
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 20 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 13 DE JUNY DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 13 de juny de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS 

- Obres consistents  en la substitució de la canonada del comptador a l’escola Agustí Barberà 
amb J.S.N. (ALE-SAN Instal·lacions) segons oferta presentada per un import total de 
3.777,62 €. 

- 0bres consistents  en l’adequació de la instal·lació d’aigua i electricitat de la sala de calderes i 
la sala de neteja de l’Ajuntament d'Amposta amb Melich Instal·lacions i Manteniment 
segons oferta presentada per un import total de 3.801,13 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Transport adaptat per increment de la demanda durant els mesos de juny i juliol de 2016 
amb Cruz Roja Española Amposta segons oferta presentada per un import total de 
1.115,20 €. 

- Transport adaptat al centre de dia de la residència i al centre de dia de malalties 
neurodegeneratives de l’1 d’agost al 30 d’octubre de 2016 amb Cruz Roja Española 
Amposta segons oferta presentada per un import total de 17.974,34 €. 

- Realització de 45 hores de formació del mòdul d’aqüicultura i arts de pesca i  la realització de 
30 hores de formació del mòdul d’operari d’indústria i mosso de magatzem amb A.V.C. 
segons oferta presentada per un import total de 1.935,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
Banderes de plàstic per al panoli de Festes Majors d’Amposta 2016 del dia 12 d’agost amb Pixpress 
segons oferta presentada per un import total de 2.105,40 €. 
Bandes per a les pubilles de Festes Majors 2016 amb Pirotècnia Tomàs SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.054,58 €. 



 

- Decoració per a la Festa Nit Màgica que organitza l’Àrea de joventut per a la revetlla de Sant 
Joan amb Fepsi SA segons oferta presentada per un import total de 1.694,00 €. 

- Senyalització vertical per al tram del lligallo cap a la Ctra. Santa Bàrbara, una senyal R-101 i 
una R-400-a amb Produr. Projectes i Instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta 
presentada per un import total de 298,89 €. 

- Aparell automàtic vigilant de les condicions químiques de l’aigua de la piscina descoberta 
amb Saltoki Reus SL segons oferta presentada per un import total de 2.121,13 €. 

 
APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PARCIAL PER A L’ANY 2016 
Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació Parcial d’aquesta Corporació per l’any 2016, constituïda per 
les places que es detallen a continuació: 
DENOMINACIÓ P I L 
1. Escala d’Administració Especial 

1.1. Tècnic/a d’Administració Especial ( grup A1 ). Adscrit a l’àrea de Règim Interior, Personal i 
Noves Tecnologies 
1.1.1. Tècnic/a d’Administració Especial de la Subàrea de Règim Interior, Secretaria 
          ( codi RLT 06.02.01.01.01.08 )......................... 1                   1    

1.2. Sots escala serveis especials. Classe Policia Local 
  1.2.1.  Caporal      
             ( codi RLT 06.09.01.01.01.01.01.02.01)......... 1          1 

2. Escala d’Administració General 
2.1. Administratiu/va de Gestió ( grup C1 ). Adscrit a l’àrea de Serveis al Territori 

2.1.1 Administratiu/va de la Subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats 
 ( Codi RLT 06.04.02.08 ) ................................ 1          1 

2.2. Administratiu/va de Gestió ( grup C1 ). Adscrit a l’àrea d’Hisenda 
2.2.1 Administratiu/va de la Subàrea Intervenció, Oficina d’Intervenció Tresoreria 
 ( Codi RLT 06.03.01.02.01.07 )....................... 1          1 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 

P: places d’oferta pública 
I:  promoció interna 
L: torn lliure 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS 
Aprovar les bases generals que han de han de regir la convocatòria del procés de provisió 
temporal mitjançant comissió de serveis de dos llocs de treball vacants d’agent de policia local. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- Aprovar la contractació de I.F.B. com a Responsable d'Esports i del Centre de Tecnificació 
Esportiva de les Terres de l'Ebre, categoria A1.23 ( A1.4.0) a jornada complerta, del 21 de 
juny al 20 de desembre de 2016. 

- Aprovar la contractació  d’AI.S.S. com a monitor de menjador per als infants derivats de 
Serveis Socials, 12 hores setmanals (de dilluns a divendres de 12.30 a 15 hores) categoria 
laboral AGP7, del 27 de juny al 9 de setembre de 2016. 

- Aprovar la contractació de C.S.A. com a monitor de menjador per als infants derivats de 
Serveis Socials, 12 hores setmanals (de dilluns a divendres de 12.30 a 15 hores) categoria 
laboral AGP7, del 27 de juny al 9 de setembre de 2016. 



 

- Aprovar la contractació de EM.T.N. per tal de realitzar les tasques de Directora de les 
Estades d’Estiu 2016, categoria laboral C2-14, del 21 al 26 de juny de 2016, dos hores 
setmanals i del 27 de juny a l’11 d’agost de 2016, jornada laboral completa, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 15.30 a 19 hores.  

- Aprovar la contractació de A.M.P. com a auxiliar administratiu de les Estades d’Estiu, 
categoria laboral C2-14,  del 27 de Juny a l’11 d’Agost de 2016, 30 hores setmanals (de 
dilluns a divendres) de 9 a 15 hores. 

- Aprovar la contractació de J.S.O. com a auxiliar administratiu de les Estades d’Estiu, 
categoria laboral C2-14,  del 27 de Juny a l’11 d’Agost de 2016, 30 hores setmanals (de 
dilluns a divendres) de 8 a 14 hores. 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació, com a monitors de les 
Estades d’Estiu, categoria laboral AGP6,  del 27 de Juny al 10 d’Agost de 2016, 20 hores 
setmanals (de dilluns a divendres) de 15 a 19 hores: 

- N.H.G. 
- N.S.L. 
- G.V.P. 
- A.R.F. 

- Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació, com a monitors de les 
Estades d’Estiu, categoria laboral AGP6,  del 27 de Juny al 10 d’Agost de 2016, 20 hores 
setmanals (de dilluns a divendres) de 9 a 13 hores: 

- S.M.R. 
- S.M.M. 
- T.R.N. 
- M.F.C. 
- R.A.R. 
- R.F.B. 
- S.T.G. 
- L.P.F. 
- MT.S.B. 
- M.F.G. 
- M.V.F. 
- L.S.F. 
- J.R.F. 
- J.T.M. 
- L.E.F. 
- A.V.R. 
- E.M.V. 
- A.G.D. 
- B.S.T. 
- C.C.F. 
- C.Z.M. 
- A.M.F. 
- A.H.G. 
- A.Q.H. 
 - A.A.J. 

 
 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar a  A.C.V i N.M.B. a assistir a la reunió de la diputació de Tarragona sobre la 

Plataforma Actio el dia 22 de maig de 2016 de 10 a 13 hores. d’alt impacte al Parc Científic 
i Tecnològic de Turisme i Oci que es realitzarà el dia 14 de juny de 2016 de 12 a 15 hores 
a Tortosa. 

- Autoritzar a E.C.G., I.C.M. i MJ.C.P. a assistir a la Jornada sostenible del turisme als espais 
naturals protegits pel Consorci per al Desenvolupament del Baix  Ebre i Montsià al Poble 
Nou del Delta, el dia 27 de juny de 2016 de 10 a 13.30 hores. 

- Autoritzar a MJ.C.P. a assistir la jornada tècnic de “Com millorar la nostra estratègia de 
comunicació en establiments turístics que es realitzarà el dia 13 de juny de 2016 a 
l’Ametlla de Mar de les 16 a les 20 hores. 

- Autoritzar a I.C.M. a assistir a la Jornada del Projecte d’especialització Competitiva 
Territorial el dia 9 de juny de 2016 de les 17.15 a les 20 hores a Tarragona. 

 
SOL·LICITUD D’EXTINCIÓ DE PLA DE PENSIONS 
Desestimar la sol·licitud formulada per S.S.A. en la que demana que se li extingeixi el pla de 
pensions creat a nom seu per l’Ajuntament amb el Banc de Sabadell advertint S.S.A. que quan 
reuneixi les condicions, podrà recuperar el saldo, i que de tenir dret en un futur a noves 
aportacions, (actualment no és treballador de l’Ajuntament), l’Ajuntament no les haurà de fer 
efectives. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE PERMÍS DE MATRIMONI 
Atorgar a la treballadora R.D.C. un permís de matrimoni de 15 dies naturals, del 15 al 30 de juliol 
de 2016 
 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER A L’ÚS PRIVATIU D’ESPAIS EN 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER MÀQUINES EXPENEDORES DE CAFÈS, BEGUDES I MENJARS 
ENVASATS 
Convocar procediment obert, per a l'atorgament d'una llicència per l’ocupació del domini públic 
representat per l’espai de les dependencies municipals ocupats per les màquines expenedores de 
cafès, begudes i menjars envasat (snachs), aprovar el plec de condicions, així com ordenar-ne la 
publicació al BOPT i l’obertura del procés de licitació. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE SAMARRETES PER A FESTES MAJORS 
D’AMPOSTA 2016 
Aprovar les bases reguladores del concurs de disseny de samarretes de Festes Majors d’Amposta 
2016, en les quals s’estableix l’atorgament de tres premis de 150,00 € cadascun: 
- a la samarreta més divertida. 
- a la samarreta més original. 
- a la samarreta més elaborada. 
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, i obrir el termini de presentació de les 
ofertes fins al dia 10 d’agost de 2016. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL XLVI CONCURS DE VESTITS DE PAPER PER A 
FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2016 
Aprovar les bases reguladores del el XLVI Concurs Nacional de Vestits de Paper de Festes Majors 



 

d’Amposta 2016, en els quals s’estableix l’atorgament de premis per un total d’11.070,00 €. 
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 i obrir el termini de presentació de les 
ofertes fins al dia 20 de juliol de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 255 de data 20/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 2.311,27 €, i 
que inclou una única factura de Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA 

- Relació número 251 de data 20/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 19.970,86 €, 
la qual comença amb Servigrues Tomàs SL, per import de 2.317,83 € i finalitza amb 
Estacionamientos y Servicios SAU per import de 11.711,07 €. 

- Pagament al Club Hoquei Patí Amposta de la quantia de 2.500,00 € fixats al conveni i 
corresponents al segon i últim pagament del mateix. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Aprovar el conveni a formalitzar amb la Diputació de Tarragona, per tal de regular la subvenció 
atorgada per al funcionament i activitats de l’Escola d’art i disseny (ESARDI) titularitat d’aquest 
Ajuntament, per al curs 2015-2016. 
 
APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
Incorporar una addenda al conveni de col·laboració per a la realització del PFI – Pla de Transició 
al Treball (PTT) signat l’any 2015 i amb vigència fins a 31 de desembre de 2019, entre el 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d'Amposta, les 
obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció del menor. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS A HISENDA 
Acordar que l’Ajuntament d’Amposta presenti front l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 
l’escrit que s’adjunta a aquest expedient sol·licitant la devolució de 49.307,94 euros 
corresponents al IVA indegudament repercutit mitjançant factures relatives a les certificacions 14 
a 18 de l’obra “Urbanització Eucaliptus”. 
En el cas que per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària no s’accepti el recurs, 
automàticament s’adoptarà, per part d’aquesta entitat, el pertinent acord de reintegrament 
d’aquest import de manera immediata a la UTE Eucaliptus Amposta, donat que ha estat 
l’Ajuntament d’Amposta qui ha pagat doblement aquest import.  
 
COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs ordinari 128/2016 que es 
segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona. 
 
MERCAT MUNICIPAL 

- No accedir a les sol·licituds d’autorització per a la venda ambulant al Mercat d’Amposta 
presentades per J.L.S. i M.S. pel fet de no disposar de llocs vacants. 

- Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 057053 i deixar-la expedita en poder 
de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

- Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 058146 i deixar-la expedita en poder 
de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 



 

- Suspendre la llicència del Mercat Exterior número 099048 i deixar-la expedita en poder 
de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per MG.TM. consistent en el 10 % de la quota 
liquidada, 55,26€. 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per D.V.R. consistent en el 50 % de la quota 
liquidada, 420,00€. 

 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a Y.S.T.  
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a O.S.T. 
- Devolució per ingressos indeguts de 50,34€ a JR.D.R.  
- devolució per ingressos indeguts de 50,34€ a E.C.F. 
- Admetre que la maquinària agrícola descrita per J.F.F. 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 33,56€ a I.G.J.  
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a MI.M.R. 
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85€ a A.R.P.  

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Devolució per ingressos indeguts per l’import de 41,06 € a JJ.F.M.  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE 
VEHICLES 
Devolució per ingressos indeguts de l’import de 48,69 € a J.F.B. 
Devolució per ingressos indeguts de la quantitat de 6,41 € a R.L.C.  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ D’IIVT 
Desestimar la reclamació formulada per J.B.C. en la que manifesta que li han estat notificades 
tres liquidacions respecte de les quals mostra la seva disconformitat pel càlcul aplicat ja que 
manifesta que directament no ha tingut cap increment, per quan les liquidacions tributàries  
s’ajusten a dret. 
 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTES 
Acceptar el fraccionament i ajornament sol·licitat per O.G.P. en cinc quotes d’igual quantia.  
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió d’ús de l’Auditori per al dia 26 de juny de 2016 de 09:30 a 15:00 hores a 
Esglèsia Evangèlica d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Centre d’Interpretació de la Jota de les Terres de 
l’Ebre en la que demana autorització per poder utilitzar la sala d’actes i la sala de la 
biblioteca de la Casa de la Vila del Poble Nou del dia 26 al 30 de juliol de 2016 per a la 
realització de classes del Campus de cultura popular Jotacampus 2016 . 

- Autoritzar la utilització dels següents espais a l’AMPA de l’Escola del Poble Nou del Delta 
del dia 22 de juny al 31 d’agost de 2016: 



 

a) Mitja part de la pista poliesportives de 10 a 13.3. hores, donat que a l’estiu és 
temporada alta i s’utilitza per més usuaris i no procedeix a l’autorització de la pista 
sencera. 
b) La utilització d’un carril de la piscina municipal del Poble Nou del Delta. 
c) La utilització de la sala d’actes de la Casa de la Vila, durant el mes d’agost, ja que 
durant el mes de juliol ja està reservada per a un altre ús. 

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

- Autoritzar que es pinti una plaça d’estacionament per a minusvàlids a la zona del Consell 
Comarcal. 

- Autoritzar que es pinti una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Coll Verd 
d’Eucaliptus. 

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

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per l’AMPA Institut Ramon 
Berenguer IV, en la que demana autorització per tancar el carrer Miralles per realitzar un 
pica-pica el dia16 de juny de 2016 a partir de les 19 enfront de la Filha en motiu de 
l’entrega d’orles als alumnes de 4 ESO  de l’Institut Ramon Berenguer IV 

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per l’Escola Consol Ferré en la 
que demana autorització per realitzar diferents accions artístiques “performances” en 
diversos punts de la plaça Ramon Berenguer IV el dia 17 de juny de 2016 de les 9’30 a les 
12 hores. 

 
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Autoritzar la sol·licitud formulada per MD.Z.A.,  en la que demana autorització per poder instal·lar 
un panell informatiu a l’Av. de la Ràpita cantonada amb Av. Josep Tarradellas per un termini d’un 
any i aprovar la liquidació de les taxes corresponents. 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Mestre Agustí Barberà en la que demanen la 
col·laboració de la Policia Local per al dia 21 de juny en motiu de la “matinal ciclista” pels carrers 
de la ciutat de les 9 a les 10.15 hores, així com un gimcana ciclista al Passeig Canal de les 8 fis a 
les 13 hores. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

- Alta del SAD de C.M.S., amb efectes del dia 20 de juny de 2016 amb copagament del 75%. 
- Alta del SAD de J.C.A. amb efectes del dia 20 de juny 2016. 
- Baixa del servei d’àpats a domicili  a I.E.M. per assistir al centre de dia amb efectes del dia 

14 de juny de 2016. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

- Alta del TAD de I.E.M., de dilluns a diumenge a jornada complerta. 
- Baixa de TAD de M.S.S., amb efectes del dia 13 de juny de 2016, per portar-lo al centre de 

dia la persona cuidadora. 
- Baixa del TAD de R.Z. amb efectes del dia 23 de juny de 2016 per renúncia per part de 

l’interessat. 
- Baixa del TAD de A.S.B. amb efectes del 17 de juny de 2016 per ingrés residencial 



 

ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import total de 502,89€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen deu ajuts alimentaris per un import total de 400,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, comunica autorització per 
utilitzar Saló d’Actes de la Comunitat dia 22 de juny 2016 a les 19’30 per reunió informativa 
Eleccions Generals dia 26 juny 2016. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge presenta resolució creació i 
classificació del lloc de treball de tresoreria de classe única de l’Ajuntament d’Amposta com a lloc 
de treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei Territorial de Transports a Tarragona, notifica resolució modificació del quadre de 
calendari-laboral de la concessió de servei públic regular de transport de viatgers per carretera 
Terres de l’Ebre – Tortosa – Tarragona – Barcelona amb filloles (V-GC-72), en la línia Alcanar – Sant 
Carles de la Ràpita – Barcelona i Tortosa – Barcelona (L-1620). La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Departament d’Empresa i Coneixement, comunica publicació Decret 162/2015, de 14 de juliol, 
de venda no sedentària en mercats de marxats, que va entrar en vigor el dia 5 d’agost de 2015. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 

- El dia 22 de juny de 2016 per desplaçament amb la comissió de bous. 
- Els dies 27 i 30 de juny de 2016 a Sala Esgrima d’Amposta per assistència al curs 

d’entrenadors a l’Ametlla de Mar. 
 
Aprovació de contractes privats 

- Contractació de l’orquestra Strategia per actuar la nit de la presentació de les Pubilles 2016 
el dia 23 de juliol de 2016 amb Pedro Picasso SL segons oferta presentada per un import 
total de 5.566 € 

- Contractació de l’espectable teatral de Joan Pera “Fer riure és un art”, per a la nit del dia 19 
d’agost de 2016 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Serveis de 
l’Espectacle Focus SA segons oferta presentada per un import total de 5.142,50 €. 

- Concert del grup musical “El Mafio” per a la nit màgica de la revetlla de Sant Joan 2016, el dia 
23 de juny amb Centre d’ensenyaments musicals Felip Pedrell SL segons oferta 
presentada per un import total de 3.025,00 €. 

 
Aprovació de l’activitat del centre obert infantil trobada anual de centres oberts 
Autoritzar la participació de 30 nens i 4 educadors del Centre Obert Infantil “El Castell” a la 
trobada anual de centres oberts el dia 22 de juny de 2016. 
 



 

Proposta d’acord per a l’aprovació de procediments sobre tràmits i serveis del padró municipal 
d’habitants i del departament d’obres i urbanisme. 
Aprovar els procediments adjunts sobre tràmits i serveis del padró municipal: 

001_Alta al padró municipal d’habitants 
002_Volant d’empadronament. 
003_Canvi de domicili al padró municipal d’habitants. 
004_Certificat d’empadronament. 
005_Modificació de dades al padró.  
006_Renovació de l’empadronament per a persones estrangeres. 
007_Autorització o comunicació de crema de rama.  
008_Baixa al padró municipal d’habitants per comunicació de l’INE. 
009_Baixa d’ofici per inscripció indeguda al padró municipal d’habitants.  
010_Baixa de ciutadans/es estrangers/es al padró municipal d’habitants per retorn al país 
d’origen o trasllat a un altre país. 
011_Comunicació de les dades del Padró municipal d’habitants als ciutadans/es 

 
Autorització d’actuació musical 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per R.C.C. en la que demana autorització per realitzar un 
concert de Rock al local “Nocturnal”  amb alguns condicionants.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per  la Terrasseta SCP, en la que demana autorització per 
poder fer música en directe al local “la Terrasseta” de Poble Nou del Delta” el dia 23 de juny 
de 2016 en motiu de la revetlla de Sant Joan, amb alguns condicionants. 

 
Proposta de cessió gratuïta d’ús de local municipal 
Realitzar oferta formal de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, la cessió gratuïta de 
l’ús d’un local de propietat municipal amb 500 metres quadrats de superfície on ubicar-hi la 
Delegació de Medi Ambient, els serveis que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació manté ubicats en aquesta Delegació i, si així es considerés adient, l’Oficina Comarcal 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (actualment ubicada en un local 
propietat de la Generalitat de Catalunya), amb la qual cosa també restaria sense cap mena de 
virtualitat la justificació econòmica del trasllat de la delegació. 
 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública  
Informar favorablement l’activitat indicada per K.B.J. en la que demana autorització per poder fer 
una foguerada el dia 23 de juny de 2016 en motiu de la revetlla de Sant Joan a la platja Eucaliptus i 
donar trasllat del present acord a l’interessat i Servei de Costes. 
 
Atorgament d’ajut a les pubilles de Festes Majors 2016. 
Aprovar l’atorgament d’un ajut econòmic de 150,00 € a cadascuna de les 41 pubilles de Festes 
Majors d’Amposta 2016, d’acord amb el llistat adjunt, per un import total de 6.150,00 €. 
 
Atorgament de subvenció nominativa extraordinària 
Atorgar a la Lira Ampostina, no obstant informe d’Intervenció, una subvenció nominativa 
extraordinària de 1.700,00 € per l’intercanvi realitzat amb la Banda de l’Associació Cultural de Bellas 
Artes de Cangas el mes d’agost de 2015. 
 
 



 

Aprovació de contracte privat 
Aprovar amb efectes retroactius, el contracte de lloguer del material referent a la Sarsuela per als 
assajos i representacions a l’SGAE – Societat General d’Autors i Editors, així com el pagament de les 
despeses que se’n derivin, tenint en compte la fiança de 500,00 € dipositada. 
 


