
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 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: 08:20h 

Hora final: 09:30h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 11 D’ABRIL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 11 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 Sant Pere, 11 
(Exp. 2016/053) 

- A R.V.P., per enderroc d’edificis fent constar que l’execució de l’enderroc queda condicionat a 
la sol·licitud i obtenció de la llicència d’obra nova a efectuar en el solar o a l’adopció del 
compromís explícit per part del promotor abans de l’inici de l’enderroc de les accions 
establertes en les condicions de la llicència (Exp. 2016/079) 

- A la Cambra Arrossera del Montsià, per construcció de magatzem de 1908 m2 fent constar 
que la llicència resta condicionada  a aportar la següent documentació: nomenament del 
constructor, full d’assumeix.  Documentació modificada per adaptar la normativa a l’article 
328 del POUM “Tanques i partions” (Exp. 2016/067) 

- A M.J.M. per enderroc d’edifici, fent constar que cal aportar el contracte de gestió de residus 
abans de l’inici de l’enderroc. L’execució de l’enderroc queda condicionat a la sol·licitud i 
obtenció de la llicència d’obra nova a efectuar en el solar o a l’adopció del compromís explícit 
per part del promotor abans de l’inici de l’enderroc de les accions establertes en les 
condicions de la llicència (Exp. 2016/078) 

- A Gas Natural SDG  per obertura de rasa sobre vorera al carrer Juan d’Àustria, 68, (Exp. 
2016/052) 

- A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 0,015 km de cable aeri al Polígon 30, 
parcel·la 368, (Exp. 2016/073) 

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



 

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació del subministrament consistent en 15 teclats per a l’aula dels MAC’s i una webcam per 
a l’Escala d’Art i Disseny d’Amposta amb  M&C Systemebre SL segons oferta presentada per un 
import total de 331,68 €. 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en  la defensa jurídica de l’Ajuntament d'Amposta al 
recurs ordinari 84/2016 interposat per Evagio SL amb Gabinet Garcia Prats i Associats SL, 
segons oferta presentada per un import de 3.000,00 € més IVA. 

- Contractació dels serveis consistents en el repartiment de correspondència per a 
l’Ajuntament durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol de 2016, servei que inclou el 
repartiment de la revista Amposta, de l’Agenda cultural, així com els enviaments de les 
diferents regidories amb JC.F.D., segons oferta presentada per un import màxim de 
4.000,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  les tasques de manteniment i conservació dels 
espais enjardinats del nucli d’Amposta i Poble Nou per un termini de 4 mesos a comptar a 
patir del dia 19 d’abril de 2016 amb P.E.T. (VERDELT), segons oferta presentada i d’acord 
amb el plec de clàusules que se li va enviar amb la invitació, per un import de 12.487,20€. 

- Contractació dels serveis consistents en  en el tractament del morrut a les palmeres Phoenix 
canariensis i Phoenix dactylifera del nucli d’Amposta i Poble Nou del Delta amb P.E.T. 
(VERDELT), segons oferta presentada per un import de 9.607,40 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  el guió, direcció i tasques de producció de 
l’espectacle AMPOLINO, per a la VIII Festa del Mercat a la Plaça amb DH Company, JM.G.R. 
segons oferta presentada per un import de 7.865,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  el guió, direcció i tasques de producció de 
l’espectacle Varietés, per a la VIII Festa del Mercat a la Plaça amb DH Company, JM.G.R. 
segons oferta presentada per un import de 4.356,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 240 hores de formació del mòdul 
d’electricitat i manteniment (adaptat) amb Instalverd 2015 SL – R.E.S., segons oferta 
presentada per un import total de 7.200,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 40 hores de formació del mòdul 
d’aqüicultura i arts de pesca amb Instalverd 2015 SL – R.E.S., segons oferta presentada per 
un import total de 1.200,00 €. 

 
REQUERIMENT DE CORRECTE COMPLIMENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ DE 
LA PISCINA MUNICIPAL 
Determinar que l’empresa, Clece, SA., adjudicatària del contracte per la prestació dels serveis de 
control d’accés, monitors i socorristes, neteja i manteniment de les piscines i gimnàs municipals, 
no realitza la prestació prevista en el contracte de forma ajustada a les prescripcions establertes 
per a la seva execució i compliment. Incompliment que es concreta en:  
• La prestació incompleix el que preveu la clàusula 8 del Plec de prescripcions tècniques, en el 

que fa referència al manteniment correctiu de les instal·lacions, havent generat amb aquest 
incompliment la obligació a l’Ajuntament de fer front a l’esmentat manteniment correctiu, 
amb un import de 30.431,56 €., tot allò d’acord amb l’informe emès pel Director de la 
piscina. 

• La no realització al seu càrrec de les millores previstes en el Plec de clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques (instal·lació de projectors leds, equips de regulació de velocitat 



 

dels motors elèctrics i coberta tèrmica per a ls piscina petita) que segons oferta de la pròpia 
adjudicatària es deurien haver executat durant el primer any de vigència del contracte. 

Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte pe rtal de que a partir de la recepció del present 
requeriment procedeixi a: 
• Realitzar correctament la totalitat de les prestacions previstes en el contracte. 
• Reemborsar a l’Ajuntament la quantitat que aquest ha hagut d’abonar com a conseqüència de 

la no realització correcta de les prestacions previstes en el contracte. 
• Realitzar, en el termini màxim de 2 mesos, comptats a partir de la recepció del present acord, 

les millores compromeses en la seva oferta. 
 
CONTRACTES PRIVATS 

- Contracte privat consistent  en el lloguer dels equips de so i llum per al Concert de Tomeu 
Penya a l’auditori de la Unió Filharmònica amb Musics & Clàssics Amposta SL segons oferta 
presentada per un import total de 605,00 €. 

- Contracte privat consistent  en la contractació de la Big Band de la Fila el dia 13 de maig de 
2016 a la Plaça Ramon Berenguer IV amb motiu de la VIII Festa del Mercat a la Plaça amb la 
Societat musical La Unió Filharmònica d’Amposta segons oferta presentada per un 
import total de 300,00 €. 

- Contracte privat consistent  en la representació de l’espectacle teatral Clochard que es 
realitzarà el dia 23 d’abril al teatre la Lira Ampostina a les 22 hores, dins la temporada de 
teatre Amposta 2016 amb Grappa Teatre SL segons oferta presentada per un import total 
de 2.571,25 €. 

 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS PER A OBRES MUNICIPALS 

- Nomenar a l’enginyer tècnic, JG.R.M. en representació d’Enate, com a Director d’obra. 
- Nomenar a l’enginyer tècnic, R.C.T. en representació d’Enate, com a Director d’execució 

d’obra. 
- Nomenar a l’enginyer JG.T.M., en representació d’Enate, com a Coordinador de seguretat i 

salut en fase d’obra. 
 
ACABAMENTS DE CONTRACTES DE PERSONAL 
Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 
- C.P.C. com a professora de l’escola d’art amb efecte del dia 17 de maig de 2016. 
- I.C.M. com a auxiliar administrativa de l’oficina de turisme, amb efectes del dia 31 de maig de 
2016. 
- JM.A.P., com a xofer del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- S.G.E., com a oficial paleta del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- S.S.P., com a jardiner del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- M.S.C., com aux.administrativa del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- M.V.G., com aux. Administrativa del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- E.R.C., com aux. Administratiu del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- MT.E.M., com aux. Administrativa del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- MJ.E.H., com a netejadora del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
- J.F.N., com a oficial paleta del pla d’ocupació amb efecte del dia 15 de maig de 2016. 
 
 
 



 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
- Aprovar la baixa del contracte formalitzat amb J.P.B., per realitzar la baixa maternal de la 

treballadora M.P.B., amb efectes del dia 18 d’abril de 2016. 
Aprovar la contractació de J.P.B. com a auxiliar de la llar d’infants la Sequieta, del 19 
d’abril de 2016 fins l’acabament de la baixa maternal de N.M.P. 
Aprovar la contractació de S.F.P. com a educadora de la llar d’infants la Sequieta, del 19 
d’abril al 13 de juny de 2016, que és la data que finalitza la baixa maternal la M.P.B. 

- Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb M.V.P.en 17,5 hores setmanals de l’1 de 
maig al 31 de desembre de 2016, categoria laboral C1-15. 

 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA MUNICIPAL DE REDUCCIÓ DE JORNADA 
Atorgar a la treballadora L.A.S. una reducció d’un terç de la seva jornada amb percepció del 80% 
de les seves retribucions des del 2 de maig fins el 31 de juliol de 2016. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR MUNICIPAL DE PAGAMENT D’ULLERES 
Desestimar la sol·licitud formulada per S.S.P. en la que demana que se li pagui l’import de les 
seves ulleres per quan se li van trencar el dia 16 de març mentre podava els arbres per quan la 
mateixa no s’ajusta al conveni laboral vigent. 
 
AIXECAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADORA MUNICIPAL. 
Aixecar l’embarg l’embarg de sou, salari o pensió que amb data 18/11/2015 es va fer contra 
A.O.F. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb Microdelta Soft SL per a la realització de 
formació pràctica de l’alumne O.T.A., estudiant d’operacions de gravació i tractament de 
dades i documents, per tal que realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, de dilluns 
a divendres de 9  13 hores del 29 de març fins al 25 d’abril de 2016. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb Microdelta Soft SL per a la realització de 
formació pràctica de l’alumna N.G.C., estudiant d’operacions de gravació i tractament de 
dades i documents, per tal que realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, de dilluns 
a divendres de 9  13 hores del 29 de març fins al 25 d’abril de 2016. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA 
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i Creu Roja, per regular els termes de 
col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i la Creu Roja del mateix municipi per al dipòsit, 
custòdia i utilització de les claus dels domicilis de les persones usuàries del servei de 
teleassistència domiciliària.  
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS. 

- Aprovar la realització de l’activitat “III Tast de nit al mercat” dins de la programació del 
Festicam, el dia 13 de maig de 2016 a les 20 hores, amb un pressupost aproximat de 
3.000,00 €. 

- Aprovar la realització de l’activitat “Fira Crafty Day” durant el mes de juliol al carrer Major, 
amb un pressupost aproximat de 2.500,00 €. 



 

- Aprovar la realització de l’activitat ““Shopping Night” durant el mes d’agost a la Plaça del 
Mercat, de 20 a 24 hores, amb un pressupost aproximat de 1.500,00 €. 

- Aprovar la col·laboració de l’Ajuntament d'Amposta en l’activitat que realitzarà 
l’Associació Cultural les set piques, 10a caminada en lluna plena el dia 23 d’abril de 2016,  
amb els següents punts: 

- cessió de 20 tanques metàl·liques o de plàstic per part dels serveis municipals. 
- assumir el cost de l’ambulància de Creu Roja per part d le Regidoria de cultura. 
- assumir el cost de les taules i cadires per a 500 persones per part de la Regidoria 
de Festes. 
 

- Autoritzar les trobades i sortides dels gegants i capgrossos de l’Ajuntament d'Amposta 
per a l’any 2016 següents. 

 
- Gandesa, 30 d’abril 
- Móra la Nova, 31 de juliol 
- Amposta, 20 d’agost 
- Tortosa, 28 d’agost 
- Ulldecona, 3 de setembre 
- Falset, 4 de setembre 
- Sant Carles de la Ràpita, 17 de setembre 

 
- Aprovar la col·laboració de l’Ajuntament d'Amposta amb Grup Trui Mallorca SL per portar 

a Tomeu Penya en concert, amb els següents punts: 
- lloguer de l’auditori de la Unió Filharmònica, que assumeix la Regidoria de 
cultura a través del conveni de què disposa l’Ajuntament amb la Societat Musical 
de la Unió Filharmònica. 
- equip tècnic i personal pr a la realització del concert 8s’annexa pressupost) que 
assumeix la regidoria de festes. 
- difusió de l’esdeveniment. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC153 que va a nom de 
MD.C.C. els mesos de març a juliol de 2016. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a M.M.M. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

38-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a A.R.LL. i M.M.B. previ pagament de les següents 
taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

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



 

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

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

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

84-R 3a fila carrer Rosella 530,00 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a M.M.G. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

35-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a R.M.P. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

2-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
Atorgar concessió administrativa funerària a JJ.M.I. i R.C.G. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

22-R 1a fila carrer Rosella 720,90 20,00
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per M.C.C. pels danys 
ocasionats al seu vehicle el dia 27 d’octubre de 2015 al camí de Collades, danys que ascendeixen 
a un total de 433,08 € d’acord amb les factures ja pagades, presentades a nom del reclamant, i 
ordenar el pagament de 433,08 €. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 141 de data 18/04/2016 que ascendeix a un import líquid de 7.555,17 €, 
la qual comença amb J.F.T. per import de 1.484 € i finalitza amb Cepsa Card SA, per 
import de 2.997,17€. 

- Relació número 142 de data 18/04/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
44.169,05 € la qual comença amb Serveis Arensis SL per import de 6.562,96 € i finalitza 
amb Escola de Teatre i Circ d’Amposta per import de 2.526,60 €. 

- Pagament al Club de Hoquei Patí Amposta de la quantitat de 4.000 € fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament del mateix. 



 

 
- Pagament al Club Handbol Amposta de la quantitat de 18.000 € fixats al conveni i 

corresponents al primer pagament del mateix. 
- Pagament al Club de Futbol Amposta de la quantitat de 11.000 € fixats al conveni i 

corresponents al primer pagament del mateix. 
- Pagament al Club Nàutic Amposta de la quantitat de 4.250 € fixats al conveni i 

corresponents al primer pagament del mateix. 
- Pagament al Club de Tir Montsià de la quantitat de 2.000 € fixats al conveni i 

corresponents al primer pagament del mateix. 
- Pagament dels premis de Carnestoltes 2016 que es diran a continuació: 

- 1er premi de 500,00 € a la comparsa “El bosc de les fades”. 
- 2on premi de 300,00 € a la comparsa “Inside out” 
- 3er premi de 200,00 € a la comparsa “Moulin Rouge” 
- 4rt premi de 100,00 € a la comparsa “Els astronautes” 
- 5è premi de 100,00 € a la comparsa “Butterflyes” 

- Pagament de 100,00 € a cadascuna de les comparses que es diran a continuació: 
• Comparsa “Thriller Morts Vivents” 
• Comparsa “Dibuixa la teva vida” 
• Comparsa “Butterflies” 
• Comparsa “El Bosc de les Fades” 
• Comparsa “Broadway” 
• Comparsa “Moulin Rouge” 
• Comparsa “Club d’Amotos Amposta” 
• Comparsa “Inside Out” 
• Comparsa “Els Astronautes” 
• Comparsa “Me Gusta, y lo Sabes!” 

 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per M.C.A., en trenta-sis quotes mensuals.   
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per M.A., en tretze quotes mensuals. 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per R.B.S. i RM.T.R. en onze quotes mensuals. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de A.A.C. per a 
l’exercici 2017 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 16,78 € a JD.N.P. 
- Prorrogar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de HL.G.S. per a 

l’exercici 2017 i següents 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Desestimar la sol·licitud formulada per O.S.J. en la demana la devolució del rebut del 2015 que li 
ha cobrat l’Ajuntament en concepte de Taxa de Recollida d’Escombraries, per considerar ajustat a 
adret el rebut cobrat per quant són subjectes passius de la taxa els propietaris dels immobles 
ubicats on l’Ajuntament presta el servei amb independència de la utilització del mateix. 
 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 

- Desestimar la sol·licitud formulada per X.P.LL. i no autoritzar al sol·licitant a pintar la 
vorada d’enfront de la seva porta d’accés on està ubicada la placa de gual, per quant es 
considera que hi ha suficient espai per accedir a l’immoble on està ubicat el gual. 

- Autoritzar a JR.O.P. a pintar la vorada d’enfront de la seva porta d’accés on està ubicada la 
placa de gual, amb una mesura de 2,80 metres lineals, que servirà perquè no s’estacioni i 
permetre les maniobres d’entrada i sortida de vehicles del seu immoble. D’acord amb 
l’article 7 de l’ordenança fiscal, es requereix a l’interessat el previ pagament de les taxes 
que s’haurà d’adjuntar a la instància, conseqüentment no es fiscalitzarà de conformitat 
cap expedient en que no s’acrediti documentalment aquest extrem. 

 
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT PER EXPLOTACIÓ DE GUINGUETA A LES PLATGES 
D’AMPOSTA 
Aprovar el canvi de titularitat de l’autorització municipal per a l’explotació de la guingueta àrea 3 
prevista als serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en 
virtut de Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 18 de febrer de 
2015 en favor de M.P.C. 
L’autorització manté les mateixes condicions en les quals fou atorgada: 

• Destí: bar, terrassa i un lavabo químic ocupant una superfície de 71 m2. i una zona annexa 
amb una superfície de 324 m2. (CE-1), per destinar-lo a zona de jocs esportius. 

• Cànon anual: 3.010,00 €. 
• Durada: anys 2015 i 2016. 
• Període d’exploració: entre els dies 1 de juny i 31 d’agost de cadascun dels anys. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT.  
Autoritzar que es pintin dos estacionament per a motocicletes al carrer Valletes en semi bateria 
per part dels serveis municipals. 
 
Aprovar la senyalització, horitzontal i la col·locació de coixins berlinesos reductors de velocitat i 
pilones reflectides en croquis adjunt a la urbanització Eucaliptus 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- 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: 

 
- Òmnium Cultural a les Terres de l’Ebre. 
- Societat Musical La Lira Ampostina. 
- Associació de voluntaris d’Amposta. 
- Grup PSC Amposta. 
- Assemblea Nacional Catalana. 
- ERC Amposta. 
- JNC Amposta. 
- PCPC. 
- Hernán en H. Som del terreno. 



 

- Onada Edicions. 
- JM.V.P. 
- Llibreria Alba 

- Concedir llicència per ocupació de la via pública a la pastisseria POUS, condicionada al 
previ pagament de la taxa corresponent, 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 plaça pública 
amb una superfície de 16 m2 per l’emplaçament de 4 taules i les corresponents cadires. 
Període d’ocupació: Els mesos d’abril a juny, ambdós inclosos, de l’any 2016, els dilluns 
romandrà tancat l’establiment i per tant no hi haurà ocupació. 

- Concedir llicència per ocupació de la via pública, al bar GRACIA condicionada al previ 
pagament de la taxa corresponent, 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 del carrer peatonal 
amb una superfície total de 48 m2. que és la equivalent a la que deixarà d’ocupar els 
dimarts en ocasió del mercat ambulat, sempre que es respecten les mesures de 
seguretat establertes per la Policia Local. 
Període d’ocupació: Any 2016 del mes d’abril fins al mes de desembre ambdós inclosos. 

- Autoritzar a W.Q.X. a posar una paradeta davant de la seva tenda a l’Av. Ràpita 161 per a 
vendre roses el dia de Sant Jordi, 23 d’abril de 2016. 

- Concedir llicència per ocupació de la via pública al Bar Nocturnal, condicionada al previ 
pagament de la taxa corresponent, 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 mitjançant una tarima de 1,75 
m X 6 m., en total 10,50 m2., que anivellarà l’ocupació amb la vorera. 
Període d’ocupació: Any 2016 de l’1 de maig fins al 31 de novembre. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Bar nocturnal per celebrar una activitat musical el dia de 
Sant Jordi. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 24 d’abril de 2016 de les 09:00 fins les 
14:00 a GRUP DE TEATRE TERRA BAIXA. 

- Cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 27 d’abril de 2016 de les 18 a 
les 19 hores a l’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DEL MONTSIÀ i cessió d’ús de l’equip de 
so, projector, ordinador i micròfon sense fils. 

- Cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 4 de juny de 2016 de les 11 a 
les 14 hores a APASA i cessió l’ús de l’equip de so, projector, ordinador i micròfon sense 
fils. 

- Cessió de l’ús de l’Aula Magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 30 d’abril de 2016 de 
les 9 a les 13 hores a ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. 

- Cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 30 d’abril de 2016 de les 9:30 
a les 13:30 hores a DAR GENERALITAT DE CATALUNYA. 

- Cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 20 de maig de 2016 de les 
21:30 a les 00:30 hores a SOCIETAT DE CAÇADORS, i cessió de l’ús de micròfon sense fils. 



 

- Cessió de l’ús del Buc 3 del Casal de la Música, al grup “El cuarto clavo”, de dijous a 
diumenge de 15 a 20 hores. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
Autoritzar la cessió de 4 carpes a l’Institut Montsià, previ pagament de fiança de 80,00€. 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Lira ampostina en la que demana col·laboració de la 
Policia Local durant els actes dels 100 anys de la societat del 22 d’abril al dia 1 de maig de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

- Regidora d’ensenyament el dia 20 d’abril de 2016 amb motiu de l’excursió dels alumnes 
de l’escola Soriano Montagut. 

- Regidoria de serveis socials el minibus els dies 27 d’abril, 25 de maig i 19 de maig i 19 de 
juny de 2016 per compra d’aliments per part d’usuaris del SAD. 

- Regidor d’esports el dia 29 de maig de 2016 amb motiu de la visita de la comissió de bous 
a ramaderies. 

- Escola Agustí Barberà el dia 21 de juny de 2016 amb motiu de la bicicletada de fi de curs 
de l’escola. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD d’A.S.B., de l’11 d’abril al 31 de desembre de 2016. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Modificació del TAD de S.S.S., amb un increment d’hores de servei, el dia 11 d’abril de 2016 
passarà a fer ús del servei de transport de dilluns a divendres de les 9 a les 19 hores. 
 
ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Anul·lar l’atorgament d’ajut d’urgència social de 150,00 € per despeses de llum al A.M.  
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social, per un import total de 425,95 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen set ajuts alimentaris per un import total de 280,00€. 
 
PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va 
aprovar els següent acords: 
“PRIMER. Admetre com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a MM.M.R.” 

Aprovar la correcció de l’acord indicat, fent constar que l’admissió com a voluntària de 
protecció civil de MM.M.R., és amb caràcter provisional i un cop superat el període de 
formació bàsica es podrà efectuar el nomenament definitiu. 

 
- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va 

aprovar el contracte privat consistent en l’arrendament de l’habitatge moblat ubicat a la 



 

Travessia San Isidre, propietat de V.M.S. Atès que es va produir un error en els 
antecedents, aprovar la correcció de l’acord i on consta: 
“Atès que segons la Intervenció de fons, no existeix crèdit adequat i suficient per fer front a 
aquesta despesa, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:”, fer constar: 
“No obstant, atès que segons la Interventora, no hi ha consignació però davant l’interès públic 
i a la vista del Conveni subscrit amb l’exèrcit per fomentar les montes de cavalls i amb la fi de 

facilitar un habitatge al personal destinat en compliment d’aquest conveni, la Junta de Govern 

Local per unanimitat acorda”. 
 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 4 d’abril de 2016, vista 
la sol·licitud formulada per M.M.G., representant del club Renault 12 España, en la que 
demana autorització per poder passar pel terme d’Amposta amb la concentració de 
vehicles clàssics els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2016, per la TV-3405, es van produir dos 
errors, aprovar la correcció de l’acord  i on consta “...per la TV-3405.” fer constar: “...per la 
TV-3405 i per la TV3408”; i on consta: “.... és competència de la Policia Local”, fer constar: 
“...és competència de la Policia de la Generalitat.” 

 
- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 4 d’abril de 2016 va 

aprovar “la contractació de MJ.C.P. com a auxiliar administrativa, categoria laboral A2-14, 25 

hores setmanals, del 4 d’abril al 4 de desembre de 2016.” Atès que es va produir un error, 
aprovar la correcció de l’acord  i on consta: “.. categoria laboral A2-14” fer constar: 
“categoria laboral C2-14.” 

 
- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va 

aprovar “la contractació dels subministrament indicats amb Iberplant Jardineria i Vivers SL 

segons oferta presentada per un import total de 1.244,11 €.”Atès que es va produir un error, 
aprovar la seva correcció, i on consta: “...per un import total de 1.244,11 €.”” fer constar: 
“...per un import total de 1.422,11 €.” 

 
- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va 

aprovar el pagament de 246,00 € a C.R.T. en concepte d’ajut del fons social 2015. Atès 
que es va produir un error, aprovar la seva correcció, i on consta: “...C.R.T.”” fer constar: 
“... C.T.R .” 

 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Institut Català de l’energia, resolució de concessió de subvenció de 25.000,00 € per a l’estació 
pública de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, la junta de Govern Local resta assabentada. 
- COPATE, informe tècnic sobre el subministrament d’energia elèctrica a la Residència 
d’esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, la Junta de Govern Local 
resta assabentada i mana es traslladi còpia al Director del CTETTEE i a intervenció. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
 
 
 



 

URGÈNCIES. 
Compareixença en recurs contenciós administratiu 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs ordinari 84/2016 que es 
segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 2 de Tarragona, ¡ Designar per 
la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs indicat al Lletrat E.G.M. 
 
Sol·licituds d’autorització per assistència a activitat de formació. 
Autoritzar a G.U.I. a assistir a la Conferència sobre “L’experiència de l’acollida de persones 
refugiades a Noruega” que s’organitza per la Direcció General per a la immigració, i que es 
realitzarà el dia 22 d’abril de 2016 de les 11 a les 13.30 a Barcelona. 
 
Aprovació de l’esborrany de conveni a subscriure amb l’entitat Foment d’Art i Cultura i l’Ajunta. 
Aprovar l’esborrany de conveni a subscriure amb l’entitat Foment d’Art i Cultura, relatiu a 
l’atorgament de subvenció nominativa  per a l’activitat “Trobada d’artistes i escriptors del Montsià 
per a l’any 2016.” 
 
Proposta d’aprovació de conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Associació de venedors del 
mercat municipal 
Aprovar el conveni amb l’Associació de venedors del mercat municipal en motiu del “II Tast de 
nit” el divendres 13 de maig de 2016, dins de la programa de la 8a Festa del Mercat a la Plaça 
 
Informes oficials 
Es dóna compte de l’informe emès per la Interventora general, de 15 d’abril de 2016 sobre les 
fiances constituïdes per aquest Ajuntament durant els darrers anys i que consten com a pendents. 
Atès que a 31/12/2015 s’ha detectat que existeixen una sèrie d’imports satisfets per aquest 
ajuntament en concepte de fiances que a data actual encara no han estat retornades. 
Atès que en el mateix informe es conclou que: 
“Es procedeixi a requerir el retorn de les fiances d’aquells contractes respecte els quals no ha 

transcorregut quatre anys des de la data de finalització del contracte, i que són les següents: 

Exercici Concepte Tercer Import Vigent data fi contracte 

2005 Lloguer emissora ràdio L.M.F. 1.200,00 no 31/01/2014 

2007 Lloguer locals Tosses Tosses 21, SA 2.400,00 no 18/09/2014 

            

      3.600,00     

 Que s’adoptin les mesures pertinents per tal que des del departament de Secretaria i Tresoreria 

d’aquest Ajuntament es porti a terme un seguiment de les fiances constituïdes i pendent de retorn, per 

tal d’evitar situacions similars a l’actual.” 

 
Aprovació d’esborranys de convenis de col·laboració 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Unió Filharmònica, per tal 
de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades a promoure i 
col·laborar en el finançament de les escoles musicals del municipi durant l’any 2016 i a finançar 
les activitats indicades en l’esborrany del conveni del que s’ha donat compte, demorada l’eficàcia 
del present acord de la Junta de Govern  Local d’aprovació d’aquest conveni, a que en el termini 
de 10 dies hàbils a comptar a partir d ela notificació de la present, es subsani la mancança dels 
documents relacionats, aportant-se els mateixos a Secretaria, d’acord amb l’article 57.2 de la Llei 



 

30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. De no aportar-se en termini aquesta documentació, perdrà tota vigència i 
eficàcia el conveni, malgrat estiguin signats, atesa l’eficàcia condicionada en què s’aproven. 
 
Aprovació d’esborranys de convenis de col·laboració 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Lira Ampostina, per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades a promoure i 
col·laborar en el finançament de les escoles musicals del municipi durant l’any 2016 i a finançar 
les activitats indicades en l’esborrany del conveni del que s’ha donat compte, demorada l’eficàcia 
del present acord de la Junta de Govern  Local d’aprovació d’aquest conveni, a que en el termini 
de 10 dies hàbils a comptar a partir de la notificació de la present, es subsani la mancança dels 
documents relacionats, aportant-se els mateixos a Secretaria, d’acord amb l’article 57.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. De no aportar-se en termini aquesta documentació, perdrà tota vigència i 
eficàcia el conveni, malgrat estiguin signats, atesa l’eficàcia condicionada en què s’aproven. 
 
 


