
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 8 de febrer de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, 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: 08:20h 

Hora final: 10:55h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL  DIA 1 DE FEBRER  2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 1 de febrer de 2016. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en comptadors d’aigua recirculada per a la piscina gran 
coberta, per tal d’augmentar el cabal i així complir amb la normativa vigent amb Ebrepool SLL 
segons oferta presentada per un import total de 1.197,14 €. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents 30 hores de formació en competències bàsiques amb 
JA.L.R. segons oferta presentada per un import total de 420,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en el lloguer de 15 ordinadors i 15 ratolins amb USB 
per al curs FOQAP 2015 de 530 hores, per un termini de 6 mesos amb Maxa Informàtica 
Amposta SL oferta presentada per un import total de 6.860,70 €. 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

• Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d'Amposta, conveni anual amb el 
Diari de Tarragona amb Promotora Mediterranea de Informaciones y Comunicaciones SA 
segons oferta presentada per un import total de 6.340,40 €. 

• Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d'Amposta, conveni anual amb 
Cop d’ull amb Doble Columna SL segons oferta presentada per un import total de 
3.630,00 €. 

• cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d'Amposta, conveni anual amb 
Canal 21 amb Televisió Teveon Ebre SL segons oferta presentada per un import total de 
7.260,00 €. 

• Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d'Amposta, conveni anual amb 
Imagina Ràdio SL segons oferta presentada per un import total de 8.470,00 €. 

• Cobertura anual de les diferents activitats de l’Ajuntament d'Amposta, conveni anual amb 
Setmanari l’Ebre SL segons oferta presentada per un import total de 12.100,00 €. 

 



 

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
Comunicar a l’empresa, Catalana de seguretat integral 74, SL., adjudicatària del contracte del 
servei de manteniment de les alarmes dels edificis municipals, la intenció de modificar el 
contracte esmentat, amb motiu de la incorporació a l’objecte del mateix l’alarma del local situat a 
l’Av. Catalunya, 103-109, baixos 1a.  
L’ampliació contractual que restarà subjecta a les condicions següents: 

• Preu: 163,20 € més la quota corresponent de l’Impost sobre el valor afegit anuals. 
• Data d’inici del servei: 1 de febrer de 2016. 
• La present modificació no comporta cap altra alteració sobre el contracte. 

Atorgar a l’empresa Catalana de seguretat integral 74, SL., un termini de 3 dies hàbils per 
comunicar l’acceptació de la proposta de modificació, entenent-se que la no resposta expressa 
suposa la seva acceptació. 
 
SOL·LICITUD DE BESTRETA DE NÒMINA DE TREBALLADORA MUNICIPAL 
Atorgar a P.G.D. una bestreta de nòmina reintegrable per import de 623,76 € a reintegrar en deu 
mensualitats. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Autoritzar a R.N.A. i MC.V.B. a assistir a la Jornada “Novetats a partir de la Directiva 2014/24 UE” 
que es celebrarà el dia 2 de març de 2016 de 9.15 a 14.15 al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
Autoritzar a MM.M.G. a assistir els dies 9 i 10 de febrer de 2016 a la tercera sessió presencial del 
“Máster universitario en contabilidad, gestión y control de entidades locales” que té lloc a Madrid. 
 
APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT “FOOD TRUCK FEST, MERCAT VINTAGE I FIRA DE CERVESA 
ARTESANAL” 
Aprovar la realització de l’activitat indicada, amb un pressupost de despeses aproximat de 
5.494,00€. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PER A PARTICIPAR AL MERCAT DE PRODUCTES TERRES DE L’EBRE KM 0 
Aprovar les bases reguladores per a participar al mercat de productes Terres de l’Ebre – Km.0 
dins de la Festa de la Carxofa 2016, obrint el termini de presentació de sol·licituds de participació, 
que restarà obert fins el dia 17 de febrer de 2016 (inclòs) 
Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, a la Revista 
Amposta i a la pàgina web municipal, amb la fi de que les persones interessades les puguin 
consultar i puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 011 de data 08/02/2016 que ascendeix a un import líquid de 1.396,53 €, 
la qual comença i finalitza amb Sorea SA per import de 1.396,53 €. 

• Relació número 013 de data 08/02/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
33.495,89 € la qual comença amb Generali Espada SA de Seguros y Reaseguros per 
import de 15.610,33 € i finalitza amb Fiatc Mutua Seguros y Reaseguros a prima fija per 
import de 5.147,29 €. 

 
 
 



 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al desenvolupament de les activitats 
incloses a la programació de 2016 del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”, per un import 
de 20.000,00 €. 
 
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 1, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 1.527,62 €. 
- Relació número 2, recollida brossa, per import de 7.569,20 €. 
- Relació número 3, impost béns immobles - rústica per import de 16,08 €. 
 
APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
Aprovar el padró anual dels guals permanents i zones de càrrega i descàrrega any 2016 per un 
import de 129.044,38 €. 
Ordenar l’exposició pública dels padrons que han estat aprovats, per un termini de 30 dies, 
mitjançant la inserció d’anuncis en el butlletí oficial de al Província i Tauler d’anuncis de la 
Corporació, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
 
Aprovar el padró anual del preu públic per la publicitat telemàtica i comercial (Amposta 
Comercial) any 2016, ordenança reguladora número 53 per un import de 3.146,00 €. 
Ordenar l’exposició pública dels padrons que han estat aprovats, per un termini de 30 dies, 
mitjançant la inserció d’anuncis en el butlletí oficial de al Província i Tauler d’anuncis de la 
Corporació, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per M.P.B. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 676,97€. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
Acceptar que els fets imposables derivats de les operacions d’aportació d’actius tenen els 
elements objectius necessaris per emmotllar-los dintre del regim fiscal especial previst en el 
capítol VII del Títol VII de la L.I.S. Donat que les liquidacions no han estat satisfetes per 
BUILDINGCENTER, procedir a donar-se les baixa per exempció. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Devolució per ingressos indeguts de 246,12 € a O.R.P. 
Devolució per ingressos indeguts de 35,41 € a S.P.B. 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de T.S.B. 
per a l’exercici 2016 i següents. 
Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de MI.M.M. 
per a l’exercici 2017 i següents. 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Reconèixer l’errada de fet. Canviar de nom la unitat fiscal. Aprovar una nova liquidació a nom de 
MA.N.F. i aprovar la devolució per ingressos indeguts de 218,28€. 



 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Vista la sol·licitud prese4ntada per la Comunitat de Propietaris del Parking Alacant número 25 en 
la que manifesta que se li ha estat aplicant més metres en el gual permanent que té a l’entrada 
del pàrquing, pel que demana la rectificació de la unitat fiscal i la devolució per ingressos 
indeguts, s’acorda modificar la unitat fiscal que serà de 5 metres lineals, considerar que les 
liquidacions pagades des de que es va donar d’alta aquest gual fins l’exercici 2014 són correctes, 
practicar una liquidació complementària a la que va practicar-se l’any 2015 consistent en la 
diferencia entre el que va pagar 60,86 € i el que hagués hagut de pagar 151,03 €, que són 90,17 € 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per N.R.G., en sis quotes mensuals 
d’igual quantia segons el següent quadre d’amortització: 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per B.H.H. en sis quotes mensuals 
d’igual quantia segons el següent quadre d’amortització. 

• Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per ML.A.C. en sis quotes mensuals 
d’igual quantia segons el següent quadre d’amortització 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitat per K.K., 
en DIVUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 2016 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitat per 
J.G.P., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 
2016. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Aprovar la devolució de la fiança de 80,00 € P.M.LL. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

• Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per C.S.F., 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 A.C. per quan no es donen les circumstàncies 
que donen lloc a responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d'Amposta. 

• Desestimar la reclamació presentada per JA.M.P. per quan no es donen les 
circumstàncies que donen lloc a responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d'Amposta. 

 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

• Ordenar la instal·lació d’elements que impedeixin la indisciplina viària dels conductors 
que estacionen sobre la vorera, i canviar la zona blanca d’estacionament del carrer 
Miquel Granell, per zona blava que afavoreixi la mobilitat dels vehicles i millor servei per 
als comerços de la zona. 

• Ordenar que es reforci amb senyals verticals informant dels horaris en que es reserva l’ús 
exclusiu al transport adaptat al centre de dia del carrer Barcelona i que el centre de dia 
realitzi un comunicat als familiars que porten persones, que mirin de no ocupar l’espai en 
aquests horaris: 

- matins de 8.45 a 10.00 hores 
- migdia de 14.15 a 15 hores 



 

- tarda de 17.45 a 19 hores. 
• Desestimar la sol·licitud formulada per JM.F.R. en la que demana que al local que té 

alquilat al carrer Cervantes, zona peatonal, es col·loquin unes jardineres al davant per a 
que no estacioni cap vehicle. 

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per J.A.B. per realitzar una “Fira de cervesa artesana” al 
Parc dels Xiribecs, juntament amb actes lúdics i concerts per al dia 9 d’abril de 2016, per 
quant l’Ajuntament és coorganitzador. 

• Concedir les llicències sol·licitades,  per C.L.G. i M.F.A. per instal·lar-hi, als voltants del 
Pavelló sendes parades de venda ambulat de xurreria, en ocasió de la festa que tindrà 
lloc al Pavelló els dies 13 i 14 de febrer de 2014 en ocasió del Carnestoltes. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per Club Btt Montbike, en la que demana autorització 
per poder realitzar el dia 6 de març de 2016 una mitja marató, de les 8 a les 12 hores. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per Club Btt Montbike, en la que demana autorització 
per poder realitzar una cursa urbana de 10.000m el dia 6 de març de 2016 de les 8 a les 
12 hores.  

• Autoritzar, amb efectes retroactius la sol·licitud formulada pel Bar Restaurante Troya, en la 
per poder instal·lar una barra al carrer Jardí per poder donar servei als assistents en motiu 
de la manifestació contra el Pla Hidrològic el dia 7 de febrer de 2016. 

• Autoritzar,amb efectes retroactius la sol·licitud formulada pel Bar Alfa en la que demana 
autorització per poder instal·lar una barra a l’av. Ràpita, 60 per poder donar servei als 
assistents en motiu de la manifestació contra el Pla Hidrològic el dia 7 de febrer de 2016. 

• Autoritzar, amb efectes retroactius, la sol·licitud formulada per la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, en la que demana que l’Ajuntament d'Amposta pengi unes pancartes amb el 
recorregut de la manifestació que es realitzarà el dia 7 de febrer de 2016, a l’Av. de la 
Ràpita. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
Autoritzar a FP.M.Z. a la realització d’una activitat extraordinària musical “Festival de Sant Valentí 
”al pavelló firal. 
Aprovar la liquidació de les taxes corresponents. Atenent al següent càlcul: 6 hores de cessió d’ús 
del pavelló x 100 € = 600,00 €. 
Advertir a la interessada que abans de les 8.00 hores del dia 14 de febrer de 2016, haurà de 
deixar l’espai interior, i lavabos i espai d’aparcament del recinte firal nét i en les mateixes 
condicions que es va deixar, advertint-la que de no fer-ho se li podrà imposar el pagament d’una 
taxa de 500,00 €. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

- Cedir l’ús del auditori els dies 16 i 17 de febrer de 2016 a la tècnica de polítiques 
d’ocupació per l’activitat “prova teòrica del procés de selecció de paleta i neteja” de 9 
a 12 hores. 

- Cedir l’auditori del 7 al 30 de març de 2016 per a l’activitat “Fòrum d’emancipació”, de 
9 a 19 hores a l’àrea de joventut d’Amposta. 

- No accedir a la petició de Cornelles Roda S.L. en la que sol·licita usar l’espai exterior 
del Pavelló Firal els dies 6 i 20 d’agost de 2016, donat que la instal·lació, durant 
aquests dies,  ja està ocupada per una altra activitat. 



 

- Cessió de la Sala Teatre de l’Edifici del Casal Municipal els dies 27 i 28 de febrer de 
2016 des de les 09:00 fins les 20:00 hores a GRUP DE TEATRE TERRA BAIXA. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori els dies 23 i 24 d’abril de 2016 de les 09:00 a les 
20:00 hores a CLUB D’ESCACS D’AMPOSTA. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Pavelló Firal el dia 7 de febrer 
de 2016 de les 10:00 a les 20:00 hores a L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal el dia 6 de febrer de 2016 de les 10:30 a les 14:30 hores a JERC. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal el dia 23 de gener de 2016 de les 17:00 a les 20:00 hores a ESQUERRA 
REPUBLICANA D’AMPOSTA. 

- Autoritzar la cessió de l’ús de l’Aula Magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 27 de 
febrer de 2016 de les 15:30 a les 20:00 hores a FOTO CLUB TERRES DE L’EBRE. 

- Autoritzar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’ESCOLA DE 
TEATRE I CIRC D’AMPOSTA els següents dies: 

 30 de gener de 2016 de les 08:00 fins les 21:00 hores. 
19 de març de 2016 de les 10:00 fins les 24:00 hores. 
8 de juliol de 2016 de les 17:00 fins les 21:00 hores. 
9 de juliol de 2016 de les 09:00 fins les 21:00 hores. 
10 de juliol de 2016 de les 09:00 fins les 14:00 hores. 

 
- Autoritzar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 20 de febrer de 

2015 de les 17:00 a 19:00 hores a O.F.N. 
- Sala annexa del pavelló per a la preparació i celebració d’un dinar amb posterioritat a la 

manifestació de la PDE els dies 6 i 7 de febrer de 2016 a partir de les 10 del matí fins les 
20 hores, a Grup de suport contra la repressió de les terres de l’Ebre. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
Cessió i muntatge d’un escenari per als dies 17 i 19 de juny per tal de dur a terme el Delta Blues 
Festival a la zona del Castell d’Amposta, a l’Associació Cultural La Barraca. 
Cessió i muntatge d’un escenari per als dies 5 i 6 de març, en motiu del Motor Show Amposta, 
per tal de poder fer l’entrega de trofeus dins el pavelló fir,  així com també i la cessió de l’equip de 
megafonia i 40 tanques grogues a l’Associació Black Diamond Tunning Cars. 
Cessió d’un equip de megafonia per al 25 al 27 d’octubre de 2016 per a realitzar una fira de 
botigues de piscina al pavelló firal d’Amposta a Grupo zona de Baño SCoop. 
 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
- A SILOÉ, el dia 12 de febrer de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 
- Al Club de Rugby Taus, els dies 9, 11, 16, 18 i 23 de febrer de 2016 per recollida de 

jugadors entrenaments. 
- A Fundació Pere Mata el dia 11 de març de 2016 per visita a Reus. 
- A Fundació Pere Mata, els dies 9, 26 i 27 de març, 13, 18, 23 i 24 d’abril de 2016 per fer 

sortides comunitàries. 
- Al A.M.F., tècnic de l’àrea de comerç, els dies 24, 25 i 29 de febrer de 2016 en motiu de la 

Festa de la Carxofa. 
 



 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de la RM.LL.M., amb efectes del dia 1 de febrer de 2016. 
Disminució d’hores de servei  de J.B.Q. amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, per millora de la 
situació a la llar. 
Alta del SAD I.S.C, , amb efectes del dia 1 de febrer de 2016, per tal de donar resposta al PIA. 
Alta del servei de teleassistència de T.A.V. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import total de 611,73€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen vuit ajuts d’urgència social per un import total de 320,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe número 01-16, de 18 de gener de 2016, redactat per l’arquitecte municipal 
sobre la proposta de correcció d’errada material, a la modificació del POUM número 36, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió 
del dia 5 de febrer de 2015, en el redactat del nou article 97BIS de les Normes Urbanístiques. 
Atès que en el mateix es conclou que es proposa corregir l’errada material produïda, alhora 
d’establir el paràmetre d’ocupació màxim de l’article 97bis de les Normes Urbanístiques del 
POUM, del 40% al 45%, resant el següent redactat de l’article 97bis: 
Clau10c2 
Art. 97 BIS Condicions d’edificació 

1. Parcel·la mínima: 300 m2 
2. Alçada reguladora: PB +1P (6,70 M) 
3. Ocupació: 45% 
La part no ocupada de la parcel·la es destinarà necessàriament a aparcament o jardí. 
4. Índex edificable net: 0,797 m2st/m2s 
5. Reculades: No s’admeten 
6. Cossos i elements sortints sobre el carrer: 
Es prohibeixen els cossos i els elements sortints en qualsevol cas. 

 
CORRECCIÓ D’ACORD 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del dia 1 de febrer de 2016, va aprovar l’acabament 
de contracte de les persones que es diuen a continuació: 
- V.F,Z., com a Director del Centre d’Arts Visuals, amb efectes del dia 4 de febrer de 2016, quan en 
realitat havia de ser amb efectes del dia 2 de febrer de 2016. 
- P.F.F. com a oficial primera paleta, amb efectes del dia 4 de febrer, quan en realitat no se li 
havia d’acabar el contracte per quan el mateix se l’ha convertit en contracte fix. 
la Junta de Govern Local per unanimitat aprova la correcció dels acords indicats. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del passat 30 de novembre de 2015 va aprovar l’ajut 
d’assistència gratuïta a la llar d’infants municipal La Gruneta, de dos menors i que 
equivocadament es va trametre el rebut del mes de desembre, la JGL acorda la devolució per 
ingressos indeguts de 198,66 €. 
 
 



 

TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Aprovació de conveni de col·laboració educativa 
Aprovar el conveni de col·laboració educativa de pràctiques externes d’estudiants de la 
Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, en aquest cas amb l’Ajuntament d'Amposta 
d’acord amb les condicions establertes al conveni, per al curs 2015-2016. 
 
Canvi d’ubicació de patrimoni municipal 
Atès que al despatx de comunicació de l’Ajuntament d'Amposta hi ha un quadre d’Agustí Maigí que 
forma part del fons d’art de l’Ajuntament d'Amposta. Atès que actualment aquest despatx està en 
desús, la JGL aprova autoritzar el canvi d’ubicació del quadre indicat a l’àrea de comerç. 
 
Comunicacions oficials 
- Jutjat contenciós administratiu, número 1 de Tarragona, recurs ordinari 388/2015, declara caducat 
el recurs interposat per C.D.S. i CF.D.S., la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat Social únic de Tortosa, procediment: cantidad 617/2015, sol·licitant la celebració conjunta del 
judici referent als autos 616/15, 617/15 i 317/15, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, comunica inici d’expedient de revocació parcial de la subvenció 
destinada a la formació obligatòria i transversal dels treballadors contractats del Pla Extraordinari 
Local d’ocupació, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Síndic de Greuges, sol·licita informes expedient Q00316/2016, i comunica informació sobre 
expedients Q03102/2015, Q03103/205 i Q0343/2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Administració de Seguretat, comunica la manifestació prevista per al dia 7 de 
febrer de 2016 a Amposta de les 12 a les 14 hores, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
 
 


