
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 13 de juny 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: 08:20h 
Hora final: 10:06h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 6 DE JUNY DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 6 de juny de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

- Atorgar a J.R.T. una pròrroga de 12 mesos de la llicència d’obres 2014/081 per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

- Atorgar a E.B.P. una llicència d’obres, per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 
piscina. 

 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ DE NOU BLOC DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI 
MUNICIPAL” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra "Construcció de nou bloc de nínxols al Cementiri 
d’Amposta", redactat per l’arquitecte municipal M.L.B., amb un pressupost d’execució per 
contracta de 95.391,95 €. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “MILLORA DEL DRENATGE DEL CAMÍ MAS D’EN CARRASCA I 
POSTERIOR PAVIMENTACIÓ” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra " Millora del drenatge del camí Mas d’en Carrasca i 
posterior pavimentació", redactat per l’arquitecte municipal M.L.B., amb un pressupost 
d’execució per contracta de 60.345,70 €. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra “Urbanització de diversos camins 2016", redactat 
per l’arquitecte municipal M.L.B., amb un pressupost d’execució per contracta de 119.843,91 €. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “ANNEX  DE MILLORES D’URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra “Annex de millores d’urbanització de diversos 
camins 2016", redactat per l’arquitecte municipal M.L.B., amb un pressupost d’execució per 
contracta de 47.354,51 €. 
 
 



 

APROVACIÓ DEL PROJECTE “TANCAMENT DE LES PISTES DE FUTBOL SALA” 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I SOL·LICITUD D’ATRIBUCIÓ DE FONS FEDER 
Aprovar la documentació següent als efectes de presentar la sol·licitud de cofinançament per dita 
operació, consistent en: 
1. Memòria tècnica. 
2. Avantprojecte de les actuacions incloses en l’operació“Un nou enllumenat per una Amposta més 

sostenible”, que es concreten en: 
• Actuació 1 -  any 2016: Substitució d’enllumenat a Pla d’Empuries, Grau i Barri Quintanes, 

amb un pressupost d’execució per contracta de 533.548,16 €. 
• Actuació 2 – any 2017: Substitució d’enllumenat a Passeig del riu, Av. Sant Jaume, Zona 

centre, Av. de la Ràpita i carrer Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta 
d’1.330.663,17 €. 

• Actuació 3 - any 2018: Substitució d’enllumenat a zona Xiribecs, Av. Catalunya i Sebastià 
Juan  Arbó, amb un pressupost d’execució per contracta de 515.229,87 €. 

• Actuació 4: any 2019: Substitució d’enllumenat a Zona Valletes, Polígons industrials de 
Tosses i l’Oriola i zona cementiri, amb un pressupost d’execució per contracta de 
941.695,67 €. 

• Actuació 5: any 2019: Avaluació dels resultats, amb un  pressupost de 7.260,00 €. 
• Actuació 6 – anys 2016 – 2019: Pla de comunicació, amb un pressupost de 12.100,00 €. 

 
Aprovar la presentació de la sol·licitud d’inclusió de l’operació “Un nou enllumenat per una 
Amposta més sostenible” en la convocatòria realitzada per l’Ordre GAH/45/29016 de 7 de març, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i 
s'obre la convocatòria. 
 
CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS 
Reparació de dos trams d’asfalt que estant en molt mal estat al carrer Madrid cruïlla amb Av. de la 
Ràpita i carrer Jacint Verdaguer cruïlla amb carrer Les Palmes  amb Pobe Canalitzacions i 
Instal·lacions SL segons oferta presentada per un import total de 1.384,24 €. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
29 àpats per al menjador infantil de l’estiu, finançats pel contracte programa amb Gencat, del 27 de 
juny al 9 de setembre de 2016 amb C.M.M. “Plat a Taula”,  segons oferta presentada per un import 
total de 5.512,32 €. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Realització de l’aixecament topogràfic amb presa de dades de profunditats, diàmetres de 
la xarxa i característiques de tots els registres de clavegueram i pluvials del nucli urbà 
d’Amposta, dels polígons industrials de l’Oriola i Tosses i de la Urbanització Favaret amb  
JLL.M.N.,  d’acord amb les directrius dels Serveis tècnics municipals i oferta presentada 
per un import total de 13.189,00€. 

 



 

- Manteniment semestral dels parcs i jardins de la Urbanització Eucaliptus pel període que va 
del 21 de juny al 20 de desembre de 2016 amb Dan Dor 2007 SL. segons oferta presentada 
per un import total de 4.925,91 €. 

- Renovació del manteniment anual del programari TAO T-SYSTEMS (POB Blogació, GIS, 
CONECTA Nucli) corresponent al període que va del 01/01/2016 al 31/12/2016 amb T-
Systems ITC Iberia SAU segons oferta presentada per un import total de 15.355,90 €. 

- Formació en les nostres dependències sobre el programari GIS de T-Systems, eMAP i 
VIAMPA, d’acord amb el programa adjunt (total 5 jornades, 2 gratuïtes) amb T-Systems ITC 
Iberia SAU segons oferta presentada per un import total de 2.526,48 €. 

- Disseny, maquetació i edició del catàleg i materials de comunicació de la Biennal d’Art Ciutat 
d’Amposta 2016 amb Grup ABS, Serveis de Comunicació SL segons oferta presentada per 
un import total de 3.241,99 € 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
Contractació de l’actuació musical per ala revetlla de Sant Joan 2016, el dia 23 de juny a les 23 hores. 
Atès que s’ha demanat oferta a tres empreses amb Associació musical Sol del Delta de Deltebre 
segons oferta presentada per un import total de 6.050,00 € 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a les persones que es diran a continuació a assistir a la sessió formativa en 
motiu de les Eleccions Generals, que es realitzarà el dia 14 de juny de 2016 a l’Ajuntament 
de Tortosa de 8.30 a 11.30 hores. 

- N.M.B. 
- M.F.P. 
- V.S.D. 
- JR.D.R. 
- V.A.G. 
- E.C.M. 

- Autoritzar a les persones que es diran a continuació a assistir a la sessió formativa en 
motiu de les Eleccions Generals, que es realitzarà el dia 14 de juny de 2016 a l’Ajuntament 
de Tortosa de 11.30 a 14.30 hores. 

- JR.R.P. 
- J.A.N. 
- EM.E.M. 
- A.M.F.  
- M.A.V. 
- T.G.G. 
- S.V.R. 

 
- Autoritzar a L.A.S. a assistir a la comissió participativa del pla salut, escola i comunitat de 

les Terres de l’Ebre que es realitzarà el dia 16 de juny de 2016 de 13 a 15 hores a Tortosa. 
- Autoritzar a L.A.S. a assistir al grup de treball de la comissió permanent de la xarxa 

perifèrics de Catalunya en matèria de prevenció de drogodependències que es realitzarà 
a Tarragona el dia 14 de juny de 2016 de 10 a 14 hores i autoritzar-la a poder anar amb 
vehicle propi per combinació d’horari. 

 



 

Autoritzar a l’arxiver A.C.V. a assistir la reunió de coordinació de la xarxa d’arxius comarcals de 
Catalunya, prevista per al proper dia 14 de juny de 2016 a les 10 hores a la sala d’actes de l’arxiu 
comarcal del Maresme a Mataró i autoritzar-lo a desplaçar-se amb el vehicle propi. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU 
PER A LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS 2016 
Vista la proposta formulada per la Regidoria de festes i mitjans de comunicació, segons la qual 
atès la proximitat de la celebració de les Festes Majors d’Amposta i la necessitat de treure a 
licitació l’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de 
Festes Majors 2016. 
Vistes les bases reguladores del procediment, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el 
beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de la barra de Festes 
Majors 2016. 
SEGON. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils al BOPT, al 
tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal. 
TERCER. Obrir el termini de presentació de les ofertes per a les persones interessades, les qual 
s’hauran de presentar abans del dia 29 de juny de l’any en curs, al Registre municipal de 
l’Ajuntament d'Amposta. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la regidora de festes, Intervenció i Departament de 
premsa. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 247 de data 13/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 1.881,33 €, i 
que inclou una única factura de Gas Natural Servicios SDG SA en concepte de consum de 
gas de calefacció de la piscina. 

- Relació número 246 de data 13/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 105.049,98 
€, la qual comença amb Contregisa, per import de 30.635,39 € i finalitza amb 
Adaptagrafics & Soft SL per import de 2.596,50 €. 

- Pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 14.844,03 € fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament del funcionament de l’escola de música.  

- Reconèixer l’obligació i supeditar l’ordenació del pagament al Club Handbol Amposta de 
la quantitat de 6.000 € fixats al conveni i corresponents al segon pagament del mateix 
fins que presentin la memòria requerida al punt segon. En cas que no es presenti dintre 
del termini es procedirà a iniciar reintegrament per pagaments indeguts. 

- Ordenar el pagament del primer termini de 2016 de la subvenció nominativa a favor de 
Càritas Amposta, per import de 5.100,00 € 

 
 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i la Plana Bike 
SL per a la formació pràctica en centres de treball de J.A.C., estudiant de 
desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques a la 
Plana Bike SL, duran els períodes i horaris que es diran a continuació: 

- Del 20 al 23 de juny de 2016 de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. 
- Del 27 de juny al 8 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. 



 

- Del 18 al 25 de juliol de 2016,de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar per a la formació pràctica en centres de 
treball de l’alumne A.C.G., estudiant de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia 
web per tal que realitzi les pràctiques al Departament de premsa de l’Ajuntament 
d’Amposta de l’1 al 27 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Flexible User Experience SL i 
l’Ajuntament d'Amposta per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne W.I.V. 
estudiant de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les 
pràctiques a Flexible User Experience SL, durant els períodes i horaris que es diran a 
continuació: 

- Del 20 al 23 de juny de 2016 de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 hores. 
- Del 27 de juny al 18 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 
hores. 

 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Tic Place  (J.E.) i l’Ajuntament 

d'Amposta per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne A.M.R., estudiant 
de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques 
a Tic Place (J.E.), de l’1 al 28 de juliol de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.  

 
- Aprovar el conveni de col·laboració a signar per a la formació pràctica en centres de 

treball de l’alumna Y.R.N., estudiant de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia 
web per tal que realitzi les pràctiques al Departament d’informàtica de l’Ajuntament 
d’Amposta de l’1 al 28 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut 

Montsià, per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne J.S.G., estudiant de 
desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques al 
Departament d’informàtica de l’Ajuntament d’Amposta del 6 de juny al 29 de juliol de 
2016 de dimarts a divendres de 9 a 13 hores. 

 
- Aprovar el conveni de col·laboració a entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut Montsià per 

a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna E.F.C., estudiant d’administració i 
finances per tal que realitzi les pràctiques al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament 
d’Amposta de l’1 al 30 de juny de 2016 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL 
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament 
d'Amposta, per tal de poder fer arribar a tots els ciutadans la representació de la funció “La 
Bohème”, de forma gratuïta al Parc dels Xiribecs. 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “REVETLLA DE SANT JOAN 2016” 
Aprovar el programa de la revetlla de Sant Joan 2016 consistent en a les 23.00 hores del dia 23 de 
juny de 2016, ball popular amb l’orquestra Associació Musical Sol del Delta a la plaça Ramon 
Berenguer IV i repartiment de coca de Sant Joan, amb un pressupost de despeses aproximat de 
8.041,80 €. 
 



 

CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a V.M.R. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

 
Atorgar concessió administrativa funerària a MC.C.B. previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 

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

 

PROPOSTA DE COMPENSACIÓ DE PAGAMENTS 
Aprovar la compensació dels ajuts que es diran a continuació així com aprovar la devolució 
d’ingressos segons el detall del quadre adjunt: 

Llar Nom nen                            
Nom pare o 

mare 

Import 
ajut 

Import 
pagat 

Import 
pendent 

A 
compensar 

A 
tornar  

Deute 

La Gruneta S.C.F. i M.F.C. 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 

La Gruneta A.C.S. i J.C.S. 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 

La Gruneta D.F.L. i J.L.M. 225,00 0,00 414,78 225,00 0,00 189,78 

La Gruneta I.R.C. i M.C.F.  1500,00 709,66 138,68 138,68 709,66 0,00 

La Gruneta N.R.R. i CM.R.L. 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 

La Gruneta A.S.F. i C.M.F. 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 

La Gruneta AS.T.P. i 
MT.P.B. 

750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 

La Gruneta DG.C. i MD.O. 500,00 935,76 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Gruneta B.G.C. i C.C.C. 500,00 724,24 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Gruneta P.G.C. i C.C.C. 500,00 724,24 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Gruneta A.I.L. i D.I.A. 500,00 1185,12 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Gruneta MR.P.P. i E.P. 500,00 263,36 0,00 0,00 263,36 0,00 

La Sequieta DJ.E.A. i JC.E.Z. 750,00 102,48 1073,19 750,00 0,00 323,19 

La Sequieta D.Q.G. i S.Q.A. 750,00 920,12 0,00 0,00 750,00 0,00 

La Sequieta N.Q.G. i S.Q.A.  750,00 920,12 0,00 0,00 750,00 0,00 

La Sequieta D.L.R. i EJ.R.G. 750,00 0,00 1244,34 750,00 0,00 494,34 

La Sequieta B.G.S. i L.H.M. 750,00 1365,06 0,00 0,00 750,00 0,00 



 

La Sequieta V.R.R. i L.R.LL. 500,00 1316,80 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Sequieta A.R. i R.A. 500,00 617,66 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Sequieta A.R.M. i P.M.B. 500,00 1182,12 0,00 0,00 500,00 0,00 

La Sequieta SP.V.O. i R.V.M. 500,00 1209,84 0,00 0,00 500,00 0,00 

 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A LES ESTADES D’ESTIU 
Atès que des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta demana la 
bonificació del preu públic de les estades d’estiu a un conjunt de menors dels que s’adjunta dues 
relacions per reunir els requisits de situació de necessitat i risc social. 
Desestimar la sol·licitud per quant a l’ordenança reguladora del preu públic no s’indica cap 
apartat que contempli l’aplicabilitat d’alguna bonificació o exempció als menors que pertanyin a 
famílies en risc d’exclusió social. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Aprovar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de R.V.M. per 
l’exercici 2017 i següents. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a S.Q.T. 
- Devolució de 70,85 € a A.C.A. 
- Devolució  de 106,29 € a JJ.A.D.  
- Devolució de 22,20 € a C.S.R.   
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de ME.A.Q. per 

l’exercici 2017 i següents. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per l’entitat civil Calvet Duran 

Maquinaria, S.C.P.  estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar 
dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i següents. 

- Devolució de 50,34 € a MV.A.V. 
- Devolució per ingressos indeguts de 395,95 € a Electricitat I Fontaneria Sola-Abella, S.L. 
- Atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de G.S.B. per 

l’exercici 2017 i següents. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per l’entitat Agrimarlo, S.L. 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 106,27 € a I.D.R. 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts  de 25,16 € a l’entitat JNC. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Vista la sol·licitud presentada per Romeu Immobles-Financial, S.L. en la que manifesta, que se li 
va cobrar la taxa de recollida d’escombraries anys 2012, 2013 i 2014 per duplicat, reconèixer 
l’errada de fet determinar la devolució per ingressos indeguts de 348,87€. 
 
 
 



 

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Vista la sol·licitud presentada per JR.R.S. en la què manifesta que és titular de la llicència de gual 
permanent amb número 0926 i que a conseqüència del canvi d’ubicació del mercat ambulant del 
dimarts demana li sigui aplicada la aplicar la correcció de la tarifa de que gaudeixen els guals i 
càrregues i descàrregues ubicats a les vies públiques ocupades pel mercat ambulat dels dimarts, 
s’acorda modificar la unitat fiscal aplicant la reducció corresponent per estar ubicat a la influència 
del mercat i aprovar la devolució per ingressos indeguts de la quantitat de 4,28 €. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
Vista la instància presentada per C.R.S. mitjançant la qual sol·licita de l’Ajuntament d’Amposta la 
reducció del preu de les tarifes de l’aigua per tenir la condició de família nombrosa. aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa i considerar que concorren les 
circumstancies indicades a l’ordenança fiscal. Al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Concedir llicència a Bar Restaurant Troya, 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 calçada directament 
per tractar-se d’un carrer peatonal. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació per un import total de 539,28 € de la que ha fet un 
pagament parcial de 270,00 € que cobreix l’ocupació fins al 30 de juny de 2016, havent d’efectuar 
el pagament de la resta abans del dia 1 de juliol de 2016. 
 
Concedir llicència a Bar Restaurant Juliyya, amb les dades de l’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 d’una tarima que anivelli la 
calçada amb la vorera. 
Període d’ocupació: Any 2016. 
Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació per un import total de 492,80 € de la que ha fet un 
pagament parcial de 246,00 € que cobreix l’ocupació fins al 30 de juny de 2016, havent d’efectuar 
el pagament de la resta abans del dia 1 de juliol de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió de l’ús del Pavelló Firal els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2016 a 
COLLA DE XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió de l’auditori municipal per al dia 9 de juny de 
2016 a partir de les 19:00 hores, a l’Escola Soriano Montagut. 

- Acceptar la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives sol·licitades (pistes d’atletisme i 
pista exterior –al costat de l’auditori- ) el dia 27 de juny de 2016 de les 09:00 fins les 14:00 
hores a EUSES Terres de l’Ebre. 

- Acceptar la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives sol·licitades per l’Associació 
Futbol Base Amposta des  del dia 27 de juny fins al 31 de juliol de 2015 de les 9 hores fins 
a les 13 hores i de les 17 hores fins les 20 hores. 

 



 

- Acceptar, amb efectes retroactius, la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal 
el  dia 10 de juny de les 18 a les 20 hores a l’Escola Mestre Agustí Barberà. 

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els següents dies: 25 i 26 
de juliol de les 10 a les 24 hores a l’ESCOLA DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA. 

- Acceptar la cessió del Pavelló firal els dies 9 i 10 de juliol de les 08:00 hores fins les 22:00 
hores a Club De Ecuavoley Amposta. 

- Acceptar, amb efectes retroactius,  la cessió del Teatre del Casal Municipal per al dia 8 de 
juny de 2016, des de les 19:30 hores fins les 22:00 hores a l’Associació de Veïns 
l’Acollidora. 

 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar la sol·licitud d’ocupació de la via pública formulada per T.B.LL., per poder fer la 
festa de fi de curs el dia 17 de juny per la tarda i poder ocupar la Plaça Elisabets, davant el 
número 12, amb la col·laboració de la tenda de moda infantil “Baba cuc”. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel PSC Amposta en la que demana autorització en la 
que demana autorització per poder muntar una paradeta de propaganda electoral a la 
Plaça Ramon Berenguer IV  el dia 18 de juny de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per ERC Amposta en la que demana autorització per 
poder muntar una paradeta de propaganda electoral a la Plaça Ramon Berenguer IV els 
dies 11, 14, 18 i 21 de juny de 2016 de 9 a 13.3.0 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Convergència Democràtica d’Amposta en la que 
demana autorització per poder ocupar la Plaça Ramon Berenguer IV per fer un acte de la 
campanya electoral el dia 16 de juny de 2016 de 18 a 21 hores i col·locar un escenari. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Mandarin Film Production SL,  amb efectes 
retroactius, en la que demana autorització per tallar un tram de la carretera que va a 
Eucaliptus, per rodar un anunci publicitari el dia 11 de juny de 2016. 

- Autoritzar la col·locació de l’autobús- oficina mòbil del Consolat de Colòmbia, consistent 
en un autobús de 15 metres de llargada per 4 d’altura i 3,5 d’amplada, amb plataforma 
elevadora, per oferir diferents tràmits als ciutadans d’aquesta nacionalitat, al carrer 
Simpàtica, 6, enfront l’edifici del Casal – Oficina Jove Montsià. 

 
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL 
Sol·licitar a Protecció Civil que col·laborin, amb els recursos disponibles, en l’activitat organitzada 
pel Club Natació Amposta consistent en de la Travessa Nedant pel riu el al dia 31 de juliol 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

- A la Llar Residència Amposta Fundació Pere Mata  els dies 28 i 29 de juliol, 1, 8 i 29 
d’agost de 2016 per sortida comunitària. 

- A l’Associació Siloé, el dia 1 de juliol de 2016 per recollida d’aliments a Reus. 



 

- A A.M.F., tècnic municipal, el dia 14 de juny de 2016 per anar a Tortosa amb els 
representants de l’administració en motiu de les Eleccions Generals 2016. 

- A Inés Martí Herrero, Regidora d’ensenyament i cultura, el dia 25 de juliol de 2016 amb 
motiu de trasllat de músics al Poble Nou del Delta. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- Alta del SAD de E.C.E., amb efectes del dia 20 de juny de 2016. 
- Disminució del SAD de JJ.F.LL., al qual a partir del dia 6 de juny de 2016 es reduirà el SAD 

2 hores setmanals. 
- Alta del servei de teleassistència a J.B.M. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.M.C., dilluns, dimecres i dijous a la tarda. 
Alta de TAD de J.M.C., amb efectes del dia 6 de juny de 2016, dilluns, dimarts i dijous de 15 a19 
hores. 
 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 441,70 euros. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen quatre ajuts alimentaris per un import total de 160,00 euros. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Departament de Justícia de les Terres, agraeix a l’Ajuntament d'Amposta les gestions fetes i 
l’ajuda rebuda en motiu de l’autobús accidentat a Freginals, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Síndic de Greuges, comunica que tanca l’expedient referent a la queixa plantejada per la 
Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, aprova el conveni de col·laboració interadministratiu per al 
desenvolupament comú de projectes de ciutats intel·ligents i administració electrònica, la Junta 
de Govern Local resta assabentada. 
- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica l’alta mèdica del treballador FJ.M.M., la qual 
permet la reincorporació laboral amb efectes del dia 9 de juny de 2016, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, suspèn el judici del procediment 
abreviat número 283/2015, en el que figura com a part actora A.M.P. la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, aprova la modificació de la distribució dels serveis de 
temporada a les platges i mar territorial del terme municipal d’Amposta i altres, 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 A.B.C., com a auxiliar administratiu, categoria laboral C2-14, 28,125 
hores setmanals, del 15 de juny al 14 de desembre de 2016. 
 
Sol·licitud de cessió de material 
Autoritzar la cessió i muntatge de l’escenari de l’ajuntament, per als dies 14, 15 i 16 de juny de 2016, 
ja que el dia 17 de juny el mateix escenari està cedit per a les festes del barri del centre a Unió 
Filharmònica d’Amposta. 
 
Sol·licitud de devolució de fiança 
Aprovar la devolució de 100,00 € a APASA per la cessió de les carpes. 
 
Aprovació de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
Aprovar l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra  “Construcció de nou bloc de nínxols al 
cementiri d’Amposta”  redactat pels Serveis tècnics municipals.  
 
Compareixença en recurs contenciós 
Atenent que per part d’E-SET Serveis d’Enginyeria SLP  s'ha interposat recurs contenciós - 
administratiu davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona, contra 
l’Ajuntament d'Amposta, procediment abreviat 112/2016: 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el procediment abreviat 112/2016 que 
es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona. 
Designar per la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs indicat al 
Lletrat M.G.I.  
Atorgar poders per a plets en representació d’aquest Ajuntament d’Amposta en favor del Lletrat 
M.G.I., així com en favor dels procuradors MJ.M.V., I.E.J., A.S.G. i C.C.F. 
 
Autorització per a l’ús de cartografia municipal 
Autoritzar l’ús de la cartografia 1:1.000 del terme municipal d’Amposta (sòl urbà i urbanitzable ) a 
JL.N.M. per a la “Redacció del Pla Director de la xarxa Pluvial Amposta”. 
 


