
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 11 de juliol 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 general: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora acctal.: Montserrat Ferré Peris 
 

Hora inici: 08:20h 
Hora final: 09:20h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 4 DE JULIOL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 4 de juliol de 2016. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER AL 
CENTRE D’APASA D’AMPOSTA 
Aprovar l’expedient de contractació, per a l’adjudicació del servei de transport adaptat del Centre 
APASA, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris 
d’adjudicació. 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de 
regir el procediment, ordenant que es procedeixi a la seva exposició pública en el BOPT als 
efectes del seu examen i presentació de reclamacions o suggeriments. L’anunci es publicarà 
conjuntament amb l’anunci de licitació. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DELS 
SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
Aprovar l’expedient de contractació del servei de transport adaptat dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Amposta, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la prestació del 
servei de transport adaptat dels serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta, tot convocant-ne la 
seva licitació. 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de 
regir el contracte de serveis de suport a la neteja viària, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació.  
Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona  i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el 
termini de quaranta dies a comptar des de la data d’enviament del contracte a la Comissió 
Europea els interessats presentin les proposicions que considerin convenients. 
Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de contractant, amb una antelació 
mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de la documentació 



 

referida en l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
Contractació dels subministraments consistents en substitució del paviment de les rampes de 
l’embarcador del club de rem pel mal estat i el perill que generen per als usuaris amb Bioma 
Facilities SL segons oferta presentada per un import total de 4.191,71 €. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
- Contractació dels serveis consistents en el manteniment dels tallafocs corporatius i de la 

seguretat perimetral de l’Ajuntament d'Amposta (1 any) amb Netic Communicatons SLU 
segons oferta presentada per un import total de 10.798,52 € 

- Contractació dels serveis veterinaris per als actes taurins de les Festes Majors d’Amposta de 
l’any 2016amb el Col·legi Oficial de veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per 
un import total de 6.347,66 €. 

- Contractació dels serveis d’un arquitecte superior dos dies a la setmana del mes de juliol al 
desembre 2016 per al departament d’obres i urbanisme amb LD.P.G. segons oferta 
presentada per un import total de 12.099,66 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
- Contracte privat consistent en el lloguer de l’equip de so per al concert de fi de Festa Major, 

el dia 21 d’agost a la zona del pàrquing de les antigues piscines amb Bymedio Submarino 
International SL segons oferta presentada per un import total de 2.904,00 € 

- Contracte privat consistent en el lloguer de l’equip de so per als concerts del dia 17 d’agost a 
la zona del castell d’Amposta en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb Bymedio 
Submarino International SL segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 € 

- Contracte privat consistent  l’actuació del grup “Doctor Prats” per al concert de fi de Festa 
Major, el dia 21 d’agost a la zona del pàrquing de les antigues piscines amb Bymedio 
Submarino International SL segons oferta presentada per un import total de 4.235,00 € 

- Contracte privat consistent en l’actuació del grup “Sense Sal” el dia 17 d’agost a la zona del 
castell d’Amposta en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb Bymedio Submarino 
International SL segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 € 

- Contracte privat consistent en l’actuació del grup “Xeic” el dia 17 d’agost a la zona del castell 
d’Amposta en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb Bymedio Submarino 
International SL segons oferta presentada per un import total de 3.025 € 

- Contracte privat consistent en el lloguer d’escenaris, cadires, taules i inflables per a les 
Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2 al 8 d’agost de 2016 amb Estructuras Musicales 
SL oferta presentada per un import total de 2.087,00 €. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS PLANS SOCIALS DE SUPORT A PERSONES AMB 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir els llocs de treball dels Plans 
socials d’ajut a persones en situació o risc d’exclusió social i sotmetre-les a un termini 
d’informació pública de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les 
mateixes en el BOPT, als efectes de que es puguin presentar al·legacions o reclamacions. 
 
 



 

PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ D’HORES EXTRA DEL COS DE LA POLICIA LOCAL D’ACORD AMB EL 
CONVENI 
Crear una borsa de 2.000 hores extra retribuïdes per poder fer front a les necessitats dels 
serveis, amb un cost d’aquestes hores, segons informe del cap del departament de personal, de 
42.445,80 €, el qual es podria finançar amb l’excedent de la partida de personal del mateix cos de 
la policia. 
 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
Aprovar el reconeixement d’antiguitat de MC.V.B. amb efectes del dia 6 de novembre de 2002. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per E.C.G. amb efectes retroactius, per poder realitzar 

el curs: L’administració local i la gestió turística del territori. El paper de les oficines de 
turisme, que es realitzarà a la Universitat de Turisme i Geografia de la URV a Vila-Seca el 
dia 1 de juliol de les 9 a les 14.30 hores. 

- Autoritzar a S.V.R. a realitzar els següents cursos: 
a) Curs virtual: Elaboració de documents administratius 
Durada 30 hores virtuals. 
Del 19 de setembre al 14 de novembre. 
Gratuït. 
b) Curs: Aspectes claus de l’administració electrònica pels ens locals 
Durada 14 hores 
Horari de 16 a 19.30 hores. 
Dies: 10, 17, 24 d’octubre i 2 de novembre. 
Lloc Tortosa 
Gratuït 
c) Curs: Bàsic de protocol 
Dia 26 d’octubre 
Horari de 15 a 20.30 hores 
Durada 5 hores. 
Lloc  Amposta 
Gratuït 

 
- Autoritzar a R.V.P. a realitzar els cursos que es diran a continuació: 

- Curs virtual: Elaboració de documents administratius 
Durada 30 hores virtuals. 
Del 19 de setembre al 14 de novembre. 
Gratuït. 
- Curs: Aspectes claus de l’administració electrònica pels ens locals 
Durada 14 hores 
Horari de 16 a 19.30 hores. 
Dies: 10, 17, 24 d’octubre i 2 de novembre. 
Lloc Tortosa 
Gratuït 
- Curs: Bàsic de protocol 
Dia 26 d’octubre 
Horari de 15 a 20.30 hores 



 

Durada 5 hores. 
Lloc  Amposta 
Gratuït 

 
- Autoritzar a J.R.M., a assistir a una jornada formativa que tracta sobre la tributació local 

dels operadors de telecomunicacions en relació a la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local el dia 13 de juliol de 2016 de 10 a 14 hores 
a Barcelona a l’auditori Barcelona Activa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.P.C. a assistir a la reunió de la comissió tècnica 
del circuit de violència masclista el dia 13 de juliol de 2016 de10 a 14 hores a Tortosa. 

 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI PER ASSISTÈNCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓ 
Autoritzar la sol·licitud formulada per R.N.A. per assistir com a membre del tribunal de selecció 
per proveir una plaça de tècnic d’administració general a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
que es realitzarà els dies 15  i 18 de juliol de 2016 a partir de les 9 hores. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per a la realitzacions d’activitats firals i 
mostres dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat amb l’acció següent: 
- Promoció de la Fira artesana de la Festa del Mercat a la Plaça. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’ACA PER LA SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA DE 
SUBMINISTRAMENT EN ALTA A POBLE NOU DEL DELTA 
Aprovar la formulació de sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import de 
500.000,00 €., per la realització de l’actuació prevista en el projecte tècnic “Renovació de la 
canonada d’abastament de Poble Nou del Delta (Amposta)”. 
 
PROPOSTA DE RENÚNCIA PARCIAL DE SUBVENCIÓ 
Fer la renúncia d’un total de 1.019,87 € de la subvenció corresponent a la part d’Acció 
d’experiència laboral: 770,65 € i Acció formativa 249,22 € respectivament. Aqueta quantitat 
correspon al concepte d’indemnització de final de contracte, concepte no subvencionable i una 
part de despesa d’acció formativa no realitzada. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 294 de data 11/07/2016 que ascendeix a un import líquid de 58.170,08 €, 

la qual comença amb ISS Solu de limpieza Direct. SA per import de 2.147,24 € i finalitza 
amb JM.G.R., per import de 7.260,00 €. 

- Pagament de 1.700,00 € a la Lira Ampostina corresponents a la subvenció exclosa de 
concurrència competitiva en concepte de l’intercanvi realitzat amb la Banda de la 
Asociación cultural de Bellas artes de Cangas. 

- Atorgar les subvencions per programes i activitats per part de les AMPES dels centres 
escolars per import total de 8.997,60 € segons el detall següent: 

- AMPA Agustí Barberà: 947,00 €. 
- AMPA Consol Ferré: 1.894,00 €. 
- AMPA IES Ramon Berenguer IV, 1.421,00 €. 
- AMPA IES Tecnificació: 1.421,00 €. 
- AMPA Miquel Granell: 947,00 €. 



 

- AMPA Poble Nou: 473,60 €. 
- AMPA Sagrat Cor: 947,00 €. 
- AMPA Soriano Montagut: 947,00 €. 

- Atorgar el premi de recerca a Batxillerat Ciutat d’Amposta, consistent en 300,00 € a 
JA.F.S., alumne de l’IES Ramon Berenguer IV pel treball de recerca: “Aproximació a l’estudi 
de les relacions personals i literàries de Sebastià Juan Arbó”. 

- Pagament d’un ajut econòmic de 150,00 € a cadascuna de les 41 pubilles de les Festes 
Majors d’Amposta 2016. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “SHOPPING NIGHT” 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CURSA D’ANDRÒMINES 2016 
Aprovar les bases reguladores de la cursa d’andròmines de Festes Majors d’Amposta 2016, en les 
quals s’estableix l’atorgament de premis per un import màxim de 1.130,00 €. 
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. 
Obrir el termini de presentació de les ofertes fins al dia 10 d’agost de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per FJ.D.R. en la que demana la cessió de  2 carpes per 

al dia 22 i 23 de juliol de 2016 en motiu del Festival de Música Experimental: Formes 
Diverses de Vida, previ pagament de 80,00€ de finaça. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.M.T., representant de la Federació Catalana de 
Motonàutica, en la que demana la cessió d’un equip de megafonia per al 16 de juliol de 
2016 per a la realització d’unes regates puntuables per al Campionat de Catalunya de 
Motos Aquàtiques i la primera regata del Campionat de Catalunya d’Endurance. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per C.C.C. en la que demana la cessió d’un equip de 
megafonia per al dia 17 de juliol de 2016 per a la realització del Concurs de Doma 
Clàssica al Centre Hípic Carlos Cid. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per APASA en la que demana la cessió de  3 carpes per 
al dia 26 de juliol de 2016 en motiu d’una Festa Temàtica, previ pagament de 80,00€ de 
fiança. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar, previ pagament de les taxes corresponents, l’ocupació de la via pública davant 

del bar Lo Carrilet els dies 10 de juliol i 13 d’agost de 2016 en motiu d’un berenar i de 
l’esmorzar del bou, sobre la vorera i part de la calçada, sempre que es deixi a la part 
esquerra segon sentit de la marxa un carril de tres metres d’ample, posant una senyal de 
prohibit estacionar i que l’ocupació es realitzi el temps que duri l’esmorzar i el berenar. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per L.I. en la que demana autorització per poder 
celebrar la seva boda a la zona del castell així com també poder posar una taules i 
cadires per realitzar la seva boda el dia 16 de juliol de 2016 a les 18 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta, en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Miralles així com poder estacionar autobusos al 
carrer Navarra, 17-19, en motiu de la  Trobada de bandes juvenils el dia 24 de juliol de 
2016 i posterior dinar de germanor. 



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.M.F. en la que demana autorització per poder 
ampliar el permís que tenia per ocupar amb atraccions a la Plaça Ramon Berenguer IV fins al 
dia 27 de juliol de 2016. 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública al carrer Mestre Casanova del núm. 36 al 40 el dia 
12 d’agost de 2016 en motiu d’un sopar per inici de les festes majors, que s’haurà de 
tallar la circulació utilitzant la senyalització reglamentària i que l’ocupació es realitzi el 
temps que duri el sopar. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIÓ MUSICAL EXTRAORDINÀRIA 
Autoritzar al Club Twirling Amposta la realització d’una activitat extraordinària musical “discoteca 
mòbil” al pavelló firal amb alguns condicionants, previ pagament d’una fiança de de 1.500,00 €, la 
qual es retornarà, prèvia inspecció pels tècnics dels servies municipals segons el qual, l’espai 
interior, espai d’aparcament del recinte firal està nét i en les mateixes condicions que es va 
deixar. 
 
SOL·LICITUDS PER RECOLLIDA DE GESPA SOBRANT DE L’ESTADI DE FUTBOL 
Autoritzar a V.A.R. per tal que reculli una peça de la gespa sobrant de l’estadi municipal, que hi ha 
darrera la grada, advertint-lo que s’haurà de posar en contacte amb el Director del CTE TE. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A la Regidoria d’ensenyament i cultura de l’Ajuntament d’Amposta, els dies 26, 27, 28 i 29 de juliol 
de 2016 per poder traslladar músics al Poble Nou del Delta. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Alta del SAD de S.G.E., amb efectes del dia 4 de juny de 2016. 
- Baixa del SAD de J.B.S., amb efectes del dia 11 de juliol de 2016 per passar un temps fora 

del municipi. 
- Servei de teleassistència de R.B.P. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 398,67 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen disset ajuts alimentaris per un import total de 680,00€. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD 
- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 20 de juny de 2016 va 

desestimar la instància presentada per S.S.A. en la que demanava l’extinció del pla de 
pensions creat a nom seu per l’Ajuntament amb el Banc de Sabadell, atès que es van 
produir els següents errors, la Junta de Govern Local acorda modificar-los: 

a) Atès que en l’informe emès pel Departament de Personal al punt 6 es va fer 
constar: 
6. D’acord amb aquesta resposta, entenc que no es poden extingir les 
aportacions,  que en tot cas l’interessat, 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. 



 

Es va produir un error per quan  havia de constar “podrà no recuperar el 
saldo”. 
 
b) Atès que on consta desestimar la sol·licitud formulada pels motius indicats, 
advertint a l’interessat 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. 
S’ha de fer constar: desestimar la sol·licitud formulada pels motius indicats, 
advertint a l’interessat que quan reuneixi les condicions, podrà no 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. 

- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 11 d’abril de 2016 va 
aprovar entre altres el següent acord i es va produir la següent errada, la Junta de Govern 
Local aprova corregir-la: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb N.U.S. segons oferta presentada per 

un import total de 367,29 €.” 

Atès que es va produir un error i on consta: “...per un import total de 367,29 €.”” ha de 
constar: “...per un import total de 419,26 €.” 

- Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de març de 2016 en relació a 
la renúncia parcial de la subvenció del programa Joves per l’Ocupació, on és renúncia a la 
quantitat de 45.712,82€ corresponent a la part no realitzada. 
Vist que al segon punt de l’acord s’indica que s’ha d’ingressar l’import d’aquesta renúncia 
al compte restringit d’ingressos del SOC fent constar el nom de l’entitat que fa l’ingrés, 
número d’expedient, nom de la convocatòria i accions que motiven la renúncia. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la modificació 
del segon punt de l’acord afegint “Com en aquest cas la despesa feta és superior a la 
bestreta percebuda, restarem a l’espera de la verificació de la justificació per part dels 
serveis tècnics del SOC i la liquidació definitiva”. Deixant qualsevol ingrés pendent fins la 
resolució definitiva del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 13 de juny de 2016 va 
aprovar entre altres el següent acord: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis per la 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 JL.M.N., d’acord amb les directrius dels Serveis Tècnics 

municipals i oferta presentada per un import total de 13.189,00 €.” 

Atès que es va produir un error i on consta: “...per un import total de 13.189,00 €.”” ha de 
constar: “...per un import total de 12.700,16 €.” 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la correcció de l’acord indicat. 
- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 21 de març de 2016 va 

aprovar entre altres el següent acord: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb A.F.S. segons oferta presentada per 

un import total de 250,80 € més 59,00 € de desplaçament.” 

Atès que es va produir un error i on consta: “...per un import total de 250,80 €.”” ha de 
constar: “...per un import total de 266,20 € més 59,00 € de desplaçament.” 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la correcció de l’acord indicat 
 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques presenta escrit contestació a la sol·licitud de 
MM.M.G. per cobrir el lloc vacant d’Intervenció de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó en comissió de 
serveis. La Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament de Cultura presenta còpia compulsada revocació parcial subvenció exclosa 
mitjançant conveni a la programació d’activitats del Centre d’Art Lo Pati. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Síndic de Greuges comunica finalització queixa de RE.S.T. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Proposta de contractació de personal 
- Contractació de L.A.E. com a conserge de l’escola Consol Ferré, categoria laboral Ag.P-8 

amb jornada laboral completa, des del 5 de setembre de 2016 al 31 de juliol de 2017. 
- Aprovar l’adscripció de MJ.R.H. del 12 de juliol de 2016 fins al 27 d’octubre de 2016, per 

Col·laboració Social, d'acord amb l'Ordre de 27 de març de 1998. 
- Contractació de MN.R.M. com a educadora del Centre Obert Infantil, categoria laboral A2-

19 amb jornada laboral completa, (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 16 a 20 hores) 
del 18 d’agost de 2016 al 18 d’agost del 2017. 

- Contractació de KJ.L.O., com a educadora social de la UEC, categoria laboral A2-19 25 
hores setmanals de l’1 de setembre de 2016 al 30 de juny del 2017. 

 
Aprovació projecte “Memòria valorada de les obres de substitució de la xarxa d’aigües residuals 
d’Amposta a diversos carrers” 
Aprovar el projecte de la "Memòria valorada de les obres de substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers", redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un 
pressupost de licitació màxim de 189.997,00 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies, als efectes del seu 
examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 
A J.G.B., per ampliació d’habitatge. 
 
Adjudicació llicència ús privatiu per instal·lació i explotació barra de Festes Majors 2016 
Declarar exclòs del procediment per l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i 
explotació de la barra de Festes majors – 2016, a I.Q.B., per l’incompliment del requisit de no 
tenir deutes pendents amb l’Ajuntament d’Amposta. 
Adjudicar a  AP.E.M. la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de la barra de Festes 
majors – 2016, amb un cànon de 401,00 €., així com amb la obligació d’aplicar els preus de les 
begudes que figuren en la seva oferta. 
 
 
 
 



 

Aprovació modificació de realització activitat municipal. 
Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 18 d’abril de 2016 on enlloc 
de la realització de l’activitat ““Shopping Night”  es realitzarà una Fora Estocs els dies 5 i 6 d’agost 
a la Plaça del Mercat, de les 10 a les 21 hores. 


