
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 16 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. 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Excusa la seva absència: Rosa Isabel Recio Daga 
 
Hora inici: 08:10h 
Hora final: 10:00h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2015 
Atès que en l’acta anterior per un error no es va incorporar l’acord que es dirà a continuació, 
s’esmena el mateix i s’incorpora a l’acta anterior: 
 
Compareixença en acte de conciliació 
Aprovar la compareixença de l’Ajuntament d'Amposta a la citació per tal que comparegui als 
Serveis Territorial a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació a fi de dur a 
terme l’acte de conciliació el dia 13 de novembre de 2015 a les 9.12h. Designar a la lletrada 
M.M.O. per la defensa dels interessos de l’Ajuntament d’Amposta en la citació indicada. 
 
Després de fer-se constar la incorporació dels acords anteriors, la Junta de Govern Local per 
unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 9 de novembre de 2015. 
 
APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “NOU BLOC DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI 
D’AMPOSTA 2015” 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra  “Nou bloc de nínxols al cementiri d’Amposta 2015” 
redactat per Obres, rehabilitacions i manteniments COM 9 SL. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA 2015 
Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa SERVELEC PSF, SL., per haver estat presentada 
fora del termini atorgat a l’efecte. 
Declarar admeses al procediment de licitació per l’adjudicació del contracte dels serveis de 
muntatge i desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta 2015 a les empreses: 

• STAND I COMPLEMENTS TOTFIRES SL. 
• M30/2003 SA. 

Requerir a l’empresa M30/2003 SA., per tal que en el termini de 10 dies naturals, comptats a 
partir de la notificació del present acord procedeixi al dipòsit de la garantia definitiva, per import 
de 1.508,26 €, equivalent al 5 per 100 del preu del contracte exclòs IVA. 
 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de manteniment de les alarmes 
dels edificis municipals, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa 
amb un únic criteri d’adjudicació. 
Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que han de regir el procediment, ordenat es procedeixi a la seva exposició pública en el Butlletí 
oficial de la província de Tarragona als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o 
suggeriments. L’anunci es publicarà conjuntament amb l’anunci de licitació. 
Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona  i en el Perfil de contractant l’anunci de 
licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals, comptats a partir de la seva publicació 
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, els interessats presentin les proposicions que 
considerin convenients. Cas que durant aquest termini es formulessin al·legacions sobre el plec 
de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars, el termini de 
presentació d’ofertes restaria en suspens fins la resolució d’aquelles, reanundant-se un cop resoltes. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en la renovació de la subscripció del manteniment 
anual Autodesk Map 3D per al període comprés del 6 de desembre de 2015 al 5 de 
desembre de 2016 amb NKE CAD Systems SL segons oferta presentada per un import 
total de 918,39 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la poda de totes les varietats de moreres i palmeres 
del Poble Nou del Delta amb Bioma Facilities SL segons oferta presentada per un import 
total de 12.500,00€. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en la compra de prestatgeries metàl·liques per 
a la biblioteca, formada per 3 mòduls per instal·lar a la Sala de consultes de l’arxiu comarcal 
amb Expert Line SL segons oferta presentada per un import total de 1.699,05 €. 

• Contractació del subministrament consistent en la compra de dos senyals R-308 amb pals 
de i abraçadores per tal de prohibir estacionar a l’Av. Generalitat, segons acord de la Junta 
de Govern Local de 2 de novembre de 2015 amb Produr Projectes i Instal·lacions d’espais 
urbans SL segons oferta presentada per un import total de 271,78 €. 

• Contractació del subministrament consistent en la compra de tres senyals de zona escolar 
amb pa i abraçadores, d’acord amb el model sol·licitat per la Policia Local amb Produr 
Projectes i Instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total 
de 432,38 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

• Contractació de JM.A.P. com a xofer, categoria laboral GC8 CCA81, jornada laboral 
completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de D.C.V. com a oficial d’obra, categoria laboral GC8 CCA81, jornada laboral 
completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de S.G.E com a oficial d’obra, categoria laboral GC8 CCA81, jornada laboral 
completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016,  

 



 

• Contractació de S.S.P. com a jardiner, categoria laboral GC8 CCA81, jornada laboral 
completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de MJ.E.H. com a peó de neteja, categoria laboral GC10 – CCAE g, jornada 
laboral completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de MT.E.M. com a auxiliar administrativa, categoria laboral GC7 CCAE a, 
jornada laboral completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• contractació de E.R.C. com a auxiliar administratiu, categoria laboral GC7 CCAE a, jornada 
laboral completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de M.V.G. com a auxiliar administrativa, categoria laboral GC7 CCAE a, 
jornada laboral completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

• Contractació de M.S.C. com a auxiliar administrativa, categoria laboral GC7 CCAE a, 
jornada laboral completa, del 16 de novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a L.A.S. a assistir al grup de treball de la comissió permanent de la xarxa perifèrics de 
Catalunya en matèria de prevenció de drogodependències de la qual som seu actualment i que 
es realitzarà el dia 20 de novembre de 2015 de 9 a 14 hores a Barcelona. 
Autoritzar a A.P.C. a assistir a la jornada “Mirades: visibilitzant la violència masclista que es 
realitzarà el dia 17 de novembre de 2015 de 9.30 a 14 hores al Caixaforum a Barcelona. 
Autoritzar a J.R.P. a assistir a la sessió de formació : Curs de selecció de Policies Locals que es 
realitzarà el dia 12 de novembre de 2015 de 10 a 13 de novembre de 2015 al Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya a Barcelona. 
Autoritzar a M.B.B. a assistir a la Trobada d’intercanvi d’experiències el dimecres 2 de desembre 
de 2015 als Serveis territorials de Cultura a Tortosa. 
 
APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Aprovar el Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament d’Amposta i ordenar l’exposició 
pública del Pla aprovat per un termini de 20 dies hàbils. 
 
ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE 
FIRA DE MOSTRES 2015 
Atenent que l’oferta presentada per A.P.E. compleix amb els requisits previstos per la seva 
adjudicació, aprovar l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la 
barra de Fira de Mostres 2015 al Sol·licitant, en les condicions fixades a les bases reguladores del 
procediment que ha de servir per seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la 
col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres 2015 i el pagament d’un cànon de 1.000,00 
€., el qual es deurà ingressar abans del dia 30 de novembre de 2015. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 481 de data 16/11/2015 que ascendeix a un import líquid de 17.157,19€, 
la qual amb Cepsa Card SA per import de 2.761,63 € i finalitza amb Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, per import de 3.799,99 €. 

• Relació número 480 de data 16/11/2015 que ascendeixen a un import líquid de 71.167,74 
€ la qual comença amb Regimovi SL per import de 24.548,17 € i finalitza amb Serveis 
Integrals Plana SL per import de 2.377,03 € 

• Pagament dels 37.500,00 € restants de la subvenció a CETECOM d’acord amb allò 
establert a la clàusula segona del conveni formalitzat. 



 

• Pagament de 1.750 euros a favor de l’Associació per a la Defensa dels Animals 
Abandonats d’Amposta, pel pagament del mes d’octubre. 

• Pagament en favor de SILOE, per import de 2.000 € en concepte del 20 % restant del 
conveni de col·laboració. 

• Pagament al Club Futbol Amposta de la quantia de 11.000,00 € fixats al conveni i 
corresponents al tercer pagament. 

 
 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ D’ACORD DE PAGAMENT DE PREU JUST 
Aprovar el pagament del preu just de la porció de la finca que es descriu com:  
Finca número 6: 
Parcel·la de terreny amb una superfície de 726,23 m2., a segregar de la finca matriu integrada per la 
parcel·la 187 del polígon 77 del Cadastre de rústica d’aquest terme municipal d’Amposta. 
Referència cadastral: 43014A77001870000BI. 
Preu just: 1.466,58 €. 
El pagament es realitzarà en favor dels propietaris, A.B.C. i M.R.B. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió dels drets d’ús que ostentava la 
senyora MC.A.S. sobre el nínxol número 552 a favor de la seva filla, MS.R.A. 
 
COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU 
Aprovar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs contenciós número 388/2015 
que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona. 
Designar per la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament a: 
Lletrat: JC.B.B. 
Procuradors: 

• Tarragona: MJ.M.B. i G.P.V. 
• Barcelona: C.C.P. 

 
COMPAREIXENÇA EN PROCEDIMENT DAVANT LA JURISDICCIÓ LABORAL 
Designar la lletrada M.M.O. per la defensa dels interessos de l’Ajuntament d’Amposta, en 
substitució de JF.B.C., en la demanda: Cantidad 317/2015-MA contra l’Ajuntament d'Amposta, 
Promociones Castel Piquer i CLECE que es segueix en el Jutjat social única de Tortosa 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

• Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per A.G.H. per quan 
no ha acreditat la relació de causalitat entre els danys soferts i el funcionament normal o 
anormal dels serveis públics. 

• Desestimar la reclamació presentada per Pavidols SL sense entrar en la tramitació de la 
reclamació esmentada, per no haver subsanat els defectes en el termini concedit. 

 
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 subjectiva de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana meritat, sol·licitat per C.C.S. actuant en nom i representació en qualitat 



 

d’apoderat de la fundació religiosa Auxilium Patienti Ecclesiae / Ayuda a La Iglesia Necesitada. Es 
deixen sense efectes les liquidacions números 855998, 856000 i 856002. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle propietat de JM.A.P. a efectes 2016 i 
aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat, 
a efectes 2016 i següents. 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle propietat de MA.G.M. a efectes 2016 i 
aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat, 
a efectes 2016 i següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
D.P.P. per als exercicis 2016 i 2017, havent d’acreditar novament el seu grau de 
minusvalidesa per als exercicis 2018 i següents. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Concedir la llicència d’ocupació de via pública sol·licitada per Xaloc Bar amb les dades de 
l’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Emplaçament: Plaça de la Pau número 2 d’Amposta. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública mitjançant una tarima, elevada 
horitzontalment al nivell de la vorera,  de 2,00 metres per 6,00 metres. 
Període d’ocupació: Any 2016 de maig a setembre, ambdós inclosos, i renovació anual 
automàtica mentre continuï ocupant-se la via pública. 
 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

• Aprovar la col·locació de 12 pilones de les que hi havia al carrer Major, a nivell de la 
vorera, d’acord amb el croquis de la Policia Local. 

• Ordenar el trànsit deixant el carrer Teresa Mira d’un sol sentit de circulació fins a la cruïlla 
amb el carrer President Francesc Masià i des d’aquesta cruïlla fins al final del carrer de 
doble sentit de circulació , senyalitzant horitzontalment la zona d’estacionament, els 
passos de vianants i la separació de carril amb la senyalització vertical que falta. Canviar a 
la dreta la senyal R-308 de prohibit estacionar a l’esquerra segons el sentit de circulació 
que hi ha a al carrer Jaume II cruïlla amb el carrer Ermengol d’Aspa, per tal que els usuaris 
dels vehicles a l’estacionar donessin a la vorera i no a la calçada o al descampat. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per J.J.B. en la que exposa que té un gual davant de 
casa i té moltes dificultats per entrar i sortir el vehicle degut a que estacionen vehicles a 
la vorera d’enfront i demana que se li aporti alguna solució. 

• Autoritzar la col·locació d’una marquesina a la Urbanització Favaret, la qual s’haurà 
d’instal·lar seguint les indicacions de la Policia Local i el Coordinador dels serveis 
municipals. El cost de la marquesina anirà a càrrec de l’Associació de Veïns Favaret. 

 
SOL·LICITUD D’ESTABLIMENT DE NOVA PARADA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS D’ÚS 
PÚBLIC 
Desestimar la sol·licitud formulada per MC.C.B. en la que demana que es posi una parada del bus 
al final de l’Av. Aragonesa. 
 
 



 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
• Autoritzar la sol·licitud formulada per M.G.F. en la que demana autorització per poder 

tancar un tros del carrer Zamora el dia 22 de novembre de 2015 ja que està previst que la 
banda de la Lira ampostina passi pel seu domicili per la incorporació del seu fill a la 
banda. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per JG.S.V. amb efectes retroactius, en la que demana 
autorització per poder realitzar la prova “Motocross nens “ el dia 8 de novembre de 2015 
a la partida Oriola així com la col·laboració de protecció Civil. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Soriano Montagut la que demana 
autorització per fer una caminata amb els alumnes des de l’escola fins la plaça del 
mercat, el dia 2 de desembre de 2015 per realitzar una activitat relacionada amb els 
hàbits saludables. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per MC.L.B. amb efectes retroactius, en la que demana 
poder muntar una parada de xuxeries i begudes, de 8 metres, davant del pavelló firal en 
motiu de la Fira Playmobil els dies 13, 14 i 15  de novembre de 2015. 

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

• Acceptar la cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 14 de novembre de 2015 
Tarda de les 16:00 fins les 18:00 hores amb efectes retroactius a la Fundació Pere Mata 
Llar Residència d’Amposta. 

• Acceptar la cessió de l’ús de les instal·lacions del pavelló poliesportiu els dies 31 de 
desembre de 2015 i 2 i 3 de gener de 2016 a ASSOCIACIÓ FUTBOL BASE CLUB DE FUTBOL 
AMPOSTA 

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

• El dia 18 de novembre de 2015 per a sortida amb equips del club Hoquei Patí. 
• El dia 8 de desembre de 2015 al Club Natació Amposta per anar al Campionat de 

Catalunya de Natació a Barcelona 
• Els dies 20 i 27 de novembre de 2015 a A.G.C. per recollida d’aliments a Reus 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD de D.F.S., amb efectes del dia 13 de novembre de 2015 per objectius assolits. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de F.A.B.,  de dilluns a divendres de 9 a 20.30 amb inici el dia 6 de novembre de 2015 
amb un cost per a l’usuari de 37,35 €.. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 391,71€. 
 
CORRECCIÓ D’ACORD 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 26 d’octubre de 2015 es va aprovar la 
justificació presentada en relació a la subvenció nominativa a favor de Siloé, per import de 
1.880,09 € i en el punt SEGON es va acordar per error ordenar el pagament a Siloé de la 
subvenció nominativa a favor de Siloé, per import de 1.866,66 euros, ja que aquesta quantia ja 
se’ls havia pagat per anticipat. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 



 

PRIMER. Aprovar la correcció de l’acord indicat, eliminant el punt segons de dit acord que es 
transcriu a continuació: 
“SEGON. Ordenar el pagament de la subvenció nominativa a favor de Siloé, per import de 1.866,66 

euros.” 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Oficina de suport a la iniciativa cultural, acorda atorgar una subvenció de 363,00 € a 
l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, sol·licita requeriment de 
documentació per poder atorgar la subvenció de 44.474,55 € del Programa integral de foment de 
l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom 
emmarcat en el programa Catalunya Emprén, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Cultura, comunica que col·laborarà en l’organització de la XVIII edició del 
Mercat de Santa Llúcia amb el pagament d’una factura de 250,00 € (IVA inclòs), la Junta de Govern 
Local resta assabentada. 
- Junta Electoral de zona de Tortosa, comunica que s’autoritza la inauguració de la Fira de 
Mostres que es realitzarà els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Consell Comarcal del Montsià, comunica informe sobre l’entrada d’aigües blanques al sistema 
de sanejament d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General de Coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les entitats 
locals, comunica que s’ha resolt inscriure en el Registre d’Entitats Local la delimitació entre els 
termes municipals d’Amposta i l’Aldea, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Administració Local, comunica la delimitació entre els termes municipals de 
l’Aldea i Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, ofereix assessorament per al compliment de la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Institut Nacional de la Seguretat Social, concedeix la prestació en matèria de lesions permanent 
no invalidants en data 2 de novembre de 2015 a la treballadora ML.A.G., la Junta de Govern Local 
resta assabentada i mana es traslladi còpia al Departament de personal. 
- Agència Tributari, comunica diligència d’embarg i obligació de retenir les quantitats que hagi de 
percebre la treballadora CM.G.M., la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Requeriment d’informe 
Formular requeriment a l’empresa Romeu Immobles – Financial, SL., per tal que en el termini 
màxim de 15 dies, comptat a partir del següent al de la recepció de la notificació del present 
acord, presenti a la regidoria de comerç d’aquest Ajuntament l’informe de les actuacions 
realitzades en desenvolupament “Amposta empren”, amb un import de 7.260,00 €., segon l’oferta 
presentada per dita empresa, el qual haurà de referir-se a totes i cadascuna de les tasques 
incloses en el projecte que van ser delimitades en la seva oferta. 
 
 
 



 

Ampliació de termini per presentació d’ofertes 
Ampliar el termini per la presentació d’ofertes en el procediment negociat sense publicitat per a 
la contractació del servei de col·laboració com a entitat gestora de l’Ajuntament d’Amposta i 
selecció d’entitats col·laboradores, fins el proper dia 23 de novembre de 2015. 
 
Aprovació de conveni de col·laboració 

• Aprovar el Conveni de col·laboració per la prestació de serveis professionals entre 
Summa Insurance Mediterraneo Correduria de Seguros, SL com a consultor del 
programa d’assegurances de l’Ajuntament d’Amposta, en els termes regulats al Conveni. 

• Aprovar l’esborrany de conveni entre l’Editorial MIC i l’Ajuntament d'Amposta relatiu al 
disseny i elaboració del programa de Festa de Nadal 2015/2016 d’Amposta, programa 
que contindrà les actuacions previstes per a la festivitat de Nadal dins del marc cultural i 
firaire d’Amposta a cost zero per a l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Aprovació de convenis per a la formació pràctica en centres de treball 

• Autoritzar la realització de formació pràctica de D.T. als Serveis Municipals, els divendres 
de 8 a 14 hores, del 6 de novembre de 2015 al 7 de maig de 2016 . 

• Autoritzar la realització de formació pràctica de S.I.C. als Serveis Municipals, els divendres 
de 8 a 14 hores, del 20 de novembre de 2015 al 20 de maig de 2016 . 

 
Embarg de crèdits 

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre L.S.R. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 240,00 €. 

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre R.G.C. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 508,92,00 €. 

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre R.P.A. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 420,00 €. 

• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre SA.C.C. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 356,96,00 €. 

 
Sol·licitud d’instal·lació de protecció de vianants 
Autoritzar la sol·licitud formulada per D.G.C., en la que demana que es posi una tanca de 
protecció per ala separació de la vorera a la calçada enfront del seu establiment dedicat a la 
venta de llaminadures al carrer Tarragona. 
 
 


