
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 11 d’abril 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: 11:15h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 4 D’ABRIL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 4 d’abril  de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
A Gas Natural SDG SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Vázquez de Mella, 40 
(Exp. 2016/018) 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per substitució de 20 metres de línia aèria i estaes de 130 
metres de cable subterrani al polígon 31, 9010-9029, (Exp. 2014/199) 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
CONTRACTES MENORS D’OBRES 

- Contractació de les obres consistents en anivellar parcel·la del carrer França entre l’Institut 
de Tecnificació i les piscines municipals amb Garcia Excavaciones y movimientos SL segons 
oferta presentada per un import total de 3.484,80 €. 

- Contractació de les obres consistents en canvi de tuberies als lavabos del pavelló d’esports 
per avaria amb Imte SLL segons oferta presentada per un import total de 2.570,33 €. 

 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

- Contractació del subministrament consistent en 35 sabates de seguretat S-3 corresponent a 
l’hivern de 2016 amb  Fabricats i manipulats Signo SL segons oferta presentada per un 
import total de 1.573,30 €. 

- Contractació del subministrament consistent en material d’uniformitat i altre equipament 
policial amb  Peres Sports SL segons oferta presentada per un import total de 1.471,97€. 

 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 42 hores de formació del mòdul 
cultius agrícoles, jardinera i vivers amb N.G.C., segons oferta presentada per un import 
total de 1.260,00€. 

 



 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 80 hores de formació del mòdul 
auxiliar de veterinària i ramaderia amb Frisian Horses SL segons oferta presentada per un 
import total de 2.400 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 60 hores de formació del mòdul 
dependent de productes alimentaris: carn i peix amb A.M.E. segons oferta presentada per 
un import total de 1.800,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 40 hores de formació del mòdul 
secretari/a i atenció al públic amb E.C.F. segons oferta presentada per un import total de 
1.200,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 40 hores de formació del mòdul 
secretari/a i atenció al públic amb S.V.C. segons oferta presentada per un import total de 
1.200,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 75 hores de formació del mòdul 
dependent de productes alimentaris: carn i peix amb A.D.D. segons oferta presentada per 
un import total de 2.250,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en el contracte anual CEP anuncis Ebreexpress amb 
CEP Anuncis, S.C.C.L segons oferta presentada per un import total de 1.452,00 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 

- Contracte privat consistent  en l’hora del conte Ginjoler amb llengua dels signes catalana: 
Tots el petons del món el divendres 6 de maig de 2016 a la Biblioteca Comarcal amb El Cep 
la Nansa Edicions segons oferta presentada per un import total de 229,90 €. 

- Contracte privat consistent  en espectacle per a nadons amb les seves famílies que estimula 
els sentits i la imaginació el dia 19 d’abril de 2016 a la Biblioteca Comarcal amb El Nona U.S. 
segons oferta presentada per un import total de 367,29 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a R.N.A. a assistir a la jornada “Tramitació electrònica – territori i urbanisme” 
que es realitzarà el dia 3 de maig de 2016 de 9 a 14 hores als Serveis territorials del 
departament de territori i sostenibilitat a Amposta. 

- Autoritzar a l’arquitecte municipal, J.S.S. a assistir a la jornada “Tramitació electrònica – 
territori i urbanisme” que es realitzarà el dia 3 de maig de 2016 de 9 a 14 hores als 
Serveis territorials del departament de territori i sostenibilitat a Amposta. 

- Autoritzar a N.M.B. a assistir, juntament amb el regidor de Noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica a la reunió del grup de treball 
d’ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes 
d’Smart cities, que es durà a terme el dia 15 d’abril de 2016 de 12.30 a 15 hores a 
Tarragona. 

- Autoritzar a l’auxiliar administrativa de turisme a assistir a la Fira B-Travel a Barcelona, del 
15 al 17 d’abril de 2016 que tindrà lloc a Barcelona. 

- Autoritzar a J.D.C. i A.P.C. a assistir a la V Jornada de l’adolescència de les Terres de l’Ebre 
que es realitzarà el dia 14 d’abril de 2016 de 9 a 14 i de 16 a 18 hores a l’auditori Felip 
Pedrell de Tortosa. 

 



 

- Autoritzar a L.A.S. a assistir a la comissió participativa del Pla Salut Escola i Comunitat de 
les Terres de l’Ebre, el dia 11 d’abril de 2016 de 13 a 15 hores a Tortosa. 

- Autoritzar  a les treballadores de les llars d’infants, R.D.A. i R.D.C. a assistir a la Trobada 
d‘Escoles Verdes bressol el dia 9 d’abril de 2016 a Castellvell del Camp. 

 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
Reconèixer a M.P.D. l’antinguitat amb efectes del dia 2 de gener de 2005. 
 
PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTE PER RISC PER EMBARÀS 
Declarar el pas de N.M.P. a la situació de suspensió del contracte per risc per embaràs 
contemplat a l’article 45.1 del RDL 2/2015 pèl que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels 
Treballadors a partir del dia 12 d’abril així com donar-la de baixa de la nòmina a partir d’aquesta 
data i fins el dia d’inici del permís de maternitat, període en que percebrà la prestació econòmic 
per risc durant l’embaràs directament d’Activa Mútua. 
 
APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ AMB ACTIVA MÚTUA PER LA IMPLANTACIÓ DEL MÈTODE DE 
GESTIÓ APLICA 
Col·laborar amb Activa Mútua amb la implantació del mètode de gestió Aplica, comprometent-se 
a les següents accions: 
1. Designar una comissió transversal de seguiment, el responsable de la qual mantindrà la 

comunicació entre l’ interlocutor d’APLICA i la resta de la comissió. 
2. Compartir els seus coneixements i iniciatives en les activitats que realitzin. 
3. Proporcionar accés als recursos necessaris per a dur a terme les accions. 
4. Comunicar a tota l’organització el compromís adquirit per a la implementació del mètode. 
5. Elaborar i executar una estratègia empresarial comuna, ajustant expectatives i interessos, 

competències de l’organització i aspectes de l’entorn. 
6. Implementar el mètode adequat a les necessitats de l’organització. 
7. Dur a terme les seves accions en els llocs i períodes establerts. 
Exigir a  Activa Mútua el compromís de mantenir en l’estricta confidencialitat tota la informació 
recollida, d’acord amb l’establert a la LOPD 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter 
personal. 
La implantació del mètode aplica no tindrà cost per l’Ajuntament. 
 
 APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ 
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Montsià per a la realització de formació pràctica 
de l’alumne MA.M.M., estudiant d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas, 
per tal que realitzi les pràctiques del 29 de març fins al 25 d’abril de 2016 de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
Vista la sol·licitud presentada per  MC.S.F. actuant com a mandatària verbal de CARITAS 
INTERPARROQUIAL D’AMPOSTA en la que manifesta que ha rebut liquidació de taxes per 
l’ocupació de la via pública per al mercat del dimarts per poder instal·lar una parada de venda de 
palmes i que atès que no se li ha liquidat mai, demana l’exempció d’aquesta taxa. 
Donar de baixa la liquidació practicada per quan es tracta d’una entitat sense ànim de lucre. 
 



 

Vista la sol·licitud presentada per G.T.A. en la que indica renúncia a la llicència a precari que li va 
concedir l’Ajuntament sobre els mòduls 19 i 20 del mercat ambulat dels dissabtes per estar 
embarassada amb la intenció de continuar gaudit de dita llicència a precari en reincorporar-se al 
lloc de treball, acceptar la baixa de la llicència temporal a precari a partir del dia 31 de març de 
2016 que s’atorgà a G.T.A. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a MA.F.T. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

62-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a T.F.T. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

59-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a R.S.L. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

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

88-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a IM.P.A. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

40-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per G.M.A. motivada 
pels danys soferts el dia 22 de febrer de 2016 sobre les 16.30 hores per un sot que hi ha 
a la vorera de l’escola Soriano Montagut.  

 
- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, presentada per L.F.R. pels danys 

soferts el dia 7 d’octubre de 2015 a les 10.30 hores, al caure , quan sortia de la farmàcia 
Abella pel carrer Inocenci Soriano Montagut. 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES  
Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora número 44 reguladora del preu públic per l’ús 
de les instal·lacions esportives municipals, en el seu apartat d) amb el títol venda de material, 
quedant redactat com s’indica tot seguit: 
Venda de material: 

Article Preu 

Gorra de bany de làtex 3,09 € 



 

Gorra de bany de licra 3,40 € 

Gorra de bany de silicona 3,60 € 

Gorra de bany de silicona multicolor 7,06 € 

Ulleres Marni i Atlas 6,90 € 

Ulleres Marni jr 6,00 € 

Ulleres Rocket 8,70 € 

Mitjons neopré 7,00 € 

Protectors oïda 4,74 € 

Pinça nas 3,76 € 

Samarreta 9,53 € 

Tovallola 29,97 € 

Cadenat de combinació per armariets 7,00 € 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 134 de data 11/04/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.076,79 €, 
la qual comença amb Localret per import de 2.516,79 € i finalitza amb Carburants del 
Montsià SL, per import de 1.560,00 €. 

- Relació número 133 de data 11/04/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
39.538,56 € la qual comença amb Contregisa  per import de 17.026,31 € i finalitza amb 
ISS Solu de Limpieza Directa SA per import de 1.561,63 €. 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per A.R.F. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 211,12€. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

- Acceptar el fraccionament i ajornament a de MJ.R.P. en quinze quotes.  
- Acceptar el fraccionament i ajornament a de J.M.B. en tres quotes.  
- Concedir-li un fraccionament en 6 quotes mensual d’igual quantia a EY.V.P. 
- Concedir-li un fraccionament en 3 quotes mensual d’igual quantia a C.M.D. 
- Concedir-li un fraccionament en 3 quotes mensual d’igual quantia a JC.R.P. 
- Acceptar el fraccionament i ajornament en sis quotes mensuals a G.R.P. 
- Acceptar el fraccionament i ajornament en sis quotes mensuals a E.R.P. 
- Acceptar el fraccionament i ajornament en sis quotes mensuals a O.R.P. 
- Acceptar el fraccionament i ajornament en sis quotes mensuals a S.Q.A. 

 
 
PROPOSTA DE COMPENSACIÓ DE CRÈDITS I DEUTES 
Admetre la existència d’un crèdit per un import de 233,62 € i d’un deute per un import de 228,89 
€ a favor de l’entitat reclamant, BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. existint una diferència al seu 
favor de 4,73 €. Compensar el crèdit amb el deute i procedir a practicar la devolució per 
ingressos indeguts de la diferència al seu favor que ascendeix a 4,73 €. 
 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Aplicar l’exempció de l'impost a la unitat fiscal relativa al nou vehicle propietat de I.G.P. a 

efectes 2017 i següents. 
- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JF.R.B. per a 

l’exercici 2017 i següents. 
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a JM.R.B. 
- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de EP.C.F. per a 

l’exercici 2017 i següents. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts de 67,35 € a CAIXA BANK, S.A. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Vistes les sol·licituds presentades per P.T.F. en les que manifesta, que se li han liquidat els anys 
2012 a 2015 de la taxa per recollida d’escombraries –tarifa local comercial- quan manifesta que 
es tracta del magatzem de la casa on viu que va tenir llogat fins l’any 2011 i que després n’ha fet 
un ús particular, per la qual cosa demana l’anul·lació de les liquidacions, s’acorda  reconèixer 
l’errada de fet i donar de baixa les liquidacions números 876516, 876518, 876519 i 876520. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Vista la sol·licitud presentada per B.A.P., modificar la unitat fiscal relativa a la llicència de gual 
número 1221 ajustant-la a la mesura de la reserva de la via pública de 4,50 metres lineals.  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PEL SERVEI DE GRUA 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts a MJ.M.C. equivalents a la taxa pagada pel servei de 
grua que ascendeix a l’import de 82,70 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER L’ÚS DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se sobre la taula. 
 
 
 
 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Autoritzar que es pinti una plaça d’aparcament per a minusvàlids al carrer Holanda, 78, genèric, 
advertint al sol·licitant, que el mateix podrà ser utilitzat per qualsevol persona que disposi de la 
tarja de minusvàlid. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar a l’Associació Siloé a ocupar tres llocs a la via pública per vendre flors el dia 23 
d’abril, en motiu de Sant Jordi. 

- Autoritzar a M.A.S., propietària de l’establiment, 16 Flors, en la que demana autorització 
per poder posar una parada de roses el dia 23 d’abril de 2016 a l’Av. Ràpita, davant l’antic 
edifici d’INEM. 



 

- Autoritzar a T.B.LL. representant de Bombolles, a ocupar la via pública el dia 23 d’abril de 
2016 de les 16 a les 19 hores per fer una exhibició de ball i exhibició de moda infantil així 
com ocupar part de la plaça Ramon Berenguer IV per tal de posar inflables i actuació d’un 
pallasso. 

- Autoritzar a JG.S.V., com a President del Moto Club Amposta, a celebrar el dia 22 de maig 
de 2016 el III Enduro de Nens del Montsià, competició inclosa en el Calendari Oficial de la 
Federació Catalana de Motociclisme. 

- Autoritzar a JG.S.V. com a President del Moto Club Amposta, a celebrar el dia 24 d’abril de 
2016 una cursa de Motocross per a nens i demana la col·laboració de la Policia Local i 
restringir el pas de vehicles i l’aparcament al camí de la Ferrereta, camí Tapa fins carrer 
Danubi, Rhin i Tamesi. 

- Autoritzar a l’Associació Cultural Les Set Piques, a realitzar una activitat de caràcter 
extraordinari a desenvolupar a la zona de l’hemisferi sud del Delta de l’Ebre amb punt de 
sortida i arribada al Poble Nou del Delta el dia 23 d’abril de 2016. 
Autoritzar l’ús de la pista poliesportiva coberta del Poble Nou de les 9 del matí fins 24 
hores i il·luminació de la mateixa així com autorització per utilitzar el camp de futbol del 
Poble Nou del Delta com aparcament. 
Traslladar la sol·licitud de col·laboració a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per a 
que en la mesura dels recursos que disposin, puguin ajudar en el correcte 
desenvolupament de la prova esportiva. 

- Autoritzar a FJ.E.P., representant de la Lira ampostina, a ocupar la via pública el dia 22 
d’abril de 2016 a la plaça Ramon Berenguer IV per tal de realitzar un concert i el dia 23 
d’abril de 2016 per fer cercaviles per diversos carrers de la població i sol·licita la 
col·laboració de la policia Local. 

- Autoritzar les següents parades de venda de llibres, flors i altres materials relacionats 
amb Sant Jordi als següents, i aprovar la liquidació de la taxa de 25,00 € a cadascuna de 
les sol·licituds, d’acord amb l’ordenança reguladora número 51, relativa a les parades de 
la Diada de Sant Jordi: 

- Fundació Pere Mata.  
-Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta.  
- Lammar de.. 
- Passtisseria Pous.  
- Ensucrada.  
- Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta. 
- Llibreria Mercè. 
- Faristol. 
- Engrescades de les Terres de l’Ebre. 
- Subimont Sl Pont del Grau. 
- Grup la Deriva. 
- Joguines Llansamà. 
- Les cosetes de Nanda. 
- Shamrock School. 
- Art 89 
- AMPA CEE l’Àngel. 
- Grup de Majorettes d’Amposta. 

 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 14 d’abril de 2016 de les 22:00 fins les 

24:00, a AMPA SORIANO MONTAGUT. 
- Cessió de l’Auditori el dia 20 de maig de 2016 des de les 19:00 fins les 22:30 hores, a 

l’ESCOLA AGRÀRIA D’AMPOSTA. 
- Cessió de l’Auditori per als dies 7 i 8 maig de 2016 de les 09:00 fins les 24:00, 

condicionada a que es dipositi una fiança de 50,00 € a l’Oficina de Gestió Tributària, 
abans del dia 1 de maig de 2016, a GRUP D’ANIMACIÓ JOVENIL HIGH LAND d’Amposta. 

- Cessió del Teatre del Casal Municipal per als dimecres des del 12 d’abril fins al 14 de juny 
de 2016  de les 15:15 fins les 16:45 h, a S.G.H. 

- Acceptar la cessió a APASA de: 
- La sala 1 pavelló i piscina coberta exterior el 23/05/2016 de les 09:00 fins 13:00. 
- La sala 1 pavelló, piscina coberta i futbol    el 24/05/2016 de les 09:00 fins 13:00. 
- La sala 1 pavelló, piscina coberta i pista at el 25/05/2016 de les 09:00 fins 13:00. 
- La sala 1 pavelló, piscina coberta exterior el 26/05/2016 de les 09:00 fins 13:00. 

- Cessió del Teatre, Aula Magna i Aula d’Informàtica del Casal Municipal per als dies 9 i 10 
d’abril de 2016  de les 09:00 a 21:00 a FUNDACIÓ TRIANGLE JOVE. 

- Cessió d’ús del Pavelló Firal els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig de les 10:00 fins les 20:00 
hores a l’ASSOCIACIÓ DASHMESH. 

- Cessió d’ús del Pavelló Firal els dies 6 a 9 d’octubre de les 10:00 fins les 20:00 hores a 
l’ESPLAI DE JUBILATS LA CAIXA. 

- Cessió de l’ús del Pavelló Firal els dies 21 i 22 de maig de 2016 a ASSOCIACIÓ 
D’ENGRESCATS DE LES TERRES DE L’EBRE. 

- Cessió del Teatre del Casal Municipal per al di 16 d’abril de 2016  de les 09:30 a 21:00 a 
Foto Club Terres de l’Ebre. 

- Cessió de l’Auditori per al 16 d’abril de 2016  de les 22:00 fins les 03:00 del dia següent a 
Associació de Veïns de Remolins de Tortosa. 

- Reservar l’auditori per a l’activitat “Assajos Sarsuela” en motiu de la Festa del Mercat a la 
Plaça els dies 1, 8, 15, 22, 29 d’abril i 6 de maig de 2016 de 20.30 a 24 hores. 

- Cessió de l’ús del Buc 1 del Casal de la Música, al grup “SAralee”, els dimarts i dimecres de 
21 a 24 hores. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Cedir a l’Associació Dashmesh un escenari, un equip de so, un micro i cortina de plàstic 
per als dies 29, 30d’abril i 1 de maig de 2016. 

 
- Cedir a l’Associació Cultural la Barraca del Músic, en la que demana la cessió d’un 

escenari i les tarimes de la Biblioteca per al Delta Blues Festival que es realitzarà a 
Amposta del 17 al 19 de juny de 2016 així com també sol·licita les tarimes de la Biblioteca. 
Desestimar la cessió un equip de so amb micro i altaveus. 

- Autoritzar la cessió de sis carpes a l’Escola Consol Ferré i 16 tanques grogues de plàstic. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
Cedir el minibus a  Frisian Horses SL el 16 de juliol de 2016 en motiu del IV Campionat d’Espanya 
de cavalls frisons. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 



 

Alta del SAD de AM.M.A. del 4 d’abril al 31 de desembre de 2016 amb un cost per a la usuària de 
70,30 €. 
Baixa del SAD de I.L.V. amb efectes del dia 5 d’abril de 2016. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Modificació del TAD de S.S.S. passant a anar totes les tardes de dilluns a divendres amb efectes 
del dia 4 d’abril de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen dotze ajuts alimentaris per un import total de 480,00€. 
 
PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 14 de març de 2016, en l’acord 
d’acceptació de jubilació parcial de J.L.D., es van produir dos errors de transcripció. Aprovar la 
correcció de l’acord indicat. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Comissió de Preus de Catalunya, comunica l’acord de la comissió de preus de Catalunya de 8 de 
febrer de 2016 sobre la proposta de la representant del Departament d’Economia i Coneixement 
en la comissió de Preus de Catalunya referent a l’informe municipal, la Junta de Govern Local 
resta assabentada i mana es traslladi còpia a la interventora de fons. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Directora de l’Escola Consol Ferré en la que demana que 
la Policia local tingui un joc de claus de l’escola i el codi d’activació i desactivació de l’alarma, per 
donar resposta a les activacions de l’alarma de l’escola. 
 
Atorgament d’ajuts d’urgència social 
S’atorguen set ajuts d’urgència social per un import total de 882,21€. 
 
 
 
Sol·licitud de renúncia per ús d’instal·lació municipal 
Acceptar la renúncia presentada per l’Associació de Voluntaris d’Amposta, a l’ús del Casal per als 
dies 23 i 24 d’abil de 2016 de 9 a 13 i de 16 a 21 hores que li va ser autoritzat per la Junta de 
Govern Local en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 
 
Embarg de crèdits  
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre R.C.S. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades. 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre S.M.F. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades. 
 



 

Proposta d’aprovació de convenis entre l’Ajuntament d’Amposta i la Comunitat General de 
Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre 
Proposar a la Comunitat de Regants la signatura de l’esborrany del conveni pel qual s’autoritzi a 
l’Ajuntament d'Amposta a abocar aigües de pluja recollides en l’interior de la zona urbana del 
municipi al Canal de la Dret de l’Ebre. 
Autoritzar la signatura del conveni adjunt, en el cas que la Comunitat de Regants manifesti la 
seva conformitat i autoritzi a l’Ajuntament d'Amposta a executar l’obrar al propi canal marítim (de 
la Ràpita) a l’altura del pavelló de Fires, consistent en la construcció d’un sifonament hidràulic al 
llarg del canal soterrat, la pròpia aigua del canal, de forma que en nivell del desaigüe de les 
aigües de pluja estigui al nivell actual del canal, d’acord amb l’esborrany de croquis 
d’emplaçament de l’obra a construir. Si aquesta fora la voluntat de la comunitat, l’Ajuntament 
d'Amposta nomenarà un tècnic hidràulic, responsable de consensuar la proposta del projecte 
d’obra a construir per posteriorment signar el conveni. 
 
Presentació d’al·legacions a expedient de revocació de subvenció 
Atesa la Resolució d’inici d’expedient de revocació d’una subvenció tramitada amb el núm. d’EXP. 
066-05-2013 en la modalitat Línia A. PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES PERSONES 
EMPRENEDORES, de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa, aprovar l’informe de la tècnica de la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica 
sobre les al·legacions a fer en relació a l’inici d’expedient de revocació. 
 
 
 


