
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 11 maig de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart. 

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

Excusa la seva absència: Joanna Isabel Estévez González 

 

Hora inici: 08:30h 

Hora final: 10:55h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 2 DE MAIG DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 2 de maig  de 2016. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES” 
Contractació de les obres d’instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles, d’acord amb el 
projecte redactat per l’Enginyer municipal aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 
29 de febrer de 2016 amb Etecnic Movilidad electrica, SRL.,  segons oferta presentada per un 
import total de 48.631,91 €. 
 
CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS 

- Contractació de les obres menors consistents en la reconstrucció de part del sostre i 
posterior impermeabilització de l’immoble propietat de l’Ajuntament d'Amposta situat al 
carrer Bonsuccés 10. Primera Planta amb Construccions R.G.G., segons oferta presentada 
per un import total de 2.715,68 €. 

 
- Contractació de les obres menors consistents en la rehabilitació de la sala del generador del 

pavelló municipal (Pla PENTA) amb Caballé SCP Construccions, segons oferta presentada 
per un import total de 2.541,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació dels subministraments consistents en lluminària LED Eskade Lira 30 w com a material 
didàctic del mòdul d’electricitat i manteniment amb Novatilu  SLU segons oferta presentada per un 
import total de 4.063,28 €. 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents  en  el disseny i l’edició dels materials de difusió, 
anuncis de premsa i banners de comunicació de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 amb 
Luralgrup SL, segons oferta presentada per un import total de 5.315,53 €. 



 

- Contractació dels serveis consistents  en el lloguer dels equips de llum i so necessaris per a 
les activitats de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 amb Music’s & Clàssics Amposta SL, 
segons oferta presentada per un import total de 16.972,67 €.  

- Contractació dels serveis consistents en la realització del projecte i la direcció de l’obra de 
tancament de les pistes de futbol sala amb Aguiló Enginyeria i direcció d’obra del 
tancament de les pistes de futbol sala segons oferta presentada per un import total de 
13.794,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  la renovació del manteniment anual del programari 
Tao T-SYSTEMS (SICAP, Inventari, GTWIN Voluntària, Executiva) corresponent al període 
01/01/2016 a 31/12/2016 amb T-Systems ITC Iberia SAU segons oferta presentada per un 
import total de 15.552,44 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  la realització de 60 hores de formació del mòdul 
operari d’indústria i magatzem amb R.F.N. 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 de 
mecànica i soldadura amb A.E.A. segons oferta presentada per un import total de 1.200 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 92 hores de formació del mòdul 
operari d’indústria i magatzem amb F.V.V. segons oferta presentada per un import total de 
2.760,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en  la realització de 80 hores de formació del mòdul 
conductor de transport de mercaderies per carretera amb C.M.E. segons oferta presentada 
per un import total de 2.400,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de 70 hores de formació del mòdul 
conductor de transport de mercaderies per carretera amb A.E.E. segons oferta presentada 
per un import total de 2.100 €. 

- Contractació dels serveis consistents en l’espectacle de varietés anomenat “La boda del 
Marquès” amb dos passis a les 13 i a les 17 hores els dies 14 i 15 de maig de 2016 en motiu 
de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 amb JM.G.R. (Dh company) segons oferta presentada 
per un import total de 7.260,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en l’espectacle Ampolino, amb dos passis a les 21 i ales 
24 hores els dies 14 i 15 de maig de 2016 en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 
amb JM.G.R. (Dh company) segons oferta presentada per un import total de 11.616,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en el rodatge dels actes de la Festa del Mercat a la 
Plaça 2016 amb Filmsnomades GS SL segons oferta presentada per un import total de 
3.799,40 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la producció i representació de l’espectacle “Viatge 
històrico-poètic per l’Amposta centenària” en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 
amb Associació de teatre i circ de les Terres de l’Ebre segons oferta presentada per un 
import total de 6.655,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la producció i representació de l’espectacle “Circ 
Mozzarella” en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça 2016 amb Associació de teatre i circ 
de les Terres de l’Ebre segons oferta presentada per un import total de 6.715,50 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis per la realització del projecte per presentar sol·licitud 
d’incorporació d’una actuació a la convocatòria PO FEDER objectiu 4 amb  Prysma, calidad 
y medio ambiente, SA., segons oferta presentada per import d’11.979,00 €. 

 
 



 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Contractació de J.L.F., com a peó de neteja, categoria laboral AGP4, jornada laobral completa,  del 
dia 11 de maig al 10 de juliol de 2016. 
Contractació de MN.R.M., com a Directora del Centre obert Infantil, jornada laboral completa, de 
dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 hores, categoria laboral A2-19, del 17 de maig al 17 
d’agost de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar, amb efectes retroactius a M.G.B., directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya es va convocar a la tècnica dels programes d’ocupació, I.V.P. a una reunió el dia 
5 de maig de 2016 ales 10.00 hores a la Sala 6.1 de la Direcció del SOC a Barcelona 

- Autoritzar a l’enginyer municipal, JC.G.C., als sots inspector de la Policia Local, X.S.S., i a la 
tècnic de Secretaria, V.A.G., a assistir a la sessió que es durà a terme el divendres 27 de 
maig de 2016 a les 11 hores a la seu dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de 
l’Ebre. La qual té una durada aproximada de dues hores. 

- Autoritzar a MC.V.B., R.N.A. i N.M.B. a assistir a l’activitat de formació denominada “Nou 
repte per als governs locals. L’administració electrònica” a realitzar el proper dia 19 de 
maig en horari de 9.00 a 14.00 hores a Tarragona. 

- Autoritzar al funcionari J.M.B. a l’assistència del curs : Programa MUC de cartografia 
1:1000 i plataforma INSTAMAPS, amb una durada de tres hores que es durà a terme a 
Tarragona de 11 a 14 hores el dia 9 de juny de 2016. 

- Autoritzar a les funcionària E.E.M. i S.V.R. a assistir al curs: Lleis 39 i 40 de 2015 de 
procediment administratiu i règim jurídic del sector públic, que es realitzarà el dia 1 de 
juny de 16.30 a 20.00 hores a Tortosa. 

- Autoritzar a la funcionaria S.V.R. a l’assistència del curs : Programa MUC de cartografia 
1:1000 i plataforma INSTAMAPS, amb una durada de tres hores que es durà a terme a 
Tarragona de 11 a 14 hores el dia 9 de juny de 2016. 

 
SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS DE PAGAMENT DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
L’ANY 2012 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 398,92 € a R.P.T. pels 
motius indicats en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària i 
addicionals del mes de desembre de 2012.  

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 596,64 € a A.M.A. 
pels motius indicats en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària i 
addicionals del mes de desembre de 2012.  

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 398,92 € a E.M.B. 
pels motius indicats en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària i 
addicionals del mes de desembre de 2012.  

- SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat, Dipositaria de fons i Departament 
de personal. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 566,48 € a JC.G.Q. 
pels motius indicats en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària i 
addicionals del mes de desembre de 2012 pel període comprés entre l’1 de juny i el 31 
d’agost de 2012. 



 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 376,86 € a M.R.R. 
pels motius indicats en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària i 
addicionals del mes de desembre de 2012.  

 
PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LES 
AMPES D’ALUMNES 
Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de subvencions a les Associacions de mares 
i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any 2016 del dia 11 al 30 de 
maig de 2016, ambdos inclosos. 
 
APROVACIÓ D’ESBORRANYS DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià i Malalties Neurodegeneratives (AFAM), en el 
que es proposa atorgar una subvenció de 6.500,00 € adreçada al desenvolupament de 
les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2016 del que s’ha donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Creu Roja Amposta, 
en el que es proposa atorgar una subvenció de 27.000,00 € adreçada al 
desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2016 del que s’ha 
donat compte. 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació Catalana 
d’Afectats de fibromialgia (ACAF), en el que es proposa atorgar una subvenció de 1.600,00 
€ adreçada al desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 
2016 del que s’ha donat compte. 

 
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROGRAMA MUNICIPI COOPERATIU 
Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al programa Municipi Cooperatiu. 
Aprovar l’Acord de Confidencialitat entre la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Amposta. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 192 de data 09/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.848,91 €, 
la qual comença amb Sorea SA per import de 2.229,32 € i finalitza amb sociedad Estatal 
de Correos y Telégrafos SA per import de 2.619,59 €. 

- Relació número 193 de data 09/05/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
59.891,18 € la qual comença amb Publicenter Serigraf SL, per import de 1.588,13 € i 
finalitza amb Saltoki Reus SL per import de 3.279,16 €.  

- Pagament a Creu Roja Amposta per import de 3.966,68 € en concepte de quart i últim 
termini del conveni. 

- Pagament al Club Esportiu Sala Esgrima de la quantitat de 4.5000 € fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament del mateix. 

- Pagament a Càritas Amposta per import de 3.968,00 € en concepte de quart i últim 
termini del conveni. 

- Ordenar el pagament de les subvencions que es diran a continuació: 
- Escola Agustí Barberà, 900,00 €. 
- AMPA Agustí Barberà, 450,00 €. 
- AMPA Consol Ferré, 675,00 €. 
- AMPA IES Ramon Berenguer IV, 675,00 €. 



 

- AMPA ITE, 675,00 €. 
- AMPA Miquel Granell, 450,00 €. 
- AMPA Sagrat Cor, 675,00 €. 
- AMPA Soriano Montagut, 450,00 €. 
- Escola Consol Ferré, 450,00 €. 
- IES Montsià, 1.125,00 €. 
- IES Ramon Berenguer IV, 1.125,00 €. 
- Escola Miquel Granell, 450,00 €. 
- Escola Soriano Montagut, 450,00 €. 

 
- Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina, per la realització de 

les actuacions del cor de la Lira, per import de 1.922,32 €. 
- Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Unió Filharmònica, per la realització 

de les actuacions de la Coral Aquae, per import de 1.922,32 €. 
- Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Federació de Comerç d’Amposta, per 

un import de 3.800,00 €, de forma extraordinària, advertint a la beneficiària que si l’any 
que ve persisteixen les irregularitats indicades, es denegarà la subvenció. 

- Pagament de 1,5 euros per dia assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a 
un total de 69 joves participants en el programa, essent una despesa total de: 1.404,00 €. 

- Pagament de l’incentiu atorgat de 150,00 € als 87 joves participants a les sessions de 
formació impartides en el Programa per l’Ocupació d’acord amb el llistat adjunt, essent la 
despesa total de 13.050,00 €, corresponent al mes d’abril. 

- Pagament al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre de 10.000,00 €., per la realització 
de les tasques previstes en el conveni aprovat. 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 
Atorgament de subvenció de 1.500,00 € a l’Associació Catalana de Tubes i Bombardins, per 
l’organització de la tubada a Amposta, el dia 14de juny de 2015, donada l’excepcionalitat de 
l’activitat i el seu interès social i cultural per a amposta, especialment com a ciutat de tradició 
musical en bandes i instruments de vent, atenent que l’associació va tenir moltes despeses per la 
trobada anual en que les poblacions on es fa cada any, hi donen suport econòmic i organitzatiu 
per la gran quantitat de músics vinguts d’arreu de Catalunya i de repercussió econòmica i cultural 
que representa l’activitat. 
 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA 
Aprovar la certificació d’obres corresponent a la certificació núm. 3 i liquidació de l’obra 
Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer França. Fase 1”, per un import de 69.314,91 €, 
així com la factura número 5. Aprovar el PNU-01. Pilona d’acer el qual ascendeix a un total de 
1.945,76 €. 
 
SOL·LICITUDS D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per F.B.F. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 433,59 €. 
Concedir la bonificació del 50% de la taxa liquidada per JM.C.C., per  un import de 770,73 €. 
 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL 
Aprovar el padró de la Revista Amposta any 2016, ordenança fiscal número 32 per un import de 
10.470,22 €. 
 
MERCAT MUNICIPAL 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC145 que va a 
nom de RM.B.D. des de l’1 de febrer de 2016 fins a l’1 d’agost de 2016. 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC118092 que va a 
nom de J.C.G. des de l’1 d’abril de 2016 fins a l’1 de setembre de 2016. 

- No accedir a les sol·licituds d’autorització per a la venda ambulant al Mercat d’Amposta 
presentades per A.L.B., RA.E.U., O.M.A., E.M.C., i  pel fet de no disposar de llocs vacants i 
Asociación no gubernamental Estrella de la mañana. 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicències del Mercat Exterior (NC 115085) a L.S.S. com 
a cessionària. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, presentada per J.F.B., pels danys 
soferts al seu vehicle. 

- Acceptar parcialment  la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per J.M.I. 
amb concurrència de culpes del 50% per cada una de les parts, havent d’assumir 
l’Ajuntament d'Amposta, el pagament del 50% dels danys reclamats per la interessada 
que ascendeixen a un total de 281,26 €  

- Acceptar parcialment  la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per R.G.F. 
pels amb concurrència de culpes del 50% per cada una de les parts, havent d’assumir 
l’Ajuntament d'Amposta, el pagament del 50% dels danys reclamats per l’interessat que 
ascendeixen a un total de 700,00 €. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Concedir una bonificació  a JV.S.M. del 75% de la quota tributària de l’IVTM durant els 
anys 2017 a 2021 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar 
del 2022, ja que el dia 14 d’abril de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només 
és aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a NE.B.B. 
- Devolució per ingressos indeguts de 187,19 € a S.S. 
- 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. 

- Aplicar l’exempció de l'impost per minusvalidesa a la unitat fiscal relativa al vehicle 
propietat de R.I.G., a efectes 2017 i següents. 

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

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

 
 
 



 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per E.M.O.,  considerar que concorren tots els requisits 
per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i donar de baixa la 
liquidació número 876974 per tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Vista a la instància presentada per N.E., considerar que concorren les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa. Al 
tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 
m3/trimestre. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ PEL SERVEI DE GRUA 

- Acceptar les al·legacions del reclamant JJ.J.S. per quant no va poder apercebre que en 
l’indret on va estacionar el vehicle estava prohibit perquè en el moment de 
l’estacionament encara no s’havia senyalitzat la zona. Procedir a anul·lar la liquidació 
número 877253. 

- Acceptar les al·legacions de la reclamant M.A.S. per quant no va poder apercebre que en 
l’indret on va estacionar el vehicle estava prohibit perquè en el moment de 
l’estacionament encara no s’havia senyalitzat la zona. Aprovar la devolució per ingressos 
indeguts de 82,70 €. 

- Vista la reclamació presentada per L.A.G., en la que demana l’anul·lació del servei de grua 
per la immobilització i retirada del seu vehicle, ratificar que el tribut que s’ha liquidat per 
aquest servei és correcte.  

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Vista la sol·licitud presentada per J.C.M. en la què manifesta que és titular d’una llicència de gual 
permanent i que a conseqüència del canvi d’ubicació del mercat ambulant del dimarts demana li 
sigui aplicada la tarifa corresponent pels perjudicis del dimarts. Considerar que concorren els 
requisits i aplicar una baixa parcial per errada de fet per un import de 8,81 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

- Acceptar la sol·licitud presentada per JV.B.B. en la que manifesta, que se li va cobrar la 
taxa de recollida d’escombraries any 2014 per la via d’execució forçosa amb 
embargament de nòmina d’un pis que va deixar de tenir-lo llogat al desembre de 2013, 
per la qual cosa demana la devolució per ingressos indeguts de la quantitat pagada 
indegudament. 

- Acceptar la sol·licitud presentada per A.C.P., actuant en nom i representació de l’entitat 
mercantil denominada Bombeos de Hormigón Caballer, S.A, en la que manifesta, que se 
li va cobrar la taxa de recollida d’escombraries anys 2012, 2013 i 2014 d’un immoble que 
va vendre l’any 2008, i procedir a la devolució per ingressos indeguts de 1.308,21 €. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió a l’Institut Montsià d’Amposta de: 
- Les dutxes i vestidors del Pavelló: 
- El dia 12 de maig de 2016 a partir de les 10:00 hores.  



 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal –recinte exterior- els dies 17 i 23 de maig i 19 i 20 de 
juliol de 2016 de les 08:00 fins les 14:00 hores a l’Associación de Propietarios de 
Maquinaria Agricola de las Comarcas del Montsia i Baix Ebre. 

 
SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE LA VIA PÚBLICA 
Comunicar al titular de la reserva de la via pública GUAL amb llicència número 0365 que ateses 
les característiques de l’accés a l’immoble el gual permanent no compleix amb la finalitat que 
persegueix el fet imposable de l’ordenança fiscal.  
Atès que aquest exercici ja ha fet efectiva la taxa caldrà que en anterioritat al proper exercici 
regularitzi la situació que podrà ser alguna de les dues següents possibilitats: 

- Desistir de la llicència de gual permanent a comptar de l’1 de gener de 2017. 
- Demanar la mutació de llicència de gual permanent a llicència de càrrega i descàrrega de 

mercaderies. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- Acceptar la sol·licitud presentada per Bar del Mercat Municipal, en la que demana que 
només se li cobrin els 4 dies que va poder posar la terrassa, i donar de baixa la liquidació. 

- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a LM.V.A., J.T.R., Jardin Café-Bar S.L.U, 
GUAXIM, S.L., AP.E.M. per instal·lar-hi individualment taules i cadires en ocasió de la Festa 
del Mercat a la Plaça. 

- Autoritzar a Forn cafeteria Ramon a ocupar la via davant el seu establiment per poder 
posar una taula ambientada amb la festa per vendre productes de la seva panaderia els 
dies de la Festa del Mercat a la Plaça, els dies 13, 14 i 15 de maig de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Mapfre Familiar SA en la que demana ocupar la via 
pública en motiu de la campanya “Cuidem el teu vehicle “ amb la col·laboració del Servei 
Català de Trànsit, del dia 4 al 11 de maig de 2016 per motius de salut. 

 
SOL·LICITUDS DE RETIRADA DE FAROLES DE LA VIA PÚBLICA 

- Desestimar la sol·licitud formulada per E.D.C., en la que exposa que hi ha una farola 
pegada a la finestra de la seva casa, la qual cosa pot possibilitar que entrin al seu 
habitatge, per la qual cosa sol·licita que es retiri l’esmentada farola. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per E.B.D. en la que exposa que hi ha una farola 
pegada a la finestra de la seva casa, la qual cosa pot possibilitar que entrin al seu 
habitatge, per la qual cosa sol·licita que es retiri l’esmentada farola. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Repsol SSPP SA en la que demana autorització per 
poder col·locar dues senyals informatives de “Gasolinera a 100 m”  i “Gasolinera a 200 m” 
al costat de la senyal d’Stop d’incorporació a la TV-3405 des de la N-340. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per G.B.F. en la que demana autorització per posar un 
cartell indicant la situació del comerç. 

- Vista la sol·licitud formulada per MD.Z.A., autoritzar l’ocupació de la via pública a la cruïlla 
del carrer Soria amb Av. Ràpita, damunt de la vorera i desestimar  l’ocupació de la via 
pública a l’Av. Josep Tarradellas. 

 



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre en la que demanen 
autorització per poder ocupar la via pública amb la col·locació d’unes pancartes per 
importar sobre la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

- Autoritzar la sol·licitud formulada la residència d’avis en la que demanen autorització per 
poder tallar el carrer Cervantes, davant mateix la residència, per poder fer una rostida el 
dia 13 de maig de 2016 en motiu de la Festa del Mercat. 

- Aprovar la senyalització del tram del lligallo cap a la Ctra. Santa Bàrbara ordenant la 
instal·lació de la següent senyalització vertical (una senyal de prohibida l’entrada R-101 i 
una altra de sentit obligatori R-400a) així com reforçar-la amb senyalització horitzontal de 
separació de carrils i fletxes dels sentits de circulació. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per E.B.D. en la que demana que es revisin les places 
reservades per a minusvàlids que hi ha al carrer Miquel Granell i es retirin les que no 
siguin necessàries. 

- Autoritzar la creació d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Enric 
Granados, advertint a la interessada que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol 
persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Anul·lar la reserva d’una plaça per a minusvàlids que hi ha al carrer Sant Vicent. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, en la que demana 

autorització per poder estacionar l’autocar al carrer Navarra, 17 el dia 8 de maig de 2016 
en motiu del concert de Primavera. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Miralles i l’àrea del Castell així com poder 
estacionar dos autobusos al carrer Navarra, 17-19, en motiu de la XVIII Trobada de 
bandes juvenils de Catalunya el dia 4 de juny de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada Iguaxim SL, en la que demana autorització per poder 
tancar el carrer Major al trànsit el dia 21 de maig de 2016 de 17 a 20 hores per celebrar 
l’aniversari d’un nen, previ pagament de taxes. 

 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- Alta del SAD de S.C.M. amb efectes del dia 2 de maig de 2016. 
- Alta del servei de teleassistència de C.S.P. 
- Baixa del SAD de T.S.R., per defunció amb efectes del dia 1 de maig de 2016. 
- Baixa del SAD de C.G.C., per ingrés residencial amb efectes del dia 2 de maig de 2016. 
- Baixa del SAD de C.LL.R., amb efectes del dia 2 de maig de 2016, per ingrés hospitalari. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

- Baixa del TAD de JO.S.G., amb efectes del dia 19 de febrer de 2016 per motius de salut. 
- Increment del TAD del J.G.A., el qual a partir del dia 2 de maig de 2016 passarà  a fer ús 

del centre de dia de la residència d’avis a jornada sencera (9 a 20.30 h.) de dilluns a 
divendres. 

- Alta del TAD de J.R.R., amb efectes del dia 4 de maig de 2016, dilluns, dimecres i divendres 
de 9 a 15 hores.  

 
 



 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 278,62 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen set ajuts alimentaris per un import total de 280,00 €. 
 
PROPOSTA D’ACORD PER ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
Atorgar la renovació al servei d’acolliment temporal d’urgència a L.D.V., qui podrà fer ús, junt 
amb la seva família. 
 
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 S.G.H. a utilitzar el Teatre del Casal Munipal els dimecres des del 12 d’abril fins al 14 de juny de 
2016, de les 15.15 a les 14 hores. Atès que es va produir un error, per quan l’autoritzacio del local 
havia de ser per als dimarts des del 12 d’abril fins al 14 de juny de 2016, de les 15.15 a les 14 hores i 
no per als dimecres com consta, aprovar la correcció de l’errada. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 18 d’abril de 2016 va aprovar la 
senyalització, horitzontal i la col·locació de coixins berlinesos reductors de velocitat i pilones 
reflectides en croquis adjunt a la urbanització Eucaliptus. Atès que es va produir un error, per 
quan la senyalització s’havia de fer a la Urbanització Favaret i no a la Urbanització Eucaliptus com 
consta, aprovar la correcció de l’errada. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General d’ordenació del territori i urbanisme, atorguen un termini de 15 dies 
addicionals per presentar al·legacions a la catalogació dels trams natural i urbans de les platges a 
Catalunya, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Administració Local, declara la finalització de l’operació “Climatització i 
subministrament de BT del Museu del Montsià – sala d’exposicions”, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- institut Nacional de la Seguretat Social, concedeix la jubilació parcial al treballador J.L.D. amb 
efectes del dia 16 de març de 2016 i fins al 23 d’agost de 2019, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre, informe sobre 
la Modificació Puntual número 37 del POUM d’Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.  
- Direcció General d’Administració Local, declara la finalització de l’operació “Xarxa col·lector de 
pluvials Passeig marítim”, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Agència Catalana de l’Aigua, realitzarà reunió a Tarragona el dia 10 de maig de 2016 a les 11 
hores sobre les subvencions  per la millora general de les xarxes locals d’abastament d’aigua, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, convoca el dia 11 de maig de 2016 a les 11 hores entre 
les fites M-200 i M-201 d’Amposta per formalitzar l’acta de reversió de la concessió C-738 per al 
cultiu d’arròs, la junta de Govern Local resta assabentada. 
- Direcció General d’Economia Social, el Tercer sector, les Cooperatives i l’autoempresa, accepten 
al·legacions presentades i finalitzen expedient de revocació parcial en la quantitat de 4.447,45 € 



 

de la subvenció de 44.474,55 pel Programa integral de suport a les persones emprenedores, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Adjudicació contracte realització serveis neteja i manteniment de la Platja Eucaliputs – Estiu 2016 
Adjudicar el contracte per la realització dels serveis per la neteja i manteniment de la Platja 
Eucaliptus - Estiu 2016 a Agrogalgo, SL., en les condicions següents: 

• Preu: 24.928,00 €, IVA inclòs. 
• Periodicitat de soterrament de la brossa orgànica: cada 2 dies. 
• Periodicitat de la recollida i trasllat a abocador de la brossa no orgànica: quinzenalment.  

 
Aprovació de les bases de selecció de personal de l’any 2015 
Aprovar les bases generals que han de regir la convocatòria unitària comprenent dels 
procediments de selecció en ordre a la provisió en propietat de les places a que es contreu dita 
oferta pública d’ocupació, així com les bases específiques  que han de regir el concurs – oposició 
per a la provisió d’una plaça d’administratiu tècnic, escala d’administració especial, Grup C1 
adscrit a l’Àrea de serveis al territori mitjançant promoció interna. 
 
Aprovació de la creació d’una borsa de professionals de lleure 
Aprovar les bases de la convocatòria per a forma part de la borsa de treball de professionals del 
lleure per als projecte de lleure durant l’any 2016-17 de l’àrea de joventut de l’Ajuntament 
d'Amposta. 
 
Aprovació de  conveni amb la Fundació Eurecat 

- Aprovar el conveni a formalitzar amb la Fundació Eurecat amb la finalitat de procedir a 
l’adquisició per la Fundació de la finca situada al Polígon industrial de l’Oriola, carrer Po, 
24 – 26 (finca 41.960 del Registre de la propietat d’Amposta-1) i a la novació modificativa 
del dret de superfície. 

- Aprovar el conveni a formalitzar amb la Fundació Eurecat, l’Associació Centre tecnològic 
del compòsit (CETECOM) i la mercantil Amposta tecnològics, SL., per la cessió dels drets 
d’ocupació i ús de l’immoble “Antena tecnològica de les Terres de l’Ebre” resultants del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i Amposta tecnològics, 
SL., en data 27 de desembre de 2011. 

 
Aprovació de conveni de col·laboració educativa 
Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Gentis per a la realització de formació 
pràctica de l’alumna M.R.T., per tal que realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, a la 
Regidoria de cultura, del 25 de maig al 21 de juny de 2016 de 10 a 14 hores de dilluns a divendres 
 
Sol·licitud d’ús de material  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Institut Montsià en la que demana la sessió de l’equip 
de so de joventut, per poder gestionar la sortida i arribada a la meta d’una cursa solidària el 
dia 12 de maig de 2016. 

 



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per C.E.V., representant Territorial de l’Esport a les Terres 
de l’Ebre, en la que demana la sessió de l’equip de so de joventut, per al dia 19 de maig de 
2016 de 9 a 12.45 hores en motiu de la Diada Poliesportiva de centres del Montsià. 

 
Sol·licitud de col·laboració de protecció civil 
Autoritzar la col·laboració de l’associació de voluntaris de protecció civil amb els recursos humans 
disponibles el dia 12 de maig de 2016 en motiu de la Plantada tradicional de l’arròs al Poble Nou del 
Delta. 
 
Sol·licitud de realització d’activitat a la via pública 
Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per N.E.F. en la que demana autorització 
per poder realitzar una concentració pacífica i silenciosa en rebuig del maltracte animal per al dia 2 
de maig de 2016 de 18.30 a les 21.30 hores a la Plaça del mercat. 
 
Aprovació de la presentació de les al·legacions al càlcul del “cànon de control de vertidos” 
Aprovar la presentació de les al·legacions al càlcul de “Canon de control de vertidos”. Expedient 
2012-S-152 d’autorització d’abocament d’aigües residuals de l’EDAR d’Amposta a llera redactades pel 
Consell comarcal del Montsià d’acord amb l’informe tècnic amb referència 0132016, per l’anualitat 
2015 que va rebre en data 10/03/2016 de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 


