
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 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 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
 
Hora inici: 08:28h 
Hora final: 10:30h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 23 de novembre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

• A Banco Popular Español Sl per enderroc d’immobles al carrer Cànoves (Exp. 2015/226) 
• A Endesa Distribución SDG SA per estesa de xarxa aèria al Polígon 55 parcel·la 347, 

(Expedient 2015/168) 
• A C.V.V., per construcció de piscina (Exp. 2015/198) 
• A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer 

Sant Antoni, 21 (Expedient 2015/219) 
• A J.A.C., per construcció de magatzem al polígon 13 (Exp. 2015/019) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en la reparació per part del fabricant de la màquina 
d’aire de la residència d’esportistes amb Topclima segons oferta presentada per un import 
total de 21.364,42€. 

• Contractació dels serveis consistents en la reparació del telèfon d’alarma de l’ascensor de la 
Llar d’infants la Gruneta amb Marvi ascensors segons oferta presentada per un import 
total de 755,97€. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en la compra de 700 kg de caramels per ala Cavalcada 
del Reis Mags 2016 amb Eroski segons oferta presentada per un import total de 1.500,00 €. 
Contractació del subministrament consistent en el càtering per a la inauguració de la Fira de 
Mostres 2015 amb Restamposta SL segons oferta presentada per un import total de 1.200,00 €. 
Contractació del subministrament consistent en els esmorzars per als expositors de la Fira de 
Mostres 2015 amb A.E.M. segons oferta presentada per un import total de 3.360,00€ 
 
CONTRACTES PRIVATS 

• Contracte privat consistent en el lloguer d’una haima per a l’entrada principal, 3 taules amb 
tovalles per a les conferències a l’auditori i 10 taules per realitzar el pica pica de la 



 

inauguració de la Fira de mostres 2015 amb Fatsini SL segons oferta presentada per un 
import total de 633,00€. 

• Contracte privat consistent en el lloguer de mupis publicitaris en motiu de la Fira de mostres 
2015 amb Doble Columna SL segons oferta presentada per un import total de 1.281,00€. 

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
Aprovar l’acabament de contracte amb les persones que es diran a continuació: 
- N.S.V., com a netejadora amb efectes del dia 6 de desembre de 2015. 
- S.S.A., com a oficial primera electricista amb efectes del dia 8 de desembre de 2015. 
- P.G.M., com a treballadora social amb efectes del dia 31 de desembre de 2015. 
- L.C.C., com a orientadora amb efectes del dia 18 de desembre de 2015. 
- E.G.R. com a administratiu amb efectes del dia 31 de desembre de 2015. 
- N.M.S.com a orientadora amb efectes del dia 31 de desembre de 2015. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR D’AJUT ECONÒMIC PER DESPESES DE FORMACIÓ 
Atorgar a GF.G.C. un ajut de 600,00 € pels motius indicats. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
Reconèixer l’antiguitat  de la treballadora MT.D.P. amb efectes del dia 4 de juny de 2000. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a R.N.A. a assistir a la Jornada “Fòrum de bones pràctiques dels projectes cofinançats 
pel FEDER 2007 – 2013 i la Diputació de Tarragona” que es raelitzarà els dies 3 de desembre de 
2016 de 9.30 a 14 hores a Montblanc i el dia 10 de desembre de 2015 de 10a 14 hores a la Sénia. 
Autoritzar a S.M.M. a assistir al curs de formació sobre violències masclistes i joves a celebrar els 
dies 3, 10 i 18 de desembre de 2015 de 10 a 15 hores a Barcelona. 
Autoritzar a E.V.C. a assistir a les sessions formatives que realitza l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, juntament amb la Diputació de Tarragona i l’AOC el dia 25 de novembre de 2015 
de 9 a 14 a Tortosa al Campus URV Terres de l’Ebre. 
Autoritzar a E.V.C. a assistir a les sessions formatives que realitza l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, juntament amb la Diputació de Tarragona i l’AOC el dia 3 de desembre de 2015 de 
9 a 14, a Tortosa a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
Autoritzar a E.V.C. a assistir a les Jornades d’Innovació Democràtica organitzades pel 
Departament de governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya que es 
realitzaran el dia 2 de desembre de 2015 a Barcelona de 9 a 14 hores. 
Autoritzar a A.O.F. a assistir al curs: L’empadronament i la gestió del fet migratori que es 
realitzarà el dia 27 de novembre de 2015 de 9.30 a 12.30 a Barcelona. 
Autoritzar a X.M.P. a assistir a la Jornada de valoració dels cercles de comparació municipal de 
serveis socials del qual forma part l’Ajuntament d'Amposta i que es realitzarà el dia 16 de 
desembre de 2015 de 9 a 15 hores a Barcelona. 
Autoritzar als següents treballadors a assistir a la sessió formativa el dia 1 de desembre de 2015 
en motiu de les Eleccions Generals del proper dia 20 de desembre de 2015 a Tortosa: 
De 8.30 a 10.30 hores. 
J.A.N. 
M.F.P. 
JR.D.R. 
I.E.P. 



 

M.A.V. 
T.G.G. 
 
De 15.30 a 17.30 hores, així com a sortir del lloc de treball a les 14 hores: 
MC.P.D. 
E.C.M. 
A.M.F. 
S.S.M. 
V.S.D. 
N.M.B. 
S.V.R. 
 
Autoritzar a M.M.G. a l’assitència de la segona sessió presencial del  “Màster universitario en 
contabilidad, gestión y control de entidades locales” reconegut per l’Institut Nacional 
d’Administració Pública el proper dia 1 de desembre de 2015 té lloc a Madrid, la segona sessió 
presencial del mateix. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A TRIBUNAL QUALIFICADOR 
Autoritzar al Sotsinspector en Cap de la Policia Local X.S.S., Xavier Saragossa Sentís a assistir el 
dia 3 de desembre de 2015, com a membre d’un tribunal qualificador a la Sínia, en cas que el 
vocal titular li sorgeixi algun imprevist, ja que ell ha estat designat com a vocal. 
 
PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER GAUDIMENT DELS DIES ADDICIONALS INCORPORATS 
PEL RDL 10/2015 PER PART DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT DE LA POLICIA LOCAL 
Autoritzar l’allargament de la data màxima per beneficiar-se d’aquets dies addicionals de 
vacances a tot el personal adscrit de la Policia Local, fins al dia 30 d’abril de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació número 529 de data 27/11/2015 que ascendeixen a un import líquid de 83.388,27 € la 
qual comença amb ISS Solu de LImpieza Direct SA per import de 2.105,13 € i finalitza amb M.F.D. 
per import de 1.487,50 € 
Relació  número 533 de data 30/11/2015 que ascendeix a un import líquid de 8.302,50 €, la qual 
comença amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 6.822,65 € i finalitza amb 
Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 1.479,85 € 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DELS PREMIS DE LA DESFILADA 
DE CARNESTOLTES 2016 
Aprovar les Bases reguladores de comparses de Carnestoltes 2015. 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal. 
Obrir el termini d’inscripció del 18 al 29 de gener de 2016 en els termes que disposa a les bases 
que s’aproven. 
 
 
 



 

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA COMPARTICIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIONS 
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la 
compartició  d’infraestructures de telecomunicacions. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT COMÚ DE CIUTATS 
INTEL·LIGENTS I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta, la Diputació de Tarragona i 
altres Ajuntaments de la província de Tarragona que signin i que en un futur s’adhereixin 
posteriorment, que té per objecte permetre la col·laboració de les entitats signants en matèria de 
serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions, solucions per l’administració 
electrònica i en matèria de ciutats intel·ligents. 
 
EMBARG DE CRÈDITS 

• Ordenar l’embarg de tots els drets econòmics presents o futurs que tingui dret a 
percebre per qualsevol concepte, d’aquest Ajuntament la mercantil Simó Materiales SA, 
per prestar els seus serveis, fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
8.733,69 €  

• Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits de la mercantil Restamposta SL  
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret la transmissió d’aquesta concessió 
administrativa de drets funeraris sobre el nínxol número 956 ubicat al Cementiri Municipal 
d’Amposta a favor de  A.C. i E.R.D. 
 
ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN NODE AL RECINTE 
FIRAL 
Aprovar l’atorgament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya una llicència d’ús privatiu de domini per la instal·lació d’un node en un 
espai situat al recinte firal del municipi d’Amposta ( c/ Sebastià Joan Arbó, s/n ), per un termini de 5 
anys, a comptar de la data de la signatura del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Amposta i el centre de Telecomunicacions i tecnologies per a la compartició de l’ús de les 
infraestructures, amb la possibilitat de prorrogar-lo expressament, per període de cinc anys sense 
que la durada total incloses les prorrogues pugui excedir de 50 anys, mitjançant la signatura 
d’addendes de comú acord entre les parts abans de la finalització de la seva vigència 
Acordar que atès l’interés públic existent en l’atorgament d’aquesta llicència d’ús privatiu que ha de 
permetre entre altres termes, la compartició de l’ús d’infraestructures de telecomunicacions entre 
l’Ajuntament d’Amposta i el CTTI, l’Ajuntament renuncia a la percepció de taxes o de preus públics. 
L’extinció del Conveni que s’ha de subscriure entre l’Ajuntament d’Amposta i el CTTI per la 
compartició de les infraestructures de telecomunicacions comporta l’extinció de la llicència d’ús 
privatiu per la instal·lació d’un node en el terme municipal d’Amposta, sense dret a rebre cap 
indemnització per l’extinció d’aquesta llicència d’ús privatiu de domini i, amb el deure per part del 
CTTI de la Generalitat de Catalunya a la retirada del node i la restitució del domini de propietat de 
l’Ajuntament d’Amposta a la situació inicial abans de la seva construcció. 
 
 



 

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Desestimar la reclamació presentada per S.D.S. pels danys personals soferts al caure com a 
conseqüència d’una xarxa que cobria uns adoquins, la qual se li embolicar per les cames, 
produint-li la caiguda, per quan no es donen les circumstàncies que donen lloc a responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament d'Amposta. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
Acceptar el desistiment a la petició de reproducció de documents per fotocòpia presentada per 
M.F.M. Procedir a donar de baixa la liquidació número 857520 pel concepte d’obra o servei no 
donat. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
S.F.M. per a l’exercici 2016 havent se sol·licitar novament l’exempció per a l’any 2017 i 
següents. 

• Aplicar l’exempció de l’impost a la maquinària agrícola propietat de A.A.E. a comptar del 
proper exercici 2016 i següents. 

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

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

• Devolució per ingressos indeguts de 71,63 € a FREIXES PRINCEP, S.L. 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA SANCIÓ PER INFRACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN 
Considerar ajustat a dret la instrucció del procediment sancionador contra J.R.P. i 
conseqüentment la liquidació número 819436 notificada així com el procediment recaptatori 
aplicat per al cobrament de la mateixa. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 23 de desembre de les 
15:00 fins les 19:00 hores a FECOAM. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

• Autoritzar a Sport Salut per realitzar un canicross a l’encanyissada el dia 13 de desembre 
de 2015 a les 9 hores. 

• Autoritzar a A.P.M. a tancar un tram del carrer Cervantes, enfront de la Residència d’avis 
per poder fer una barbacoa de 10 a 14 hores el dia 4 de desembre de 2015. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
Autoritzar la cessió i muntatge d’un escenari de 24 m2 per al dia 24 de desembre de 2015, 
condicionada a que es disposi de l’autorització pertinent per realitzar la festa indicada, a 
L’Associació Amposta Jove. 
 
 



 

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
• Autoritzar la sol·licitud formulada per J.C.A. amb efectes retroactius, en la que demana 

que es prohibeixi l’estacionament per al dia 28 de novembre de 2015 de les 8 a les 00.00 
hores per càrrega i descàrrega de material del grup “Terra Baixa”  enfront del casal al 
carrer Tarragona. 

• Ordenar que, per part dels serveis municipals, es pintin els estacionaments, al carrer 
Mestre Casanova, enfront del bar La taberna SB, els quan han de tenir 1,80 metres 
d’amplada, deixant 2,20 metres de calçada lliure per circular. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per M.L.B. en la que demana que es col·loqui una 
senyal “s’avisa grua” a la càrrega i descàrrega que paguen ells, ja que sempre aparquen 
persones alienes a la seva empresa. 

• Desestimar la sol·licitud formulada per R.C.L. en la que exposa que al seu moment va 
sol·licitar un pàrquing de minusvàlid al carrer Campoamor i que ara ja no és necessari. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DEL MINIBÚS 

• Al Club Hoquei Amposta el dia 8 de gener de 2016, per desplaçament a Vilafranca del 
Penedès. 

• A Serveis Socials, el dia 17 de desembre de 2015 per trasllat d’objectes a pisos d’urgència 
i comprar aliments. 

• A A.M.F. el dia 1 de desembre de 2015, per anar a Tortosa amb els representants de 
l’administració, a la jornada de formació. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de I.E.M. amb efectes des del dia 1 de desembre de 2015, amb un cost per a l’usuari 
de 48,67 € mensuals. 
Alta del SAD de J.P.T., amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, amb un cost per a l’usuari de 
37,86 € mensuals. 
Alta del SAD de D.C.C. amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, amb un cost per a la usuària 
de 37,86 € mensuals. 
Baixa del SAD de R.C.G. amb efectes del dia 23 de novembre de 2015 per ingrés en plaça de 
residència. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.U.C. a partir del dia 1 de desembre de 2015 de dilluns a diumenge a jornada 
completa de 9 a 20.30 hores, amb un cost per a la usuària de 74,70 € mensuals. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import total de 687,76€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
Atorgar dos ajuts per assistència gratuïta a llar d’infants municipal la Gruneta. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS A AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL.  
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a R.F.G., qui podrà fer ús de l’habitatge 
de propietat municipal amb les següents condicions: 
- Haurà d’abonar una quantia mensual de 150,00 € en concepte de lloguer i subminsitraments 
(electricitat, aigua i altres despeses) a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d'Amposta. 



 

- La durada de l’estada al pis, serà de màxim 6 mesos, comptat a partir del dia que s’aprovi a 
l’accés a l’habitatge. 
- Acceptació R.F.G. i la seva família d’un Pla de millora establert per a serveis socials 
 
CORRECCIÓ D’ACORD 
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número 840/2015 segons el qual: 
1er.- EL Sr. Alcalde va dictar el decret número 1033/2015 referent a la devolució derivada de la 
normativa de l’IVTM tot indicant el següent: 
“PRIMER.- Reconèixer la baixa del vehicle. 

Atesa l’errada material comesa pel fet de no indicar que el sol·licitant actuava com a mandatari 
verbal del seu pare, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Practicar una complementació de l’acord de devolució derivada de la normativa de cada 
tribut, concretament de l’IVTM referent al vehicle que va donar-se de baixa definitiva el 17 de 
febrer de 2015, rectificant el punt PRIMER que quedarà redactat se la següent manera: 
“PRIMER.- Reconèixer la baixa del vehicle propietat de R.E.M. representat pel seu fill A.E.L. en qualitat 

de mandatari verbal.” 

 

Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 16 de novembre de 2015, es va 
acordar l’atorgament de llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de la barra d Fira 
Amposta 2015 a AP.E.M. 
Atès que en el punt TERCER, s’assenyalava que el pagament del cànon de 1.000,00 € s’ha 
d’ingressar abans del dia 30 de novembre de 2015. 
Vista la proposta de la Regidora de Fires, segons la qual, s’hauria de modificar la data indicada 
per tal que es pugui fer el pagament de dit cànon el dia 9 de desembre de 2015, posterior a la 
prestació del servei, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la correcció de 
l’acord indicat. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General de Comerç, comunica el calendari de festius amb obertura comercial 
autoritzada per a l’any 2016 al municipi d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, autoritza a l’Ajuntament 
d'Amposta a utilitzar el Saló d’actes de la comunitat per reunió informativa en motiu de les 
Eleccions Generals, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi agraïment. 
- Consell Comarcal del Montsià, comunica tramesa de fiscalització tècnica econòmica de 
certificació d’obra número 1 per l’obra “Condicionament de la piscina de Poble Nou del Delta, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Contractació de personal 
Contractació de MJ.C.P. com a auxiliar administrativa de suport per a Fira Amposta, categoria 
laboral C2-14, 35 hores setmanals, de l’1 de desembre de 2015 al 31 de gener de 2016, del 16 de 
novembre de 2015 al 15 de maig de 2016. 
 
 



 

Renúncia parcial a subvenció 
Renunciar a la part de la subvenció corresponent entre la quantitat màxima atorgada i la que 
efectivament es realitzarà, què és 1.771,20€ 
 
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 22, recollida brossa, per import de 3.538,20 €. 
- Relació número 23, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 351,76 € 
- Relació número 24, liquidacions impost béns immobles per import de 633,85 
 
Informes tècnics 
Aprovar l’informe número 19/2015 de 16 de novembre de 2015, referent a la introducció de 
noves unitats d’obra en l’execució de l’obra de rehabilitatció  de la xemeneia del Molí  Adell i 
actuació en el seu entorn, redactat pels Directors de l’obra, en el que es detalla la necessitat 
d’incorporació d’unitats noves d’obra al projecte: Nova unitat d’obra PNU-02. Subministrament de 
platanus acerifolia per un preu unitari d’execució material de 220,05 €, el qual representa un 
increment de 3.420,42 €. 
 
Aprovar l’informe número 21/2015 de 27 de novembre de 2015, referent a l’estat de les obres 
d’execució del Projecte de rehabilitació d la xemeneia del Molí  Adell i actuació en el seu entorn, 
redactat per M.L.B., Directora d’obra d’urbanització, en la que s’informa de les partides d’obra 
que manquen a executar el dia que finalitza el termini d’execució. 
 
Sol·licitud d’exempció de pagament de preu públic 

• Acceptar la sol·licitud presentada per FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT (FRATER), en la que demana l’exempció del preu públic pel lloguer 
d’estands pel fet que l’entitat no persegueix finalitat lucrativa. 

• Acceptar la sol·licitud presentada per MANOS UNIDAS, en la que demana l’exempció del 
preu públic pel lloguer d’estands pel fet que l’entitat no persegueix finalitat lucrativa. 

• Acceptar la sol·licitud presentada per CREU ROJA – AMPOSTA, en la que demana 
l’exempció del preu públic pel lloguer d’estands pel fet que l’entitat no persegueix finalitat 
lucrativa. 

• Acceptar la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ F.M. ALZHEIMER DEL MONTSIÀ, en la 
que demana l’exempció del preu públic pel lloguer d’estands pel fet que l’entitat no 
persegueix finalitat lucrativa. 

• Acceptar la sol·licitud presentada per l’INSTITUT MONTSIÀ D’AMPOSTA, en la que demana 
l’exempció del preu públic pel lloguer d’estands pel fet que l’entitat no persegueix finalitat 
lucrativa. 

 
Sol·licitud de fraccionament de pagament de deute tributari 
Acceptar la proposta de fraccionament mensual presentada per J.F.M. en vuit quotes. 
 
Mercat interior 
Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de J.C.P. perquè 
pugui ocupar temporalment la parada número NC144-A. Limitar temporalment la llicència 



 

d’ocupació d’aquesta parada fins que l’Ajuntament procedeixi a la seva adjudicació amb pública 
subhasta. 
 
Aprovació de convenis amb l’IES Montsià per la instal·lació de l’enllumenat de Nadal i de la fira de 
Santa Llúcia 
Aprovar els convenis de col·laboració amb l’IES Montsià per la realització dels treballs d’ 
instal·lació elèctrica del 18è Mercat de Santa Llúcia. Autoritzar,disposar i reconèixer l’obligació de 
la despesa a favor de l’IES Montsià per import de 600,00 € pel conveni de col·laboració per la 
instal·lació elèctrica del 18èI Mercat de Santa Llúcia. 
 
Aprovar els convenis de col·laboració amb l’IES Montsià per la realització dels treballs de 
muntatge i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal a l’Avinguda de la Ràpita i a l’Avinguda Alcalde 
Palau. Autoritzar,disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a favor de l’IES Montsià per 
import de 300,00 € pel conveni de col·laboració de muntatge i desmuntatge de l’enllumenat de 
Nadal a l’Avinguda de la Ràpita i a l’Avinguda Alcalde Palau  
 
Atorgament de subvencions a entitats i associacions esportives 
Atorgar les subvencions a les entitats que es diran a continuació, per un import global de 
24.000,00 €: 

ENTITAT PROG. CONCEPTE CONCESSIÓ SUB. 2015 

    
Partida subvencions esports en règim 
de concurrencia competitiva     24.000 € 

CLUB GIMNASTICA RITMICA A1 Activitat anual 1.000 € 

CLUB PATINATGE  A1 Activitat anual 1.420 € 

CLUB TWIRLING A1 Activitat anual 1.040 € 

CLUB BITLLES A1 Activitat anual 1.045 € 

CLUB TAUS RUGBI A1 Activitat anual 900 € 

CLUB NATACIÓ A1 Activitat anual 2.560 € 

CLUB ESPORTIU A1 Activitat anual 1.345 € 

CB QUICKDANCE A1 Activitat anual 1.780 € 

CLUB TENNIS TAULA A1 Activitat anual 450 € 

CLUB DE JUDO A1 Activitat anual 900 € 

CLUB BTT MONTBIKE A1 Activitat anual 765 € 

CLUB ESCACS A1 Activitat anual 995 € 

    Total Programa A1 14.200 € 

        

L´ANGEL-APASA A2 Organització de 4 events  2.500 € 

CLUB ESPORTIU A2 Organització de 2 events  875 € 

CLUB BTT MONTBIKE A2 Organització de 2 events  1.510 € 

MOTOCLUB A2 Organització de 2 events  885 € 

CLUB NATACIÓ A2 Organització de 1 event  520 € 

CLUB TENNIS TAULA A2 Organització de 1 event  350 € 

CLUB ESCACS A2 Organització de 1 event  760 € 

    Total Programa A2 7.400 € 

        

CLUB NATACIÓ A3 Participació Campionats 640 € 



 

CB QUICKDANCE A3 Participació Campionats 975 € 

RAQUEL TIRADO GERMAN A3 Participació Campionats 325 € 

JOSEP BETALÚ CONSTANTINO A3 Participació Campionats 460 € 

    Total Programa A3 2.400 € 

 
 
 
 


