
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 02 maig 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: 08:30h 

Hora final: 10:20h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 25 D’ABRIL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 25 d’abril  de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

- A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de 15 metres de cable aeri al Polígon 60, 
parcel·la 42, (Exp. 2016/077). Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que 
figura unida a  cadascun dels expedients examinats. 

- Atorgar a Miquel Alimentació Grup SA una pròrroga de la llicència d’obres 2015/053 per la 
construcció d’una estació de serveis al carrer Rin, 59, establint com a termini màxim de la 
mateixa, segons el punt 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer i modificacions posteriors, el 31 de desembre de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MA.M.M., en representació de la Cafeteria la Tratto, 
en la que demana autorització per poder anivellar els escocells existents a la vorera de 
l’Av. Ràpita coincidents amb l’ocupació de via pública exterior de l’activitat de cafeteria, 
replenats amb els àrids mesclats amb resines, tal com s’han executat, mitjançant els 
serveis municipals, en altres escocelles de les mateixes característiques. 

 
SOL·LICITUD D’INICI DE PROCEDIMENT PER L’ANUL·LACIÓ DE DUES LLICÈNCIES MUNICIPALS 
Desestimar la sol·licitud del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’inici del 
procediment per a la revisió d’ofici per anul·labilitat de les llicències municipals atorgades per 
aquest Ajuntament  següents: 
- Llicència d’obres autoritzada per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 d’octubre de 

2009, a L.A.F., per la construcció de barraca agrícola (Exp. 255/2009). 
- Llicència municipal de primera ocupació, atorgada a L.A.F. per la construcció de barraca 

agrícola al (Exp. 255/2009). 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ DE MUR DE TANCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL 
AMPOSTA” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Substitució del mur de tancament 
del camp de futbol d’Amposta", redactat per l’Arquitecta dels serveis tècnics municipals amb un 



 

pressupost d’execució per contracta de 28.632,96 €. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE: “ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Arranjament de diversos camins", 
redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracta de 
275.113,27 €. 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en  les despeses parcials del segon rodatge i edició de 
la pel·lícula de cinema mut per a la Festa del Mercat a la Plaça 2016 Amposta Mon Amour 
amb Filmsnomades GS SL, segons oferta presentada per un import total de 3.193,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  les tasques de direcció artística de la Festa del 
Mercat a la Plaça 2016 realitzades des del mes de gener de 2016 amb J.P.C., segons oferta 
presentada per un import total de 5.082,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  el manteniment anual de lles llicències VMware per 
al període comprés del 18/07/2016 al 17/07/2017 amb Alsys Information Technologies SL 
segons oferta presentada per un import total de 3.293,66 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  la substitució d’una de les bombes de recirculació 
de la piscina gran per desgast de l’actual, sense possibilitat de reparaci amb Saltoki Reus SL, 
segons oferta presentada per un import total de 2.090,49 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  la reparació a la màquina de clima zona piscina 
gran amb substitució d’element termostàtic i reparació de fuita de gas del condensador amb 
Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SLU, segons oferta presentada per un import 
total de 1.543,17 €. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a  la Secretària General i el TAG de Secretaria a assistir al curs de Patrimoni 
Local que ha organitzat l’INAP amb la Diputació de Tarragona i que es realitzarà els dies 1, 
8, 15 i 22 de juny de 2016 de 9 a 14.30 hores, a Tarragona. 

- Autoritzar a J.E.G., E.C.G., MJ.C.P. i I.M.H. a assistir a la Fira Expo Ebre que es realitzarà del 
28 d’abril a l’1 de maig de 2016 a Tortosa. 

- Autoritzar a G.U.I. a assistir al curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i 
criteris d’aplicació, que organitza la Direcció General per a la immigració, destinat al 
personal d’acollida per a persones immigrades amb la possibilitat de conèixer les 
diversitats religioses que estant establertes a Catalunya i que es realitzarà els dies 5, 12, 
20 i 26 de maig a Tortosa de 10 a 14.30 als Serveis Territorials de Cultura a les Terres de 
l’Ebre. 

 
APROVACIÓ D’ESBORRANY DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL TEDX 
AMPOSTA 2016 
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta, el Consell 
Comarcal del Montsià i i el TEDxAmposta, per tal de fixar la col·laboració en el TEDxAmposta 
2016. 
Aprovar la despesa de 1.000,00 € per part de l’Ajuntament d'Amposta en concepte de muntatge 
d’il·luminació i so. 
Aprovar l’exempció de la taxa per ocupació de la pública valorada en 100,00 € per rodatge 
publicitari del TEDxAmposta el 23 d’abril de 2016 pels següents carrers d’Amposta: 



 

- C/Poador. De les 8.00 fins les 9.00 h. 
- C/Major i Plaça de l’Ajuntament. De les 9.00 fins les 10.00 hores. 
- Zona del Castell. De les 11.00 hores fins les 12.00 hores. 
- Plaça del Mercat. De les 12.00 hores fins les 13.00 hores. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut Montsià per a la realització de formació pràctica 
de l’alumne D.C.B., estudiant d’auxiliar de sistemes microinformàtics per tal que realitzi les 
pràctiques del 15 de març al 3 de juny de 2016, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 
 
PROPOSTA DE RENOVACIÓ AMPLIACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA I 
L’AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 
Aprovar el document de sol·licitud i de concreció per al 2016-19 del Contracte Programa per a la 
coordinació i la col·laboració entre  el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
l’Ajuntament d’Amposta en matèria de serveis socials , altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat,. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 166 de data 02/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 1.939,08 €, 
la qual inclou una única obligació de SOREA en concepte de cànon aigua col·legi Agustí 
Barberà. 

- Relació número 170 de data 02/05/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
27.708,78 € la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials Montsià, per import 
de 3.250 € i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials Montsià per import de 
11.413,58 €. Així com les obligacions relatives a la relació número 167 de data 
02/05/2016, que ascendeix a un import líquid de Clece SA per import de 21.429,83 € i 
finalitza amb Sociedad de Prevencion Nueva Activa SLU, per import de 1.965,09 €. 

- Devolució per ingressos indeguts de 8,52€ a BASE-Gestió d’Ingressos.  
- Pagament de la bestreta de 30.000,00 € a la Lira Ampostina d’acord amb la clàusula 

cinquena del conveni  
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

- Atorgar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la concessió 
administrativa funerària que la causant C.M.C. tenia sobre el nínxol número 194 fila 3 
dreta a favor dels seus únics hereus, els germans R.F.M. i J.F.M. 
Aprovar la transmissió de la meitat indivisa de la concessió administrativa que ostenta, a 
favor del seu germà JR.F.M. que esdevindrà titular del ple domini de dita concessió 
funerària., atès que en la mateix instància J.F.M. renuncia als drets de la concessió 
administrativa en favor del seu germà, en concepte de donació,  
Determinar que la concessió administrativa finalitzarà el dia 29 d’abril de 2049 en 
complir-se els cinquanta anys des de la data de la constitució, atenent el que disposa l’art. 
61 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 



 

 
- Acceptar la renúncia sobre l’acord d’atorgament de concessió administrativa funerària 

sobre els nínxols del Cementiri Municipal d’Amposta números 7-R i 9-R. 
 
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 6, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 1.105,05 €. 
- Relació número 7, recollida brossa, per import de 2.890,95 €. 
 
Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum: 
Any 2016: 
- Relació número 86, impost sobre béns immobles urbana (liquidacions), per import de 50,00 € 
- Relació número 87, vehicles (liquidacions), per import de 141,71€. 
- Relació número 88, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 9.071,31 €. 
- Relació número 89, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 1.172,97 €. 
- Relació número 90, llar d’infants, per import de 1.281,78 €. 
- Relació número 91, activitats esportives, per import de 119,42 €. 
- Relació número 92, anuncis publicitaris, per import de 79,86 €. 
- Relació número 93, serveis brigada, per import de 36,82 €. 
- Relació número 94, expedició de certificats, còpies i plànols, per import de 108,48 €. 
- Relació número 95, expedició de documents administratius, per import de 4,50 €. 
- Relació número 96, servei grua i custòdia de vehicles, per import de  992,72 €. 
- Relació número 97, obertura d’establiments, per import de 4.209,80 €. 
- Relació número 98, serveis especials de la Policia Local, per import de 138,00 €. 
- Relació número 99, entrada de vehicles, per import de 835,18 €. 
- Relació número 100, ocupació del subsol, sòl i volada via pública, per un import de 22,40 €. 
- Relació número 101, ocupació via pública, per un import de 372,51 €. 
- Relació número 102, preu públic pel mercat exterior, per un import de 749,23 € 
- Relació número 103, preu públic prestació serveis transport adaptat, per un import de 124,50 €. 
- Relació número 104, servei d’assistència domicilària, per un import de 273,00 €. 
- Relació número 105, prestació de serveis culturals i recratius, per un import de 206,09 €. 
- Relació número 106, publicitat Amposta Ràdio, per un import de 181,50 €. 
- Relació número 107, revista amposta, per un import de 34,77 €. 
- Relació número 108, expedient sancionador ordenança policia i bon govern, per un import de 

6.794,09 €. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per T.S.C. Teresa Solé Cercós, 
pels danys ocasionats al seu habitatge, danys que ascendeixen a un total de 248,08 € d’acord 
amb l’informe pericial aportat. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
Desestimar el recurs de reposició formulat per G.S. per entendre que el procediment recaptatori 
s’ha portat a terme respectant els continguts fixats per la normativa aplicable no essent 
invocable cap de les possibilitats que la pròpia normativa estableix per poder suspendre la 



 

providència de constrenyiment. 
Admetre, en conseqüència, que la quantitat pendent de pagament a data del present informe 
ascendeix a la quantitat de 45.777,67€, que està integrada per 37.792,14 € de principal, 7.558,43 
€ de recàrrec de constrenyiment i de 427,10 € d’interessos de demora.  
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts de la quantitat de 674,28 € a Molins i Gabarro, S.A. 
  
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per A.N.A. en vint-i-quatre quotes mensuals.  
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per JJ.C.C. en vint-i-quatre quotes mensuals.  
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Atorgar una bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.M.R. per a 
l’exercici 2017 i següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de H.C. per a 
l’exercici 2017, havent de tornar a justificar el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2018 i 
següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per JJ.P.F. està inscrita en el Registre Oficial 
de Maquinària Agrícola i aplicar l’exempció a comptar del proper exercici 2017 i següents. 

- Aprovar  la devolució per ingressos indeguts de 113,62 € a AM.T.T. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per LL.B.A. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a N.I. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JP.M.J. per a 

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

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

l’exercici 2017 i 2018, havent d’instar novament la sol·licitud d’exempció per 
minusvalidesa en anterioritat del 2019 acreditant novament el grau. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de B.M.B. per a 
l’exercici 2017 i següents. 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita per J.C.M. està inscrita en el Registre Oficial 
de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a LE.M.Z. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per JP.D.  per tal de poder 
declarar l’exempció i donar de baixa la liquidació número 840356 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 
 
 
 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció 
de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa, sol·licitada per A.H.. Al tractar-se d’una família 
de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel  Servei Educatiu de canvi de data per utilització de 
la Sala de vidre del vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, per al dia 6 de 
maig de 2016 en comptes del dia 29 d’abril, quedant vigent la resta de condicionants 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 21 de març de 2016. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Club Deportivo Ecuavoley, en la que demanen 
autorització per poder utilitzar el pavelló firal interior i exterior del 7 al 8 de maig de 2016 
per poder celebrar un torneig. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Cultura en la que demana 
autorització per poder utilitzar l’auditori el dia 30 d’abril de 2016 de 18 a 21 hores per 
assajos de la Sarsuela. 

- Autoritzar a la Federació d’Amposta d’Associacions, mitjançant la qual demana permís a 
la utilització del Teatre del Casal Municipal el dia 29 d’abril de 2016. 

- Autoritzar a l’Institut Montsià d’Amposta a utilitzar  l’Auditori, per poder portar a terme el 
lliurament d’orles el dia 3 de juny de 2016 en horaris de matí i tarda. 

- Autoritzar a la Cooperativa Activa Terres de l’Ebre a la utilització del Teatre del Casal 
Municipal diferents dies dels 2016: Els dies 3, 6, 10, 13, 17, 20 i 27 de juny de 2016 i 1, 4, 8, 
11, 15, 18, 22, 25 i 29 de juliol de 2016. 

- Autoritzar l’Hospital Comarcal Amposta a la utilització del Teatre del Casal Municipal 
diferents dies dels 2016: els dies 20, 23 i 27 de maig de 2016 i 16 de juny de 2016. 

- Autoritzar a l’Associació Ebre Alternatiu a la utilització del Teatre del Casal Municipal el dia 
7 de maig de 2016. 

- Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA  a la 
utilització de l’Auditori Municipal els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2016. 

- Autoritzar a l’entitat EXPLORA SCP, a la utilització del Teatre del Casal Municipal el dia 11 
de juny de 2016. 

- Autoritzar a l’Escola Soriano Montagut d’Amposta a la utilització de l’auditori el dia  17 de 
juny de 2016 des de les 09:00 fins les 13:00 hores de des de les 18:00 fins les 22:00 hores 
per portar a terme el lliurament d’orles. 

- Autoritzar a ESCOLA SORIANO MONTAGUT  a la utilització de l’Auditori Municipal el dia 13 
de maig de 2016 de les 18 fins les 21 hores. 

- Autoritzar a la Unitat de Formació de l’Àrea del SAM de la Diputació de Tarragona a visitar 
la instal·lació de la Piscina Municipal com a exemple de gestió de manteniment dins el 
curs d’operadors de manteniment de piscines d’ús públic i visitar concretament la sala de 
màquines. 

- Autoritzar a les forces de seguretat de l’Ajuntament d’Amposta (Policia Local) i de la 
Generalitat de Catalunya (Mossos d’Esquadra) a utilitzar les instal·lacions esportives, 
concretament la utilització del tatami de l’annex del pavelló d’esports, sempre que es 
demani prèviament al responsable i segons la disponibilitat. 

 
 
 



 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
Autoritzar a l’Institut Montsià, a realitzar la segona cursa solidària el dia 12 de maig de 2016 a les 
10 hores amb sortida des de l’Institut Montsià i arribada al Parc de Xiribecs. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública a les persones que es diran a continuació: 
- Societat musical la Unió Filharmònic d’Amposta, Taverna La Fila. 
- Societat musical la Lira ampostina, Fonda del Músic. 
- CBE Amposta Quick Dance, La taverna del ball. 
- Petit Café, Cafè Republicà. 
- Ekobó Alimentació SL, Casa Pepita. 
- Associació Juvenil surt al Castell, La taverna dels viatgers. 
- O.A.O., La taverna som riu. 
- J.R.F., Lluna de Foc. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per D.G.C. en la que demana autorització per poder 
col·locar un cartell publicitari de la botiga “La Ferreria Dolça” en la zona d’espectacles (Bar 
Israel), (Bar Gràcia) i la Lira Ampostina de la plaça del mercat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.R.B, amb efectes retroactius en la que demana 
autorització per ocupació de la via per poder vendre roses el dia 23 d’abril de 2016 en 
motiu de Sant Jordi. 

- Autoritzar als alumnes del mòdul d’auxiliar de cuina per a que puguin posar una taula al 
mercat del dimarts dia 14 de juny de 2016. 

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

- Cessió de l’equip de so del Casal, per al dia 27 de d’agost de 2016, a L.S.S. 
- Cessió d’un equip de so i 20 paques de palla per a l’activitat que ha de fer l’escola amb 

motiu de la Festa del Mercat a la Plaça el proper 7 de maig de 2016, a l’Escola Miquel 
Granell. 

- Cessió de l’equip de so del Casal, per al dia 7 de maig  de 2016, a Grup d’animació juvenil 
Highland. 

- Cessió de 3x4 del Centre d’Art Lo pati, per al a realització de l’acte TEDx Amposta que 
tindrà lloc el dia 7 de maig a S.V.C. 

- Cessió de la taula i el petit escriptori que actualment estant situats al pati de llums del 
primer pis de l’Ajuntament d’Amposta a de l’associació de venedors del Mercat Municipal. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

- Al Centre Obert Juvenil el dia 2 de maig de 2016 amb motiu de sortida vora el riu. 
- A Los Taus RCTE d’Amposta (Rugby), els dies 5 i 10 de maig de 2016 per recollida de 

jugadors dels entrenaments. 
- A l’Associació Siloé, el dia 17 de juny de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD de JJ.F.LL. amb efectes del dia 25 d’abril i fins al 31 de desembre de 2016. 
Alta del SAD de MC.LL.R., amb efectes del dia 2 de maig de 2016, amb un cost per a la usuària de 
103,32 € mensuals. 
Alta del SAD de C.G.C., amb efectes del dia 2 de maig i fins al 31 de desembre de 2016. 



 

Alta del SAD de J.A.C., amb efectes del dia 21d’abril de 2016, amb un cost per a l’usuari de 183,86 
€ al mes. 
Baixa del SAD de F.C.G., amb efectes del dia 22 d’abril de 2016, per ingrés hospitalari. 
Baixa del SAD de A.G.R., amb efectes del dia 22 d’abril de 2016 per trasllat de municipi. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de M.S.S., amb efectes del dia 2 de maig de 2016, de dilluns a divendres de 9 a 19 
hores, amb un cost per a la usuària de 87,15 € al mes. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 158,43€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen tretze ajuts alimentaris per un import total de 520,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Aprovar l’informe emès per la Interventora de fons, de 26 d’abril de 2016 relatiu a l’omissió de 
fiscalització de l’aprovació de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Lira i la Fila. 
 
PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 11 d’abril de 2016  va 
autoritzar a O.C.V. propietari de Frisian Horses SL utilitzar el minibus el dia 16 de juliol de 
2016 en motiu del IV Campionat d’Espanya de cavalls frisons. Atès que es va produir un 
error, s’aprova la seva correcció per quan aquest senyor demanava el minibús, per als 
dies 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2016 i no només per al dia 16 de juliol de 2016 
com consta. 

- 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 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 €. Atès que per tant, 
l’import total dels serveis és de 738,10 € i no de 610,00 € com consta, s’aprova corregir 
l’errada. 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 11 d’abril de 2016 va 
aprovar atorgar a M.G.D. un ajut d’urgència social de 76,63 € per despeses de llum. Atès 
s’havia d’haver passat a nom de M.G.A., s’aprova corregir l’errada.  

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 18 d’abril de 2016 va 
aprovar 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 €, quan s’havia de fer amb A.C.G.– Delta Aqua 
REdes SL, per un import de 1.200,00 €, s’aprova corregir l’errada. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, sol·licita que es designi representant per al judici 
per al recurs ordinari 388/2015 interposat per C.D.S. i C.F.D., la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Servei provincial de costes a Tarragona, comunica estat greu d’alguns trams de guarda de Poble 
Nou del Delta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 



 

- Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, resolució 
CLT/2241/2015, de 23 de setembre, per la qual s’incoa expedient de declaració de dotze béns 
culturals d’interès nacional, en la categoria de zones d’interès etnològic a favor de dotze coeteres 
en diversos municipis del Delta de l’Ebre entre els quals està “Càmara” i “Paredols” del municipi 
d’Amposta, la junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució de finalització d’expedient de revocació i revocació 
parcial per un import de 4.908,84 € de la subvenció atorgada per a la realització d’accions 
formatives i ordre de pagament de 5.546,23 € corresponents a la diferència entre l’import 
acceptat final i l’import pagat en bestreta, 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 G.M.R. com a auxiliar administrativa,  categoria laboral C2-14, 28,12 
hores setmanals, ( de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores) del 4 de maig al 3 de novembre de 
2016. 
 
Proposta de cessió d’ús de locals 
Cedir l’ús en concepte de precari d’un dels locals vacants de l’Hotel d’Entitats ubicat a l’edifici de 
l’antiga central d’aigües a l’entitat a Moto Club Amposta. 
Cedir l’ús en concepte de precari d’un dels locals vacants de l’Hotel d’Entitats ubicat a l’edifici de 
l’antiga central d’aigües a les entitats Unió de pagesos de Catalunya i Agrupació de defensa 
vegetal de producció ecològica del Montsià – Baix Ebre, en règim compartit. 
Fixar que el termini de cessió de l’ús del local acabarà en el moment en que acabi la vigència de 
la cessió d’ús aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió, 25 de març de 2013, termini durant el 
qual s’ha de mantenir l’ús del local per a les finalitats de seu social i activitats de caràcter cultural i 
social objecte de cessió. 
 
Sol·licitud de col·laboració social 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda l'adscripció de 12 treballadors amb els perfils 
que es referiran a continuació per un total de sis mesos, previstos de l'1 de juny de 2016 fins a 31 
de desembre de 2016, per Col·laboració Social, d'acord amb l'Ordre de 27 de març de 1998: 
* 1 jardiner/a, 1 peó de neteja viària, 1 xòfer, 1 peó d'obra pública, 2 oficials d'obra pública; per al 
primer projecte. 
* 4 auxiliars administratius i 2 conserges; per al segon projecte. 
Per a la realització de les següents tasques: 
* Accions de manteniment, arranjament i millora d'equipament culturals, espais naturals 
municipals 
* Accions de suport administratiu i d'atenció al públic en diferents àrees i projectes de 
l'Ajuntament d'Amposta 
 
 
 
 
 


