrea dels 7 metres lineals de la parada del mercat exterior identificada 
com a NC085. Limitar temporalment la llicència d’ocupació fins al mes de maig de 2016 
moment en el qual el titular de la llicència tornarà a ocupar el lloc del mercat exterior. 

• Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número AL004 que va a 
nom de Maria Teresa Serra Pons des de l’1 de novembre de 2015 fins l’1 de maig de 2016. 
Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la 
sol·licitant Gemma Tafalla Almirall perquè pugui ocupar l’àrea dels 5 metres lineals de la 
parada del mercat exterior identificada com a AL004. Limitar temporalment la llicència 
d’ocupació a precari fins la reincorporació del titular de la llicència. 

• Rescindir les llicències del mercat interior referent als mòduls M1 i M2 a comptar del 31 
d’octubre de 2015. 

• Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del 
sol·licitant perquè pugui ocupar els mòduls del mercat interior números M1 i M2. Limitar 
temporalment la llicència d’ocupació fins que l’Ajuntament procedeixi a la seva 
adjudicació mitjançant el sistema de concurrència competitiva. 

 
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: 
- Relació número 20, recollida brossa, per import de 4.199,40 €. 
- Relació número 21, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 1.510,21 € 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2015: 
- Relació número 64, vehicles (liquidacions), per import de 164,07 € 
- Relació número 65, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 540,18 €. 
- Relació número 66, servei  públic del Centre de Tecnificació Esportiva, per import de 27.132,00 €. 
- Relació número 67, preu públic pel mercat exterior per import de 770,64 €. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per M.L.J. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 475,18€. 
Concedir la bonificació pregada per M.M.R. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 150,00€. 
 
 
 



 

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

• Considerar que concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable per 
admetre la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana meritat presentada per E.P.P. i E.P.S. Es deixen sense efectes les 
liquidacions números 856406 i 856407. 

• Considerar que concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable per 
admetre la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana meritat presentada per SJ.C.O. i GD.L.P. Es deixen sense efectes les 
liquidacions números 856175 i 856176. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

• Devolució per ingressos indeguts de 106,81€ a A.M.A. 
• Devolució per ingressos indeguts de 106,27€ a R.C.S. 
• Devolució per ingressos indeguts de 55,15€ a R.LL.R. 
• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

JM.G.R. per a l’exercici 2016 i següents.  
• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

A.M.M. per a l’exercici 2016 i següents. 
• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

JJ.D.LL. per a l’exercici 2016 i següents. 
• Aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de J.F.C., a 

efectes 2016 i següents. 
• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 

T.B.G. per a l’exercici 2016 i següents 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’ICIO I TAXA PER LLICÈNCIA D’OBRES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

• Devolució per ingressos indeguts de 245,82 € a M.A. 
• Devolució per ingressos indeguts de 205,84 € a T.P.T. 

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

• Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de J.P.S. en divuit quotes 
mensuals d’igual quantia. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de AB.G.G., en 
dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de novembre de 2015. 

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per AM.T.T.  en representació del PSC Amposta, amb 
efectes retroactius, per  ocupar la via pública amb un tendal del PSC a la Plaça del Mercat 
el dia 7 de novembre de 2015. 



 

• Autoritzar, amb efectes retroactius, la realització d’una actuació musical per al dia 7 de 
novembre de 2016 de 12 a 13.30 hores a la Plaça del Mercat, advertint a l’interessat que 
hauran d’adequar els aparells de so per no ocasionar molèsties al veïnat, així com deixar 
l’espai nét un cop finalitzi l’activitat i garantir el pas de vianants, sol·licitada per M.C.B. 

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

• Acceptar la cessió de l’Auditori els dies  - 14 i 15 de novembre de 2015 durant tot el dia 
a TEDX YOUTH AMPOSTA. 

• Acceptar la cessió del Pavelló Fira el dia  13 de novembre de les 08:00 h fins les 13:00 h i 
de les 15:00 h fins les 17:00 h a l’ASSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE MAQUINARIA 
AGRICOLA DE LAS COMARCAS DEL MONTSIA Y BAIX EBRE. Aplicar la tarifa de la taxa 
atenent al següent càlcul 7 hores de cessió d’ús del Pavelló X 100 € = 700,00 €. 

• Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori el dia 9 de novembre de 2015 de les 10:00 fins les 
14:00 hores a la Càtedra d’economia Local I Regional – Universitat Rovira I Virgili. 

• Acceptar la cessió de l’Aula Magna de l’Edifici del Casal Municipal el dia 1 de desembre de 
2015 de les 16:30 a 19:00 hores i el dia 9 de desembre de 2015 de 11.30 a 13.30 hores a 
l’oficina jove Montsià depenent de l’àrea de joventut del Consell Comarcal i de la regidoria 
de Joventut i polítiques d’ocupació de l’Ajuntament d’Amposta. 

• Acceptar la cessió d’ús de l’Auditori a Euses Terres de l’Ebre durant els següents dies i 
hores: 

Dia Horari 

Divendres 4 de desembre De 12 a 14 hores. 

Divendres 11 de desembre De 12 a 14 hores. 

Divendres 18 de desembre De 12 a 14 hores. 

Divendres 8 de gener De 12 a 14 hores. 

Divendres 15 de gener De 12 a 14 hores. 

Aprovar la pràctica de la liquidació del preu públic atenent a la següent qualificació: 10 
hores a raó de 50 € per hora = 500,00 €. 

• Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori per als dies 26, 27 i 28 de novembre de 2015 durant 
tot el dia per realitzar una desfilada a l’INSTITUT RAMON BERENGUER IV. 

• Acceptar la cessió de l’ús del pavelló poliesportiu sala 1 des del 25 de juny fins al 2 de 
juliol de 2016 havent de concretar l’horari d’utilització a l’entitat Escola de dansa 
Jacqueline Biosca. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de JM.E.G., amb efectes del dia 2 de novembre de 2015. 
Baixa del SAD de M.S.B., per defunció amb efectes del dia 31 d’octubre de 2015. 
Baixa del SAD de A.C.V., per defunció amb efectes del dia 30 d’octubre de 2015 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

• Baixa del TAD de A.T.F., amb efectes del dia 28 d’octubre de 2015 per renúncia. 
• Baixa del TAD de S.P.F., amb efectes del dia 28 d’octubre de 2015 per renúncia. 
• Increment del TAD de JM.E.G., a partir del dilluns 2 de novembre farà ús del servei de 

transport adaptat a jornada sencera de 9 a 19 hores. 
 



 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 278,01€. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
Al Centre Obert Infantil, el dia 9 de novembre de 2015 per recollir aliments. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, comunica la renovació de l’afectació TT-9800037 a favor 
de l’Ajuntament d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
Sol·licitud de jubilació de treballadora 
Declarar la jubilació forçosa de MP.E.B. amb efectes del dia 2 de desembre de 2015. 
Aprovar el pagament de 5.397,90 € com a gratificació extraordinària per jubilació, incorporant el 
mateix a la liquidació salarial del mes de novembre de 2015. 
 
Atorgament d’ajuts als perceptors de rendes baixes 
Aprovar el repartiment de 100.320,00 € en concepte d’ajuts als perceptors de rendes baixes 
segons el següent detall: 
Número total d’instàncies tractades 892

Import total a repartir   100.320

Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  753 
Primer tram 566 140,00 € 79,240 €

Segon tram 119 120,00 € 14.280 €

Tercer tram 68 100,00 € 6.800 €

 
Instàncies denegades:  139 
1 – Els cotitulars no tenen relació de matrimoni, parella 
de fet o convivència. 1

2 – Interessat no aporta certificat d’empadronament en el 
domini d’ajuda 8

3 – No està al corrent dels tributs 51

4 – No està donat d’alta de l’IBI 1

5 – Interessat no té cap dret sobre domicili on recau l’ajuda 15

6 – Renda superior al màxim establert 63

 
Aprovar el repartiment de 620,00 € en concepte d’ajuts a famílies amb una prestació no contributiva 
amb fills a càrrec segons el següent detall: 
Número total d’instàncies tractades: 15 
Import total a repartir: 620,00 €. 
Detall del resultat: 
 
Instàncies acceptades: 6. 
  Sol·licitants Ajut total 

Primer tram (3 fills) 140,00 € 0 0,00 € 

Segon tram (2 fills) 120,00 € 1 120,00 € 



 

Tercer tram (1 fill) 100,00 € 5 500,00 € 

 
Instàncies denegades: 9. 
Interessat o cònjuge disposa de més immobles 1

No està al corrent del pagament dels tributs 6

No té fills a càrrec 2

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús de fanals d’enllumenat públic 
Atorgar l'autorització sol·licitada per Televisió de Catalunya  per  indicant que la instal·lació de les 
banderoles a la instal·lació de 100 banderoles a 50 fanals de l'enllumenat públic dels carrers de la 
Ciutat per tal de publicitar La Marató de TV3. 
 
Aprovació d’adhesió al Projecte “Espai Riu” 
Aprovar la carta d'adhesió i participació de l'Ajuntament d'Amposta als Projectes Singulars del 
Programa de Garantia Juvenil, que sol·licitarà la Fundació Privada GENTIS per a desenvolupar a 
Amposta.  
 
 


