
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 21 de març 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: 08:35h 

Hora final: 10:25h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 14 DE MARÇ DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 14 de març de 2016. 
 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 
Contractació de les obres menors consistents en l’arranjament del camí de les Monges i camí de la 
gasolinera amb EM Serveis SL segons oferta presentada per un import total de 2.214,30 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en diversos arbres per a la seva reposició amb 
Iberplant Jardineria i Vivers SL segons oferta presentada per un import total de 1.244,11 
€. 

• Contractació del subministrament consistent en 27 tn d’aglomerat en fred amb àrid granític, 
sense transport amb Arnó Infraestructuras SLU segons oferta presentada per un import 
total de 1.960,20 €. 

• Contractació del subministrament consistent en uniformes per a la Policia Local amb 
Insignia Uniformes SL segons oferta presentada per un import total de 7.523,96 €. 

 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en la reparació amb fibra de la cistella de la grua del 
vehicle T-1070-AG amb Planxisteria i Pintura Rogelio SL segons oferta presentada per un 
import total de 463,67 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la creació del videojoc “Lo joc” personalitzant el 
municipi d’Amposta i el Poble Nou del Delta amb EAAPP Entertaintment SL segons oferta 
presentada per un import total de 3.250,06 €. 

• Contractació dels serveis consistents en el manteniment trimestral dels parcs i jardins 
d’Eucaliptus per al període comprés del 21 de març al 21 de juny de 2016 amb Dan Dor 
2007 SL segons oferta presentada per un import total de 4.842,42 €. 

 
 



 

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS 
Ates que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 15 de febrer de 2016, va 
aprovar la contractació dels serveis consistents en el formador A.F.S. per a la càpsula formativa 
“Gamificació, potencia la teva idea amb elements de joc” que tindrà lloc el dia 26 de febrer de 2016, 
organitzat per Ampost@EMPRESA dins el Programa Catalunya Emprén, amb A.F.S. segons oferta 
presentada per un import total de 337,34 €. 
Vista la proposta de modificació presentada pel Regidor d’Empresa i Promoció Econòmica, en la que 
exposa que s’ha constatat un error en el pressupost presentat per l’adjudicatari, per quan els 
imports de l’IVA i de l’IRPF no eren els correctes. 
Aprovar la correcció de l’acord indicat i on consta: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb A.F.S. segons oferta presentada per un 

import total de 337,34 €.” 
Ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb A.F.S. segons oferta presentada per un 

import total 250,80 € més 59,00 € de desplaçament€.” 
 
CONTRACTES PRIVATS 

• Aprovar  el contracte privat consistent en l’arrendament de l’habitatge moblat ubicat a la 
Travessia San Isidre, 14, 1er 1a d’Amposta, propietat V.M.S., amb les següents condicions: 

- Duració: Del 28 de març al 10 de juny de 2016 
- Import de l’arrendament 740,00 € durant tot el període. 
- La resta que s’especifiquen en el contracte adjunt. 

• Contracte privat consistent en el lloguer de wc i la seva neteja durant l’Amposta Food Truck 
Fest, que es realitzarà el dia 9 d’abril de 2016 al Parc de Xiribecs amb Pronto Servis SL  
segons oferta presentada per un import total de 610,00 €. 

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 
- P.G.M., com a treballadora social amb efectes del dia 30 d’abril de 2016. 
- H.V.C., com a tècnica de participació ciutadana, amb efectes del dia 30 d’abril de 2016. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Autoritzar a assistir a la sessió formativa sobre el Projecte de detecció de radicalització islamista 
(PRODERAI) que es durà a terme el dia 6 d’abril de 9.30 a 13.30 hores a l’edifici de la Regió Policial 
Terres de l’Ebre, als agents J.T.LL., MA.R.C., JJ.LL.B.i FX.C.G. 
Autoritzar a assisitir a la sessió que es durà a terme el dia 27 d’abril de 9.30 a 13.30 hores, als 
agents R.C.G., FM.P.S., B.A.P. i J.G.M. 
 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTORS DE CENTRES 
EDUCATIUS 
Designar a la funcionària E.C.M. com a representant de l’Ajuntament d'Amposta, per formar part 
de la comissió de selecció del concurs de mèrits de la direcció de les escoles, Consol Ferré, Agustí 
Barberà i de l’institut de Tecnificació. 
 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
Aprovar el conveni de cooperació educativa a signar entre la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament d'Amposta per tal que N.M.F., pugui realitzar el pràcticum del grau, en els 
programes de formació ocupació de l’àrea de polítiques actives d’ocupació, entre els mesos 
d’octubre de 2016 i març de 2017. 
 
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Montsià per a la realització de formació pràctica 
de E.G.M., estudiant d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas, per tal que 
realitzi les pràctiques del 14 de març al 15 de juny de 2016, de dilluns a dimecres de 8 a 14 hores 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 094 de data 21/03/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.312,45€, 
la qual comença amb Cepsa Card SA per import de 2.669,65 € i finalitza amb Telefónica 
de España, per import de 1.642,80 €. 

• Relació número 093 de data 21/03/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
87.774,42 € la qual comença amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.815 € i 
finalitza amb Ebrepool SLL per import de 1.482,25 €. 

• Pagament de 246,00 € a C.R.T. Carme Reverté Talarn en concepte d’ajut del fons social 
2015. 

• Pagament del muntatge de la línia d’arribada, speaker i camió pòdium amb un cost 
aproximat de 1.100,00 € a justificar, en concepte de la vuitena edició del trofeu ciutat 
d’Amposta de ciclisme pels carrers de la nostra ciutat, atès que aquesta prova serà 
puntuable per a la Xallenge Catalana de màsters. 

• Pagament dels trofeus i pilotes, amb un cost aproximat de 1.180,00 €, així com Aprovar el 
pagament de les carpes, amb un cost aproximat de 272,00 €, en concepte de la 9a edició 
del Torneig Internacional de Fútbol de les Terres de l’Ebre (ITE). 

• Pagament de 572,13 € a N.P.G. d’acord amb l’acta de conciliació de 12 de febrer de 2016. 
• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 165,29 €. 
• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 20,00 €. 
• Pagament de 1,5 euros per dia assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a 

un total de 54 joves participants en el programa joves per l0’ocupació 2015, essent una 
despesa total de: 646,50 €. 

• Pagament de l’incentiu atorgat de 150,00 € als 90 joves participants en el Programa per 
l’Ocupació d’acord amb el llistat adjunt, essent la despesa total de 13.500,00 €. 

 
SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
Aprovar la sol·licitud formulada  per Nafer SL en la que demana la  transmissió de drets de 
cobrament representats per la factura número A-8/16 de l’obra “Intercanviador subministrament 
intercanviador sistema solar” per un import de 678,81. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució de la fiança a CONTREGISA en concepte de garantia definitiva per l’obra 
“Urbanització dels carrers Avinguda de la Ràpita – Catalunya- Tarradelles” dipositada en forma de 
certificat de seguro de caución, per un import de 26.098,47 €. 
 
 
 



 

EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES 
Aprovar l’embarg de la facturació i resta de dret econòmics que tingui dret a percebre Fustes 
Roca i Codorniu SL fins cobrir  el deute pendent que ascendeix a 3.290,09 €. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ – “TREBALL A LES 7 
COMARQUES” 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre el consell Comarcal del Montsià i els 
Ajuntament de la comarca del Montsià per l’execució del projecte Montsià Actiu 2016. 
Assumir el compromís per part de l’Ajuntament d'Amposta d’abonar al Consell comarcal del 
Montsià la quantitat de 8.115,61 €, segons el següent desglossament: 3.392,86 € en concepte de 
“quota de les accions de suport al teixit productiu” i 4.722,75 € en concepte de quota del 
dispositiu d’inserció sociolaboral Activa’t. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DE LA V EDICIÓ DEL CONCURS D’APARADORS 
Aprovar les Bases reguladores del concurs d’aparadors comercials, dintre la Festa del Mercat a la 
Plaça 2016 obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al dia 15 de maig 
de 2016. 
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. 
 
SOL·LICITUD D’EDICIÓ DE SEGELL COMMEMORATIU DEL CENTENARI DEL PONT PENJANT 
Sol·licitar a la Secretaria de la Comisión Filatélica de l’Estat, l’edició d’un segell commemoratiu del 
centenari del Pont Penjant d’Amposta. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a MJ.A.B. i A.A.B. previ pagament de les següents 
taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

29-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a MC.C.B. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

7-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00

8-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00

9-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
 
 



 

Atorgar concessió administrativa funerària a A.F.M. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

47-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.N.B. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

5-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
Atorgar concessió administrativa funerària a F.E.V. i R.S.G. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

27-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00

26-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
La concessió administrativa s’atorga pel termini de cinquanta anys a comptar de l’acord de la 
Junta de Govern Local o des del moment en què l’interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest 
fora posterior. 
 
MERCAT MUNICIPAL 

• Vista la sol·licitud presentada per  MC.LL.G. en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC101, en la que demana poder parar amb l’emplaçament del vehicle al 
darrera de la parada i amb els metres que tenia concedits abans de la remodelació del 
mercat, s’acorda no considerar les al·legacions esgrimides per la interessada considerant 
ajustada a  

• Dret l’emplaçament i la disminució dels metres continguts en l’emplaçament assignat. 
• Vista la sol·licitud presentada per E.B.A. en condició de titular de la llicència del Mercat 

exterior número NC032, en la que demana poder recuperar els metres que tenia 
concedits abans de la remodelació del mercat, s’acorda no considerar les al·legacions 
esgrimides per la interessada considerant ajustada a dret l’emplaçament i la disminució 
dels metres continguts en l’emplaçament assignat. 

• Vista la sol·licitud presentada per  R.M.C. en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC019, en la que demana poder recuperar els metres que tenia 
concedits abans de la remodelació del mercat s’acorda no considerar les al·legacions 
esgrimides per la interessada considerant ajustada a dret l’emplaçament i la disminució 
dels metres continguts en l’emplaçament assignat. 

• Vista la sol·licitud presentada per V.A.M. en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC031, en la que demana poder recuperar els metres que tenia 
concedits abans de la remodelació del mercat, s’acorda no considerar les al·legacions 
esgrimides per la interessada considerant ajustada a dret l’emplaçament i els metres 
concedits en l’emplaçament assignat. 



 

• Vista la sol·licitud presentada per F.H.B. en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC040, en la que demana poder canviar la ubicació ja que al nou indret 
li toca molt l’aire, 

• s’acorda no considerar les al·legacions esgrimides per l’interessat considerant ajustat a 
dret l’emplaçament assignat. 

• Vista la sol·licitud presentada per P.H.G., en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC043, en la que demana poder canviar la ubicació ja que al nou indret 
li toca molt l’aire, s’acorda no considerar les al·legacions esgrimides per l’interessat 
considerant ajustat a dret l’emplaçament assignat. 

• Vista la sol·licitud presentada per  T.B.G., en condició de titular de la llicència del Mercat 
exterior número NC038, en la que demana poder canviar la ubicació ja que al nou indret 
li toca molt l’aire, s’acorda no considerar les al·legacions esgrimides per l’interessat 
considerant ajustat a dret l’emplaçament assignat. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS 
Vista la proposta presentada per la Regidora de Turisme, sobre l’activitat que es vol dur a terme 
el dissabte 9 d’abril de 2016 al Parc de Xiribecs anomenada “I Amposta Food Truck Fest”. 
Vist l’informe emès per la Policia Local, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda, utoritzar 
que es senyalitzin prèviament els espais que es demanen als voltants del parc de Xiribecs per tal 
que es pugui realitzar la concentració de vehicles clàssics a l’Av. Sebastià Juan ARbó i al Josep 
Tarradelles, per a que puguin aparcar els expositors i zona d’accés de les Food Trucks. 
Pel que fa a l’aforament, el parc de Xiribecs, tenint en compte els 5 accessos que disposa, pot 
permetre un aforament màxim de 7.020 persones, sempre i quan totes les portes siguin obertes 
en la seva totalitat. En la distribució interna dels expositors i vehicles food Trucks, s’haurà de fer 
cas de les indicacions de seguretat dels Serveis tècnics municipals de manera que no dificultés 
les entrades i sortides al Parc i les altres condicions i requisits que s’estableixin en l’informe tècnic 
corresponent, pel que fa a l’activitat extraordinària. 
Autoritzar que per part de la Policia Local es col·labori amb els mitjans disponibles mentre duri el 
I Amposta Food Truck Fest en l’exercici de les funcions que tenen encomanades per llei i per fer 
complir les exigències que es determinin mitjançant els informes tècnics municipals. 
 
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 4, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 8,71€. 
- Relació número 5, recollida brossa, per import de 1.901,84 €. 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2016: 
- Relació número 68, vehicles (liquidacions), per import de 74,87 € 
- Relació número 69, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 17.506,72 €. 
- Relació número 70, llicències d’obres, per import de 841,95 €. 
- Relació número 71, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 99,97 €. 
- Relació número 72, llar d’infants, per import de 263,36 €. 
- Relació número 73, preu públic pel mercat interior, per import de 165,16 €. 
- Relació número 74, servei grua i custòdia de vehicles, per import de 37,15 €. 



 

- Relació número 75, obertura d’establiments, per import de 1.676,27 €. 
- Relació número 76, taxa llicència autotaxi i altres vehicles, per import de 1.200,00 €. 
- Relació número 77, ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, per import de 1.416,05 €. 
- Relació número 78, ocupació via pública, per import de 8.336,60 €. 
- Relació número 79, preu públic per mercat exterior, per import de 2.911,35 €. 
- Relació número 80, prestació de serveis culturals i recreatius, per import de 4.702,62 €. 
- Relació número 81, publicitat Amposta Ràdio, per import de 363,00 €. 
- Relació número 82, Exp. Sancionador ordenança, Policia i Bon Govern, per un import de 

3.001,00 €. 
- Relació número 83, lloguer de sales i dependències, per un import de 2.500,00 €. 
- Relació número 84, lloguer o venda d’immobles, per un import de 9.055,00 €. 
- Relació número 85, venda d’ordenances i fotocòpies, per un import de 177,00 €. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Aplicar la bonificació a la liquidació generada pel pagament de la taxa per l’obertura d’un comerç 
al detall de material adequació espais exteriors, sol·licitada per R.V.P.: 

Liquidació Import 

Quantitat 

pagada % bonificat 

Quantitat 

bonificada 

Quantitat a 

tornar 

861930 1012,68 1012,68 65 % 658,25 658,25
 

SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Acceptar la sol·licitud d’exempció presentada per M.A.F. en què manifesta que ha rebut notificació de 
la liquidació número 862038 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de dació en pagament de 
deute, i en base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, de 5 de març,  
sol·liciten l’exempció de les mateixes. 
Donar de baixa la liquidació número 862038 per tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ D’IIVT 
Acceptar la instància presentada per MI.M.B., en què manifesta que el dia 2 de setembre de 2015 va 
morir la seva mare F.B.C. i que degut al fet que un dels hereus, germà de la sol·licitant, va premorir a la 
causant i encara no han pogut preparar tota la documentació per formalitzar l’escriptura de 
manifestació i acceptació d’herència, demana una pròrroga per presentar a liquidació l’impost sobre 
l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana, i concedir una pròrroga per presentar l’acte 
que contingui la transmissió de domini dels béns  i drets de naturalesa urbana que posseeix la 
herència jacent de F.B.C., que finalitzarà el dia 2 de setembre de 2016 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IVTM 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
F.P.C. per a l’exercici 2017 i següents. 

• Admetre que la maquinària agrícola propietat de l’entitat AGRO-LOIM, S.L. està inscrita en 
el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper 
exercici 2017 i següents. 

 
 
 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Desestimar la sol·licitud formulada per R.A.B., en la que demana l’anul·lació del servei de grua 
per la immobilització i retirada del seu vehicle matrícula 0431-BBP per no estar d’acord amb el 
servei de grua prestat per quan, el tribut que s’ha liquidat per aquest servei és correcte. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Concedir llicència  per ocupació de la via pública a F.L.M., com a titular de la llicència de bar 
anomenat CHARLOT amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb una 
superfície de 6 m2. 
Període d’ocupació: Any 2016 excepte els diumenges per descans setmanal. 
 
Concedir llicència per ocupació de la via pública  a M.J., com a titular de la llicència de bar La Lira 
Ampostina amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb una 
superfície de 20 m2 per l’emplaçament de 5 taules i les corresponents cadires. 
Període d’ocupació: Els mesos d’abril a setembre, ambdós inclosos, de l’any 2016. 
 
 
Concedir llicència per ocupació de la via pública a JS.C.F. com a titular de la llicència de Bar Canela 
amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la via pública, per tractar-
se d’un carrer de vianants, amb una superfície de 8 m2 per l’emplaçament de 2 taules i les 
corresponents cadires. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
 
Concedir llicència per ocupació de la via pública a Comi Restarium, S.L.U. amb les dades 
d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera, per tenir 
suficient amplitud, amb una superfície de 16 m2 per l’emplaçament de 4 taules i les 
corresponents cadires. 
Període d’ocupació: Del mes d’abril fins al mes de desembre, ambdós inclosos, de l’any 2016. 
 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar a l’Escola de teatre i circ d’Amposta, per ocupar la via pública el dia 16 d’abril de 2016 
d’10 a 143 hores a la plaça del mercat, per celebrar el Dia Mundial del Circ a la ciutat d’Amposta. 
 
Autoritzar a  C.S.C., propietària de la llibreria la Gavina, a ocupar la via pública amb taules davant de 
la llibreria al carrer Major 21 en motiu de la venda de llibres els per la Diada de Sant Jordi el dia 23 
d’abril de 2016. 
 



 

Autoritzar al Club Atletisme Terres de l’Ebre a realitzar la cursa pel terme municipal d’Amposta, el 
diumenge 24 d’abril de 2016 i sol·licita col·laboració logística per posar tanques al recorregut i 
suport de la Policia Local i Protecció Civil. 
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local per senyalitzar les cruïlles que afectin al terme 
municipal d’Amposta, així com regular el trànsit amb els recursos humans disponibles. 
Autoritzar la cessió de les tanques disponibles per part dels serveis municipals. 
Sol·licitar la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció civil, amb els recursos 
humans disponibles. 
 
Autoritzar a P.E.F. en la que demana autorització a realitzar una fira artesanal a la zona esportiva 
del Poble Nou els dies 24 de març (de 16a 21 hores) i 25, 26 i 27 de març de 2016 de 10.30 a 
20.300 hores. 
 
Autoritzar a R.F.P., rector de la parròquia arxiprestal de la Ciutat d’Amposta, a realitzar els actes 
religiosos de Setmana Santa i també demana la col·laboració de la Policia Local en la realització 
dels que concorren per la via pública. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Cessió de - La Biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó el dia 29 d’abril de 2016 en horari de tot el 
dia a S.C.M. 
Cessió de l’Auditori els dies 21 i 22 de maig de 2016 en horari de tot el dia a Club d’Escacs 
Amposta. 
Cessió de  l’Auditori el dia 28 d’abril de 2016 des de les 12:30 fins les 14:00 hores a l’Escola 
Agrària d’Amposta. 
Cessió de l’ús de la instal·lació esportiva sol·licitada els dies 25, 26 i 27 de març a TORNEIG DE 
FUTBOL INTERNACIONAL DE LES TERRES DE L’EBRE. 
Cessió de l’ús del Pavelló Firal els dies 5, 16 i 17 d’abril a MANS UNIDES. 
Cessió de l’Aula Magna del Casal Municipal per als dies 1, 8, 15 i 22 d’abril i 6 i 13 de maig  matí 
09:00 a 13:00 a Cooperació Activa Terres de l’Ebre. 
Cessió del Teatre del Casal Municipal per als dies 1 dies 23 i 24 d’abril de les 9 a les 13 i de les 16 
a les 21 hores a l’Associació de voluntaris d’Amposta. 
Cessió de l’ús del Pavelló Firal del 6 de juny al 7 de juliol de 2016 per celebrar el ramadà a 
Asociación Islàmica y Cultural del Montsià. 
Desestimar la cessió de l’ús del Pavelló Firal el dia 8 de juliol de 2016, per quan el mateix està 
ocupat a Asociación Islàmica y Cultural del Montsià. 
 
 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Desestimar la sol·licitud formulada per MJ.B.Q., en la que demana que es pinti un estacionament 
per a minusvàlids davant de casa seva, a l’Av. Josep Tarradelles. 
 
Autoritzar  la zona de càrrega i descàrrega al carrer Bolívia, 5-11 sol·licitada per R.R.O., 
representant de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Amposta, per als vehicles dels músics, els 
quals actuen al local de l’antic esplai Sant Jordi, els diumenges a la tarda. 
 



 

Desestimar la sol·licitud formulada per J.L.P., en la que demana que s’esborri el reservat 
d’estacionament de minusvàlids que hi ha al carrer Sant Cristòfol, 103, ja que el seu antic usuari 
viu a un altre carrer. 
 
Autoritzar que es senyalitzi un contragual d’uns tres metres aproximadament al C/ Mestre 
Casanova i s’esborri en aquesta distància d’estacionament que hi ha senyalitzat al terra, per tal 
de que els usuaris del gual número 1121 disposin de l’espai suficient per realitzar la maniobra 
d’entrada i sortida de l’immoble. 
 
Ordenar a la Policia Local que faci el seguiment de l’indisciplina viària al carrer Gran Capità, i 
Passatge Neptú i insalubritat a la casa del costat, antic molí de Soneca. 
 
Desestimar la sol·licitud formulada per S.F.C., en la que demana que es pinti un estacionament 
reservat per a minusvàlids al carrer Escoles, per quan es comptabilitzen a la zona, en un radi 
inferior als setanta metres del domicili del sol·licitant, sis estacionaments reservats per a 
minusvàlids, els quals es poden utilitzar per qualsevol persona que disposi de la tarja de 
minusvalidesa. 
 
Delimitar el camí de propietat pública de la zona del moll de descàrrega de Mercocàmara. 
Senyalitzar amb senyalització horitzontal (línea continua de delimitació del camí) per part de la 
brigada de serveis de l’Ajuntament i col·locant una senyal de cediu el pas a la sortida del camí 
Comunets al camí Ferrereta i una senyal d’STOP a la sortida del camí Ferrereta al carrer Salvadó 
Dalí, d’acord amb croquis adjunt. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per RM.S.P. representant de l’Escola Agustí Barberà, en la que 
demana la cessió de la televisió de pantalla plana de l’àrea de joventut per als dies 22 i 23  d’abril 
de 2016, per realitzar una activitat als baixos de la biblioteca. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL 
Autoritzar l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal d’Amposta (sòl urbà i urbanitzable) 
J.M.M. per a la redacció del projecte de soterrar la línia aèria entre la subestació d’Amposta i les 
granges Ferré al terme municipal d’Amposta de l’assignatura de Projectes dels estudis 
d’enginyeria elèctrica que impartir la URV. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
El dia 15 de març de 2016 a Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, per ingrés de X.R.  
Els dies 4 i 22 de maig de 2016 a la Fundació Pere Mata. 
 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOLUNTÀRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
Admetre com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a la MM.M.R.  
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD del X.R.A., per ingrés residencial, amb efectes del dia 18 de març de 2016. 
Baixa del SAD del F.A.B. per ingrés residencial, amb efectes del dia 11 de març de 2016. 
 Alta del SAD de I.M.P., amb efectes del dia 21 de març de 2016. 
Alta del SAD de A.R.F. amb efectes dle dia 15 de març de 2016. 



 

Alta del servei de telassistència de E.F.F.  
Alta del servei de telassistència de la T.M.A. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Increment del TAD a A.F.J., el qual a partir del dia 14 de març de 2016 passa a fer ús del servei de 
transport de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 381,97€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen onze ajuts alimentaris per un import total de 440,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Resolució dictada per la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant la qual 
es posa fi a l’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per al projecte 
(PEOL/2010/0148), la Junta de Govern Local resta assabentada.  
- Jutjat de lo Penal número 2 de Tortosa, condemna a JP.H.V. i a M.M.M., com autors penalment 
responsables d’un delicte de lesions en el que l’Ajuntament d'Amposta es va personar com 
acusació popular, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Proposta de contractació de personal 
Aprovar la contractació de JF.G.G., categoria laboral AGp-8, jornada laboral completa del 28 de 
març al 12 de juny de 2016 
Aprovar la contractació de JM.T.J., categoria laboral AGp-8, jornada laboral completa del 28 de 
març al 12 de juny de 2016 
 
 
 


