
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 23 maig de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Joanna Isabel Estévez González, Marc 

Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:30h 

Hora final: 09:45h 

 
 
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 18 de maig  de 2016. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Aprovar la contractació de C.S.R. com a auxiliar de la llar d’infants la Gruneta, jornada laboral 
completa, de l’1 de juny de 2016 fins l’acabament de la baixa maternal de M.B.S. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a A.O. a assistir al curs “Gestió del padró municipal d’habitants” organitzat per 
la Diputació de Tarragona i que es realitzarà el dia 31 de maig de 2016 a Tarragona de 9 a 
14.30 hores. 

- Autoritzar a I.E.P. a l’assistència a la Jornada de presentació de l’Ordre PIFE 2016 que es 
durà a terme a Barcelona de 10 a 13 hores el dia 25 de maig de 2016. 

- Autoritzar a I.E.P. a l’assistència al Biz Barcelona el dia 1 de juny de 2016. 
- Autoritzar a MM.M.G. a assistir a la cinquena sessió presencial del Màster universitario en 

contabilidad, gestión y control de entidades locales” els dies 24 i 25 de maig de 2016 a 
Madrid, essent el dia 24 una jornada d’assistència obligatòria i el dia 25 l’examen de la 
tercera part del màster. 

 
SOL·LICITUDS DE TREBALLADORES DE REDUCCIÓ DE JORNADA 

- Atorgar a la treballadora G.B.G., la compactació del permís de lactància, amb dret a 
percebre el 100 % de les seves retribucions, del 17 de maig al 10 de juny de 2016, així 
com una reducció d’un terç de la seva jornada amb percepció del 100% de les seves 
retribucions del 13 de juny al 29 de juliol de 2016 i de l’1 de setembre al  27 d’octubre de 
2016, havent-se de reincorporar al seu treball a jornada completa el dia 28 d’octubre de 
2016, fent constar que de l’1 al 31 d’agost de 2016, gaudirà de les vacances que li 
pertoquen corresponents a l’any 2016. 

 



 

- Atorgar a M.P.B., la compactació del permís de lactància, amb dret a percebre el 100 % de 
les seves retribucions, del 15 de juny al 12 de juliol de 2016, atorgar-li també una 
reducció d’un terç de la seva jornada amb percepció del 100% de les seves retribucions 
del 13 al 29 de juliol de 2016 i de l’1 de setembre al  28 de novembre de 2016, fent 
constar que de l’1 al 31 d’agost de 2016, gaudirà de les vacances que li pertoquen 
corresponents a l’any 2016. Autoritzar a M.P.B. a realitzar tres dies d’assumptes, el 29 i 30 
de novembre i 1 de desembre de 2016. Atorgar-li un permís de matrimoni de 15 dies 
naturals, del 2 al 18 de desembre de 2016, havent-se de reincorporar al seu lloc de treball 
a jornada completa el dia 19 de desembre de 2016. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE JUBILIACIÓ TOTAL 
Declarar la jubilació total de la treballadora MP.M.E. amb efectes del dia 4 de juliol de 2016. 
Aprovar el pagament de 5.397,90 € a MP.M.E. com a gratificació extraordinària per jubilació. 
 
PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTE PER RISC PER EMBARÀS 
Declarar el pas M.B.S. a la situació de suspensió del contracte per risc per embaràs contemplat a 
l’article 45.1 del RDL 2/2015 pèl que s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors a partir 
del dia 1 de juny de 2016 així com donar-la de baixa de la nòmina a partir d’aquesta data i fins el 
dia d’inici del permís de maternitat, període en que percebrà la prestació econòmic per risc 
durant l’embaràs directament d’Activa Mútua. 
 
PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD DE 31 DE MARÇ DE 2016 ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA D’HABITATGES D’INSERCIÓ 
Aprovar la signatura de l’adhesió de l'Ajuntament d'Amposta, a l’Acord de 31 de març de  2016 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les Entitats I Ajuntaments integrants del programa 
d’habitatges d’inserció, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge . 
Formar part de les entitats i ajuntaments que constitueixen la Xarxa d’Habitatges d’Inserció i que 
gestionen els programes d’habitatges d’inserció  per a l’any 2016. 
Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2016, un cop presentades les 
justificacions de les despeses corresponents relatives als habitatges d’inserció que s'adjunten a la 
documentació adjunta. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ I SIGNATURA DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L’ANY 2015 DEL 
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL 
Aprovar el protocol addicional per a l’any 2015 del conveni marc entre el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Ajuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
i aprovar el pagament de les quantitats pendents en concepte de servei d’assessorament tècnic 
d’atenció social per valor de 386,04 € i servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) per valor de 
690,48 €. 
 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB REPSOL GLP 
Aprovar l’esborrany del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i Repsol 
Butano SA per al foment d’ús de l’autogas (GLP automoció) com a carburants en els vehicles de 
l’Ajuntament d'Amposta. 
 



 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 216 de data 23/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 3.443,34 €, 

la qual comença amb Gas Natural Servicios SDG per import de 1.551,14 € i finalitza amb 
Gas Natural Servicios SDG per import de 1.892,20 €. 

- Relació número 211 de data 23/05/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
52.180,64 € la qual comença amb Alava Ingenieros Instrumentación SL, per import de 
2.298,24 € i finalitza amb Consorci Museu Terres de l’Ebre per import de 30.000 €.  

- Pagament de 2.818,30 €, més 314, 73€ d’interessos a C.C.F., com a representant del 
menor,  com a indemnització pels danys soferts pel seu fill B.C.B. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Aprovar la devolució de la fiança dipositada pel tractament de residus per la rehabilitació del mas 
situat al polígon 9 parcel·la 4 a J.R.E., per un import de 316,51 €. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
Vistes la instància presentada per JM.S.B. en la què demana li sigui anul·lat el recàrrec de 
constrenyiment aplicat al rebut del mes de gener de 2016, considerar que la providència de 
constrenyiment va dictar-se dintre del termini legal desprès d’exhaurir-se el període voluntari,  
que va estar correctament notificada i que l’ingrès per part del subjecte passiu va realitzar-se 
desprès del termini que se li va indicar per pagar el rebut amb el 10% de recàrrec. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de B.N. per l’exercici 
2017 i següents, per la condició legal de minusvalidesa. 

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de MC.L.B. per 
l’exercici 2017, 2018 i 2019 havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 
l’any 2020 i següents. 

- Aplicar l’exempció de la maquinària agrícola propietat de VM.LL.F. a comptar del proper 
exercici 2017 i següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de R.C.D. per 
l’exercici 2017, havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2018 
i següents. 

- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de J.S.M. per 
l’exercici 2017 i següents, per la condició legal de minusvalidesa. 

- Devolució per ingressos indeguts de 62,46 € a J.P.LL. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de A.H.L. per als 

exercicis 2017 i 2018, havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 
l’exercici 2019 i següents. 

- Aplicar l’exempció de la maquinària agrícola propietat de P.C.M. a comptar del proper 
exercici 2017 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 €, a J.B.G. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JP.B.V. per als 

exercicis 2017 i 2018, havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 
l’exercici 2019 i següents. 

- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de JM.V.P. per als 
exercicis 2017 a 2020, havent d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 
l’exercici 2021 i següents. 



 

- Devolució per ingressos indeguts de 192,81 €, a S.S. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

- Atorgar una reducció de la tarifa del subministrament d’aigua a: 
- HA.M.M., al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 

18 m3/trimestre. 
- MC.C.A.,  al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona 

tarifa 18 m3/trimestre. 
- H.F., al tractar-se d’una família de 5 components, incrementar el llindar de la segona 

tarifa 18 m3/trimestre. 
 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Vista la sol·licitud presentada INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT MÈLICH, S.L., en la què manifesta 
que en data 14 d’abril de 2016 ha lliurat a l’Oficina de Gestió Tributària dues plaques 
identificatives de gual permanent i què, atenent a la normativa de gestió de la taxa, sol·licita la 
devolució derivada de la normativa de cada tribut de la meitat del rebut pagat, aprovar la 
devolució derivada de la normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –guals, per un 
import tota de 94,48 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A LA PISCINA MUNICIPAL 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts de 107,95 € a D.F.B.  
 
SOL·LICITUD DE CORRECCIÓ DE LIQUIDACIÓ 
Vista la instància presentada per R.S.T. mitjançant la qual demana la devolució per ingressos 
indeguts per la taxa per la llicència d’habitatge turístic que va pagar, desestimar la sol·licitud i 
considerar ajustada a dret la liquidació practicada i pagada. 
 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per G.M.L. i C.A.P. en què manifesten que han rebut 
notificacions de les liquidacions de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de dació en 
pagament de deute, i en base al RDLlei 8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del 
TRLRHL, de 5 de març,  sol·licita l’exempció  de  la mateixa,  considerar que concorren tots els 
requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual i donar de 
baixa les liquidacions per tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
SOL·LICITUDS DE FRACCIONAMENT DE CRÈDITS I DEUTES 
Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de I.Q.B. en setanta-dues quotes 
mensuals d’igual quantia.  
Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de M.D.R. en vint quotes d’igual 
quantia. segons el següent quadre d’amortització: 
Acceptar el fraccionament del deute pendent de VJ.E.R. en 4 quotes mensual d’igual quantia. 
 
 
 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Atorgar la reserva de la via pública de gual permanent a M.E.M. amb les característiques 

seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús 
superior a l’ús general. 
Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de 4 
metres lineals emplaçats a la porta de magatzem ubicada al carrer Canàries número 27.  
Considerar que les taxes han estat liquidades. 

 
- Concedir llicència d’ocupació de la via pública com una càrrega i descàrrega  a MD.Z.A. 

amb les dades d’ocupació següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús 
superior a l’ús general. 
Característiques de la ocupació: Zona de càrrega i descàrrega de 6,00 metres enfront del 
seu establiment, amb l’horari comercial de 09:00 hores a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores 
dies feiners, havent-se de senyalitzar per part de l’Ajuntament el fet que la reserva és per 
càrrega i descàrrega i la indicació de l’horari comercial.  
Liquidar les taxes corresponent que ascendeixen a 220,94 €. 

 
- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a cafeteria ALFA,amb les dades d’ocupació 

següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb una 
superfície de 28 m2 per l’emplaçament de 7 taules i les corresponents cadires (4 enfront 
del seu establiment i 3 a la vorera d’enfront) 
Període d’ocupació: Els mesos de maig a desembre, ambdós inclosos, de l’any 2016.. 

 
- Concedir llicència d’ocupació de la via pública a MA.M.M. amb les dades d’ocupació 

següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la vorera amb una 
superfície de 52 m2 per l’emplaçament de 13 taules i les corresponents cadires durant els 
mesos de maig a setembre i de 32 m2 per l’emplaçament de 8 taules i les corresponents 
cadires durant la resta de mesos de l’any. 
Període d’ocupació: Tot l’any 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 2.538,91 € de la que s’ha fet efectiva 1270,00 € el 
dia 13 de maig de 2016 que representa l’ocupació de fins al 30 de juny de 2016. Advertir a 
l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en anterioritat a l’1 de juliol de 
2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública al bar “Campari”, les dades de l’ocupació 

seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
vorera a l’espai que hi ha en la confluència del carrer Corsini i l’avinguda de la Ràpita. 
Període d’ocupació: Des del mes d’abril fins al mes d’octubre de 2016. 
Liquidació de les taxes: de 316.95 €, que s’ha fet efectiva el dia 20 d’abril de 2016. 



 

- Concedir llicència per ocupació de la via pública a bar “Gongora”, les dades de l’ocupació 
seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament a la calçada 
mitjançant una tarima que l’anivelli amb la vorera. 
Període d’ocupació: Des del mes d’abril fins al mes d’octubre de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 652,05 € dels que s’han fet efectius 217,35 € el dia 
25 d’abril de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en 
anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública a bar “Litros”, les dades de l’ocupació 

seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament a la via pública per 
tractar-se d’un carrer de vianants. 
Període d’ocupació: Des del mes d’abril fins al mes d’octubre de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 695,52 € dels que s’han fet efectius 305,00 € el dia 
20 d’abril de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en 
anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública a “Jardín Café Bar, S.L.U.” les dades de 

l’ocupació seran les 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 
emplaçada a la calçada enfront de l’establiment. 
Període d’ocupació: Des del mes de maig fins al mes d’octubre de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 360,36 € dels que s’han fet efectius 180,00 € el dia 
11 de maig de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en 
anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública, a bar “Coyote” les dades de l’ocupació 

seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
vorera. 
Període d’ocupació: Des del mes d’abril al mes de setembre de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 603,64 € dels que s’han fet efectius 300,00 € el dia 
11 de maig de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en 
anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública al bar “Love Latino”, les dades de 

l’ocupació seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
calçada mitjançant una tarima –segons informe de la Policia Local, caldria adequar la 
senyalització existent perquè s’estacioni a la mateixa part de la terrassa-. 
Període d’ocupació: Des del mes de maig al mes de setembre de 2016. 



 

Liquidació de les taxes: import total de 514,08 € dels que s’han fet efectius 205,64 € el dia 
6 de maig de 2016. Advertir a la interessada que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu 
en anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública a bar “La Isla”,  les dades de l’ocupació 

seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
calçada mitjançant una tarima. 
Període d’ocupació: Tot l’any 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 796,39 € dels que s’han fet efectius 398,00 € el dia 
13 de maig de 2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en 
anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública al local de pollastres a l’ast “EL REI DEL 

POLLASTRE, SCP”, les dades de l’ocupació seran les següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública directament al damunt de la 
vorera. 
Període d’ocupació: Des del mes de maig al mes d’agost de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 193,60 € dels que s’han fet efectius 90,00 € el dia 
13 de maig de 2016. Advertir a la interessada que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu 
en anterioritat a l’1 de juliol de 2016. 

 
- Concedir llicència per ocupació de la via pública a S.M., les dades de l’ocupació seran les 

següents: 
Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’un rendiment. 
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al damunt de la via pública 
mitjançant una tarima que tindrà una superfície 16 m2, només al davant de la façana del 
seu establiment. 
Període d’ocupació: Des del mes de maig fins al mes d’octubre de 2016. 
Liquidació de les taxes: import total de 601,92 € de la que s’ha fet efectiva la quantitat de 
168,96 € el dia 12 de maig de 2016 que representa l’ocupació de fins al 30 de juny de 
2016. Advertir a l’interessat que la resta del rebut l’haurà de fer efectiu en anterioritat a 
l’1 de juliol de 2016. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal de les 10 a 14 hores i 
des de les 17 a 21 hores, a Banc de Sang i Teixits els següents dies: 

18 de maig de 2016. 
20 de juliol de 2016. 
21 de setembre de 2016. 
16 de novembre de 2016. 

- Acceptar la cessió de l’Auditori els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2016 a M.A.F. 
 



 

- Acceptar la cessió de la sala teatre de l’edifici del casal municipal el dia  27 de maig de 
2016, de les 19:00 fins les 21:00 hores a MC.S.L., i autoritzar la cessió del micròfon, equip 
de so i 50 cadires. 

- Acceptar la cessió de l’auditori els dies 23 a 31 de maig, ambdós inclosos, de les 18:00 fins 
les 21:00 hores a ASAJA Tarragona. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Firal el dia 16 d’octubre de 2016 a l’Associació d’Engrescats. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA. 

- Autoritzar a l’Associació Sport Salut, a realitzar una jornada de portes obertes sobre les 
jornades que organitzen al parc dels xiribecs el dia 22 de juny 2016 de les 9’30 a les 12 
hores. 

- Autoritzar a Unió Filharmònica d’Amposta en a tancar el carrer Miralles, del 14 al 20 de 
juny de 2016 per poder realitzar les audicions de la cloenda del curs 2015-2016. 

- Autoritzar a  l’Associació de Difusió  Musicològica i Artística a realitzar una vetllada 
cultural a Amposta el dia 28 de maig de 2016 per la tarda al carrer Major i demana la 
cessió d’equip de so amb micròfons, un escenari i cadires, i autoritzar la cessió d’equip de 
so amb micròfons i 50 cadires de la biblioteca, així com un escenari de 6x2. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA 
Autoritzar al Club esportiu Torn Kite Team, Barbera Kite Team i Kamikaze kite Team per realitzar 
la prova esportiva Gran premi de Kitebuggy a la zona sud de la Platja Eucaliptus els dies 24 i 25 
de setembre de 2016 i la col·laboració de protecció civil. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER SORTIDA AMB ELS GEGANTS. 
Autoritzar la sortida amb els gegants el dia 28 de maig de 2016 a Camarles. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS. 
A Los Taus RCTE d’Amposta els dies 24, 26 i 31 de maig; i els dies 2, 9, 14, 16 i 23 de juny de 2016 
per desplaçament entrenaments de jugadors. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 
Baixa del TAD de J.R.R., amb efectes del dia 18 de maig de 2016 per manca d’adaptació al centre 
del dia. 
 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorga un  ajut d’urgència social per un import de 115,20 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS. 
S’atorguen set ajuts alimentaris, per un import total de 280,00 €. 
 
ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 
Anul·lar un ajut d’urgència social de 86,25 € per despeses de llum, que s’havia atorgat a la Junta 
de Govern Local del dia 11 d’abril de 2016. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Subdelegació del Govern a Tarragona, comunica que la manifestació del dia 22 d’abril de 2016 
convocada per l’AMPA del Soriano Montagut, s’hauria d’haver comunicat als Mossos d’Esquadra, 



 

ja que es transferir la competència al novembre de 2008, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Jutjat d’instrucció número 3 d’Amposta, referent al procediment prèvies 1042/2015 secció 7, 
sol·licita informe sobre si s’ha incoat expedient per a la protecció de la legalitat urbanística al 
polígon 51 parcel·la 143, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat d’instrucció número 3 d’Amposta, referent al procediment prèvies 1042/2015 secció 7, 
sol·licita dades completes, identitat i domicili de la persona que fins al febrer de 2013 
desenvolupava el càrrec d’inspector d’obres i urbanisme, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud d’ús de material  
Cedir a la Lliga Contra el Càncer 2 carpes per al dia 11 de juny en motiu del 12è sopar benèfic a 
Amposta. S’haurà de pagar la fiança de 80,00 €. 
 
Compareixença en recurs contenciós administratiu  
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs ordinari 99/2016 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 JJ.C.C., i atorgar-li poders per a plets en representació de l’Ajuntament d’Amposta, així com 
als procuradors M.G.S., M.L.C. (Tarragona) i A.J.I. i S.P.OdS. (Barcelona). 
 
Sol·licitud d’autorització per rodatge 
Autoritzar a “Las Montañas nevadas del Canadà SL” a realitzar un rodatge el dia 25 de maig de 2016 
pel camí de pescadors i per la TV-3406. 
 
Acabament de contractes de treballadors 
Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 
- M.V.B.,  com a oficial segons, de manteniment de parcs municipals, amb efectes del dia 3 de juny 
de 2016. 
- JJ.H.G., com a oficial segons, de manteniment de parcs municipals, amb efectes del dia 3 de juny de 
2016. 
- JF.G.G., com a peó de la parada de sementals, amb efectes del dia 12 de juny de 2016. 
- JM.T.J., com a peó de la parada de sementals, amb efectes del dia 12 de juny de 2016. 
- S.F.P., com a educadora de la llar d’infants la Sequieta amb efectes del dia 13 de juny de 2016. 
- I.F.B., com a Director del Centre de Tecnificació amb efectes del dia 20 de juny de 2016. 
- A.A.S., com a monitor de plàstica a l’Escola del Poble Nou del Delta, amb efectes del dia 30 de juny 
de 2016. 
- N.S.V., com a netejadora de l’escola Miquel Granell amb efectes del dia 30 de juny de 2016. 
- D.S.LL., com a model de l’escola d’Art ESARDI, amb efectes del dia 30 de juny de 2016. 
 
Aprovar l’acabament dels contractes amb les persones que es diran a continuació: 
- F.S.F., com a peó de neteja amb efectes del dia 27 de juny de 2016. 
- M.C.C., com a peó de neteja amb efectes del dia 27 de juny de 2016. 



 

- A.P.R., com a peó d’obra, amb efectes del dia 27 de juny de 2016. 
- G.P.A., com a peó d’obra, amb efectes del dia 27 de juny de 2016. 
- MJ.R.H., com a conserge, amb efectes del dia 27 de juny de 2016. 
 
Contractació dels serveis per la redacció del projecte tècnic “Càlcul de cablejat elèctric de 
l’enllumenat exterior del municipi d’Amposta 
Aprovar la contractació de la redacció del projecte tècnic “Càlcul de cablejat elèctric de 
l’enllumenat exterior del municipi d’Amposta”, amb Enitec innovació, SLP., d’acord amb les 
instruccions facilitades pels serveis tècnics municipals, per un import de 17.963,21 €., més IVA. 
 
Aprovar la contractació amb Enate enginyeria, SLP., dels serveis per la redacció del projecte 
tècnic “Estudi lumínic per la reforma de l’enllumenat exterior del municipi d’Amposta”, d’acord 
amb les instruccions facilitades pels serveis tècnics municipals, per un import de 17.939,72 €., 
més IVA. 
 
Contractació menor de subministraments 
Contractació del subministrament consistent en el lloguer durant sis mesos de disc extraïble i 
allotjament web per al curs FOAP 2015 de 530 hores amb  M&C Systemebre SL (Recycling System) 
segons oferta presentada per un import total de 1.154,34 €. 
 
Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 

- Autoritzar a A.E.S. a tancar el carrer Major el dia 28 de maig a la nit i el 29 de maig durant tot 
el dia per tal de poder realitzar la catifa de Corpus. 

- Autoritzar a la Lliga contra el càncer a tancar el carrer Roig i Treig lateral de la Lira 
ampostina, el dia 11 de juny de 2016, en motiu del sopar benèfic de la Lliga contra el càncer. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per ME.R.R. en la que demana que es delimiti, amb 
marques grogues, el seu gual, per part de l’Ajuntament d'Amposta, ja que els usuaris de la 
via no respecten la senyalització existent. 

 
Autorització de l’ús de la cartografia del terme municipal d’Amposta 
Autoritzar l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal d’Amposta (sòl urbà i urbanitzable ) a 
la/les empresa/es adjudicatària/es per a la realització dels projectes “Estudi lumínic per a enllumenat 
exterior” i “Càlcul de cablejat elèctric” 
Advertir l’/les empresa/es adjudicatària/es que no podran publicitar, difondre, comercialitzar o 
deixar a altres el material que se’ls facilita atès que està protegit per drets d’autor i, el seu ús per a 
fins diferents als quals se li autoritzen podria deriva en responsabilitats per a la seva persona. 
 


