
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 1 d’agost 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 de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:20h 
Hora final: 11:30h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 25 DE JULIOL DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 25 de juliol de 2016. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

- Gelats per repartir durant el primer dia de festes durant l’arribada de bou amb Torrons i 
Gelats SL segons oferta presentada per un import total de 4.041,71€  

- Sopar popular de Festes Majors d’Amposta per al dia 18 d’agost de 216 per a 1.400 
comensals amb  Restamposta SL segons oferta presentada per un import total de 
12.320,00 €  

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

- Assegurança de suspensió d’espectacles de Festes Majors 2016 amb Mútua General de 
Seguros SA segons oferta presentada per un import total de 2.353,74  € 

- Lloguer d’equip de so per a l’actuació de la banda musical el dia 14 d’agost a la zona jove en 
motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Grup Audiovisual Live Events SL segons 
oferta presentada per un import total de 3.267,00 € 

- Muntatge de la passarel·la per a la desfilada dels vestits de paper el dia 19 d’agost  en motiu 
de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Fatsini SL segons oferta presentada per un 
import total de 1.270,50 € 

- Muntatge, desmuntatge i lloguer d’andamis per a la plaça de bous en motiu dels actes 
taurins de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Revestiments Alfacs segons oferta 
presentada per un import total de 1.703,68 € 

- Lloguer de mòduls per ubicar al metge, Creu Roja i Protecció Civil a la plaça de bous en 
motiu dels actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Construccions 
Prefabricadas del Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 600,00 € 
més IVA 

- Infraestructures per al ball de l’11 al 20 d’agost de 2016 al pavelló firal  en motiu de les 
Festes Majors d’Amposta 2016 amb Fatsini SL segons oferta presentada per un import 
total de 4.452,80 € 



 

- Actuació de la banda de los 80 principales per a la nit del 14 d’agost de 2016 a la zona jove  
en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb Beba33 SL segons oferta presentada 
per un import total de 4.598,00 € 

- Actuació de l’Orquestra Junior’s el dia 16 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta 2016, per ser l’oferta més econòmica de les tres que s’han sol·licitat amb Grupo 
Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos segons oferta presentada per un import total de 
6.050,00 €. 

- Actuació de Joan Rovira per al concert de fi de Festes Majors el dia 21 d’agost de 2016 al 
pàrquing de les antigues piscines, en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb J.R.M. 
segons oferta presentada per un import total de 3.388,00 €. 

- Actuacions de la xaranga Suc d’Anguila  en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb 
Xaranga Suc d’Anguila segons oferta presentada per un import total de 5.021,50 € 

- Actuació de Lázaros Quartet, el dia 13 d’agost de 2016, a l’embarcador  en motiu de les 
Festes Majors d’Amposta 2016 amb JR.L.V. segons oferta presentada per un import total 
de 1.452,00 €. 

- Lloguer de lavabos per a la plaça de bous de les Festes Majors d’Amposta 2016 amb 
Pronteservis SL segons oferta presentada per un import total de 950,00 € més IVA. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL 
Aprovar les bases específiques  que han de regir el concurs – oposició lliure per a la provisió 
d’una plaça d’Inspector de la Policia local, escala d’administració especial (Grup A-2) i ordenar la 
publicació de les bases aprovades en els Butlletins legalment determinats. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 20 de juny de 2016, aprovà 
l’oferta pública d’ocupació parcial d’aquesta Corporació per a l’any 2016, la qual ha estat 
exposada al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona 
número 131 del dia 11 de juliol de 2016. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 18 de juliol de 2016, va 
aprovar les bases generals reguladores dels processos selectius per a l’accés a les places vacants 
de l’Ajuntament d’Amposta derivades de l’oferta d’ocupació per a l’any 2016 i exercicis següents. 
Vist l’esborrany de les bases específiques que han de regir el concurs – oposició restringit per a la 
provisió mitjançant promoció interna d’una plaça de caporal de la Policia local, escala 
d’administració especial. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases específiques que han de regir el concurs – oposició restringit per a la 
provisió mitjançant promoció interna d’una plaça de caporal de la Policia local, escala 
d’administració especial. 
SEGON. Ordenar la publicació de les bases aprovades en els Butlletins legalment determinats. 
TERCER. Donar trasllat del present acord al Departament de personal i Policia Local. 
 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- Contractació de JC.A.G. com a peó de la brigada d’obres i serveis, categoria laboral AGP-8, 
de 7 a 14 hores del 2 d’agost al 4 de setembre de 2016. 

- Contractació de M.B. com a peó de la brigada d’obres i serveis, categoria laboral AGP-8, 
de 7 a 14 hores del 2 d’agost al 4 de setembre de 2016. 



 

- Contractació de F.R.M. com a expert taurí, categoria laboral C2-13, del 12 al 21 d’agost de 
2016 a jornada completa, amb l’horari necessari per cobrir els actes taurins de Festes 
Majors d’Amposta 2016. 

 
SOL·LICITUD DE FUNCIONARI DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL MENOR 
Autoritzar a X.T.C. la reducció d’un terç de la seva jornada amb la percepció del 80 % de les seves 
retribucions, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2016. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE PERMÍS SENSE RETRIBUCIÓ 
Atorgar a M.R.C., un permís de tres mesos no retribuït per tenir cura d’un familiar, entre l’1 
d’agost i el 31 d’octubre de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a H.V.C. a realitzar el curs “Aspectes claus de l’administració electrònica pels 
ens locals” organitzat per la Diputació de Tarragona i que tindrà lloc els dies 10, 17, 24  
d’octubre i 2 de novembre de 2016 de 16  a 19.30 hores a Tortosa. 

- Autoritzar a H.V.C. a realitzar el curs “Transparència, aplicació de la Llei 19/2014 d’accés a 
la informació pública i bon govern” organitzat per la Diputació de Tarragona, els dies 2, 9 i 
16 de novembre de 2016, no podent autoritzar els dies 23 i 30 de novembre, per quan se 
li acaba el seu contracte el dia 16 de novembre de 2016, si bé, la mateixa, el podrà 
realitzar pel seu compte. 

 
MANAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADOR 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre F.R.M. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades. 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre J.B.M. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades. 

- Ordenar l’embarg de 300,00 € mensuals del sou que percebi D.C.S.  
 
CESSIÓ D’ÚS DE VEHICLE A L’ASSOCIACIÓ D’ENGRESCADES DE LES TERRES DE L’EBRE 
Aprovar inicialment la cessió de l’ús, en concepte de precari, del vehicle de propietat municipal 
Nissan Terrano II 2.7 a l’Associació d’Engrescades de les Terres de l’Ebre per tal de destinar-lo 
exclusivament a la gestió dels serveis de recollida, custòdia, tractament i cura de gossos i gats al 
terme municipal d’Amposta, servei que es considera d’utilitat pública o d’interès social en benefici 
d’interessos del municipi. 
Les condicions de la cessió són les següents: 
1. L’Ajuntament s’obliga al pagament de l’assegurança del vehicle, de les reparacions que excedeixen 
les corresponents a les revisions periòdiques del vehicle i les revisions de l’ITV. 
2. L’Associació d’Engrescades de les Terres de l’Ebre se’n farà càrrec del combustible , de les revisions 
periòdiques que s’hagin de realitzar al vehicle i de l’arranjament dels danys causats per accidents 
que no restin coberts per l’assegurança del vehicle o de tercer. 
3. L’Associació d’Engrescades de les Terres de l’Ebre reconeix explícitament que no resta en situació 
de dependència respecte l’Ajuntament i que l’ús del bé es gratuït i merament tolerat. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT – UEC 
Aprovar el conveni del col·laboració educativa a formalitzar entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament, l’Ajuntament d’Amposta en el marc de 



 

les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’ESO, adreçades a l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats 
d’escolarització compartida per al curs 2016-2017. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT – PLA EDUCATIU D’ENTORN 
Aprovar l’addenda econòmica al conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
d'Amposta per al Pla Educatiu Entorn del curs 216-2017 per regular l’aportació econòmica de la 
Generalitat per import de 3.000,00 € i de l’Ajuntament d'Amposta de 900,00 € destinat a donar 
suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’URV – ACTIVITATS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT 
GRAN 
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament d'Amposta 
per a la realització d’activitats d’extensió universitària  
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE BEQUES PER EXCEL·LÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA 
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les beques a l’excel·lència universitària, 
cicles formatius de grau superior i màsters universitaris d’estudiants residents a la ciutat 
d’Amposta per al curs 2015-2016, obrint el termini per a presentar les sol·licituds fins el 7 
d’octubre de 216 a les 14 hores al Registre General de l’Ajuntament d'Amposta. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE PREMIS PER HABILITATS 
TAURINES FESTES MAJORS 2016. 
Aprovar les bases reguladores dels premis d’habilitats taurins Festes Majors d’Amposta 2016 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
Atorgar concessió administrativa funerària a J.F.B.  previ pagament de les següents taxes: 

Número de nínxol Ubicació Taxa concessió nínxol Taxa expedició títol 
92-R 2a fila carrer Rosella 612,20 20,00
 
MERCAT MUNICIPAL 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior NC 089145 a M.S. com a 
cessionari. 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior NC 000072 a A.H. com a 
cessionari. 

- Aprovar la devolució per ingressos indeguts 5,35 € a G.T.A.  
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 338 de data 01/08/2016 que ascendeix a un import líquid de 7.860,55 €, 
la qual comença amb Federació de Municipis de Catalunya per import de 3.475,92 € i 
finalitza amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per import de 2.501,47 €. 

- Relació número 339 de data 01/08/2016 que ascendeix a un import líquid de 87.266,11 € 
la qual comença amb Escola de Teatre i Circ d’Amposta per import de 6.715,50 € i finalitza 
amb Servigrues Tomàs SL per import de 1.872,96 €. 

 



 

- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.500 € a per l’Associació Catalana de 
Tubes i Bombardins corresponents a la subvenció directa atorgada. 

- Aprovar el pagament de 150,00 € a dotze pubilles, que ascendeix a 1.800 €. 
- Pagament al Club Handbol Amposta, de la quantia de 6.000 € fixats al conveni i 

corresponents al segon pagament del mateix. 
- Pagament de 5 € a cadascuna de les persones majors de 80 anys que assisteixin a l’acte 

que tindrà lloc el dia 18 d’agost, dins el marc de les Festes Majors 2016, havent de passar 
posteriorment un llistat a Intervenció amb les dades de totes les persones que han rebut 
aquest donatiu. 

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
Baixa del rebuts, amb el següent resum: 
- Relació número 14, taxa per recollida d’escombraries, per import de 4.216,86 €. 
- Relació número 15, impost sobre vehicles de tracció mecànica, per import de 484,76 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PUOSC 2016-2017 
Sol·licitar subvenció amb càrrec al PUOSC per als anys 2016 i 2017 destinada a sufragar les 
despeses que s’aplicaran a l’article pressupostari 21 per a la realització de les actuacions de 
reparació, manteniment i conservació que es detallen a continuació: 

 Treballs reparació camins. 
 Senyalitzacions vials. 
 Conservació vies públiques. 
 Conservació xarxa d’aigua i clavegueres. 
 Conservació parcs i jardins. 

 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 
Desestimar el recurs de reposició presentat per C.S.F. contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, del dia 8 de febrer de 2016, per l’assumpció voluntària del risc pel part del 
reclamant. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per C.S.B. consistent en el 50 % de la quota 
liquidada, 208,91€. 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per JR.R.M. consistent en el 68 % de la quota 
liquidada, 846,93€. 

 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

- Acceptar el fraccionament i ajornament deu deute pendent, sol·licitat per M.G.G. en sis 
quotes d’igual quantia. 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de M.D., en  sis quotes d’igual 
quantia. 

- Acceptar el fraccionament i ajornament del deute pendent de A.V.M. en  tres quotes 
d’igual quantia. 

 
 
 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78€ a AM.M.A.  
- Devolució per ingressos indeguts de 16,78€ a R.R.L.  
- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a TF.G.R.  
- Devolució per ingressos indeguts de 35,43 € a JM.A.C.  
- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a A.M.  
- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a MI.T.Z.  
- Devolució per ingressos indeguts de 82,04 € a G.G. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de S.L.N. per 

l’exercici 2017 i 2018, havent de sol·licitar-ho novament per a l’exercici 2019 i següents. 
- Acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al vehicle propietat de L.B.R. per 

l’exercici 2017 i següents. 
- Admetre que les maquinàries agrícoles descrites per J.C.M. estan inscrites en el Registre 

Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a comptar del proper exercici 2017 i 
següents. 

- Aprovar concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant els anys 2017 
a 2021 ambdós inclosos a FG.B.R., havent de pagar la quota tributària general a comptar del 
2022, ja que el dia 8 de juliol de 2021 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és 
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Autoritzar la sol·licitud formulada per JA.G.S. en la que demana, amb motiu de les Festes Majors, 
poder posar més taules i cadires del 12 al 21 d’agost de 2016 davant la Gelateria Gràcia, previ 
pagament de les taxes corresponents. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PELS XIRINGUITOS DE LA PLAÇA 
DE BOUS – 2016 
Concedir les llicències següents durant les festes majors 2016, previ pagament de les taxes 
corresponents: 

Nom Objecte de venda Superfície Import 
J.V.O. Bar (menjar i begudes). 14 X 6 =     84,00 m2 499,80 €

OR.R.B. Llaminadures, begudes i gelats.  3 X 4,33 =  13,00 m2 77,35 €

MC.L.B. Productes xurreria i begudes 8 X 2 =        16,00 m2 95,20 €

MC.L.B. Llaminadures i begudes 2 X 2 =          4,00 m2 23,80 €

IS.G. Gelats 2 X 3 =          6,00 m2 35,70 €

M.F.A. Bar (menjar i begudes).                   180,00 m2  765,50 €

M.V. Bar (menjar i begudes). 4 X 3 =         12,00 m2 71,40 €

A.U.S. Remolc frankfurt 4 X 2 =          8,00 m2 47,60 €

PA.H.V. Bar (menjar i begudes) 6 X 6 =        36,00 m2 214,20 €
 
Concedir les llicències següents durant les festes majors 2016, previ pagament de les taxes 
corresponents: 

Nom Objecte de venda Superfície Import 
J.K. Bar (menjar i begudes). 2 X 2  =        4,00 m2 23,80 €



 

Associació cultural taurina 
emboladors d’Amposta Venda de begudes 2,50 X 3 =    7,50 m2 44,63 €
 
SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 
Aprovar devolució per ingressos indeguts de la quantitat de 4,00 € a R.A.M.  
 
SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Autoritzar  l'ocupació de la via pública sol·licitada per JR.R.M. amb els condicionants 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 8,00 metres enfront del 
seu establiment, amb l’horari comercial de 08:00 hores a 13:00 i de 15:00 a 20:00 hores 
dies feiners, havent-se de senyalitzar per part de l’Ajuntament tant horitzontalment com 
verticalment. 

- Taxa anual: 158,46 €  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per JR.C.C. en la que demana autorització per poder 
realitzar una activitat extraordinària musical “Disco mòbil” al recinte exterior del pavelló 
firal de les 23.30 hores del dia 6 d’agost a les 6.00 hores del dia 7 d’agost de 2016, previ 
pagament de les taxes corresponents. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per R.C.C. en la que demana autorització per poder 
celebrar una activitat extraordinària fora de l’àmbit de l’activitat pròpia de bar on té 
concedida la llicència i que consisteix amb concerts de rock a celebrar els dies 6, 14, 16, 
18 i 20 d’agost de 2016 de 20.00 a 23.30 hores. 

- Autoritzar a M.C.F. en la que demana autorització per poder realitzar una activitat 
extraordinària al recinte exterior de les pistes de futbol sala, de les 23.30 hores del 19 
d’agost a les 4.00 hores del dia 20 d’agost de 2016, en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta, figurant l’Ajuntament d'Amposta com a organitzador de l’esdeveniment,  a 
benefici de la Creu Roja d’Amposta. 

- Autoritzar a R.M.G., representant del bar “El racó de la iaia”, a realitzar una actuació 
musical el dia 20 d’agost de 2016, de les 19.30 a les 22 hores, en motiu de les Festes 
Majors, i també demana poder tallar el tram de carrer Valentins que va del carrer Sant 
Cristobal al carrer Poble Nou. 

- Autoritzar a Jardin Cafè Bar SLU a realitzar una actuació musical en viu a l’establiment on 
es realitza l’activitat de bar el dia 11 d’agost de 2016 a la terrassa interior del bar “Llar” i 
una actuació el dia 18 d’agost de 2016 en el mateix horari i el mateix lloc. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.S.C. en la que demana autorització per poder 
tancar el carrer davant del pub “Canela” per celebrar l’esmorzar del bou capllaçat el dia 
13 d’agost de 2016, previ pagament de les taxes corresponents. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per G.A.D. en la que demana autorització per poder 
tancar el carrer Zamora, els dies 12, 13, 20 d’agost en motiu de les festes majors, 
desestimant el tancament del carrer del dia 19 d’agost.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MD.M.G., representant de la Cafeteria el Palasiet, 
en la que per poder tancar el carrer Velázquez per fer una festa aquàtica amb castells 



 

inflables el dia 13 d’agost de 2016 de les 9 a les 14 hores, previ pagament de els taxes 
corresponents. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per F.R.C. per poder ocupar i tallar un tram del carrer 
Góngora, per poder fer una petita recepció a la banda de la Lira, que anirà al seu domicili 
per incorporar a la banda de música al seu fill , el dia 15 d’agost de 2016 de les 16 a les 19 
hores aproximadament i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer i evitar que es 
pugui aparcar. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per RM.M.P., en la que demana autorització per poder 
ocupar i tallar un tram del carrer Ataulf, per poder fer una petita recepció a la banda de la 
Lira, que anirà al seu domicili per incorporar a la banda de música a la seva filla , el dia 14 
d’agost de 2016 i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer i evitar que es pugui 
aparcar. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.E.C. en la que demana autorització per poder 
ocupar i tallar un tram del Passatge Júpiter, per poder fer una petita recepció a la banda 
de la Lira, que anirà al seu domicili per incorporar a la banda de música a la seva filla , el 
dia 17 d’agost de 2016 i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer i evitar que es 
pugui aparcar des del dia anterior. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per S.C.P. en la que demana autorització per poder 
ocupar i tallar un tram del carrer Roig i Treig, per poder fer una petita recepció a la banda 
de la Lira, que anirà al seu domicili per incorporar a la banda de música a la seva filla , el 
dia 16 d’agost de 2016 i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per YP.E.C. en la que demana autorització per poder 
ocupar i tallar un tram del carrer Vazquez de Mella, per poder fer una petita recepció a la 
banda de la Lira, que anirà al seu domicili per incorporar a la banda de música a la seva 
filla , el dia 15 d’agost de 2016 i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer i evitar que 
es pugui aparcar des del dia anterior. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per N.S.M., en la que demana autorització per poder 
ocupar i tallar un tram del carrer Valletes, per poder fer una petita recepció a la banda de 
la Lira, que anirà al seu domicili per incorporar a la banda de música a la seva filla , el dia 
16 d’agost de 2016 aproximadament i que se li cedeixi una tanca per tancar el carrer i 
evitar que es pugui aparcar des del dia anterior. 

- Desestimar la sol·licitud formulada per J.N.P. en la que demana autorització per poder fer 
focs artificials el dia 22 d’agost de 2016 a les 22 hores al Pont Penjant amb motiu de 
l’aniversari de la seva dona, per quan l’Ajuntament d'Amposta no és competent per 
autoritzar aquesta sol·licitud, s’hauria de dirigir al MOPU, ja que és l’administració 
competent. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per LP.A.Y. en la que demana autorització per celebrar 
la segona cursa del “Gran premi de Kitebuggy Delta de l’Ebre” a la platja Eucaliptus, el dia 
24 de setembre de 2016 de les 11 a les 18 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per JM.H.F. en la que demana autorització per poder 
realitzar la segona cursa de barquets de perxa el dia 7 d’agost a partir de les 9 del matí a 
la zona de l’embut així com la col·laboració de Protecció Civil. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Vespaclub Terres de l’Ebre en la que 
demana autorització per realitzar la 8a edició del Ral·li del Delta, realitzant diferents actes 
els dies 19 i 20 d’agost de 2016 i autoritzar la col·laboració de la Policia Local i Protecció 
Civil. 

 



 

- Desestimar la sol·licitud formulada per A.M.F. en la que demana autorització per poder 
ocupar la plaça davant del mercat per instal·lar atraccions per als nens els dies 5 i 6 
d’agost de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.B.J. en la que demana autorització per realitzar la 
desena pujada al Montsià “Memorial Francesc Bort” i iniciar la cursa al GR92 zona de la 
Font de la Tina. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RODATGE PUBLICITARI 
Vista la instància presentada per l’entitat mercantil FILMS NOMADES, S.L. en que manifesta que va 
realitzar un anunci publicitari de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i atès que aquesta entitat compta 
amb el suport del consistori demana l’exempció de la taxa aplicada, aprovar l’exempció, per quan 
interessa la promoció de l’Escola de Teatre i Circ. 
 
PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

- Ordenar que es canviï el sentit dels estacionaments de motos i es procedeixi a la 
instal·lació d’ una pilona al Carrer Barcelona, 6 per part dels Serveis municipals. 

- Autoritzar la senyalització pertinent per tal de prohibir estacionar al tram del carrer 
Ceràmica, entre el carrer Sant Cristòfol i la Cambra Arrossera (nombres parells del 
carrer). 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Estació de Servei Riu Ebre en la que demana 
autorització per col·locar senyalització de l’estació de servei de Campsa a l’Av. Sant Jaume. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per LM.M.V. en la que demana que es pinti un 
estacionament per a minusvàlids a l’Av. Josep Tarradelles. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Acceptar la cessió del Pavelló de Fires per als dies 2 i 3 d’agost de 2016 a SPORT SALUT. 
- Acceptar la cessió a GRUPO ZONA DE BAÑOS SOCIETAT COOPERATIVA de: 

 El pavelló els dies 18 d’octubre a 2 de novembre. 
 L’Auditori els dies 25, 26 i 27 d’octubre. 

- Acceptar la cessió del Teatre del Casal municipal els dies 19, 22 i 26 de setembre i 14 
d’octubre, de 9h a 13h, i cedir gratuïtament l’equip de so i el projector de l’àrea de 
Joventut a l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 2 de setembre de 
2016 de les 21:30h a les 00:30h, així com la cessió de l’ús d’un micròfon sense fils a 
SOCIETAT DE CAÇADORS. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori els dies 4 a 11 d’octubre de 2016 de les 10 a les 14h 
i de les 18 a les 22h a TESTIGOS DE JEHOVÁ. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori de l’1 al 7 d’agost des de les 10:00 fins les 20:30 
hores a CLUB D’ESCACS AMPOSTA. 

- No accedir a la petició donat que la instal·lació, durant aquests dies,  ja està ocupada per 
una altra activitat. 

- Desestimar la sol·licitud presentada per C.C.A. actuant en nom i representació de l’entitat 
GRUP MAJORETTES AMPOSTA, mitjançant la qual demana permís per a la utilització del 
Pavelló Firal els dies 21-26-28 de juliol i 2-4-9- i 11 d’agost de 2016 per la preparació de 
desfilada cosso iris, per quan durant aquests dies la instal·lació està ocupada. 

 



 

- Desestimar la sol·licitud presentada per MJ.B. actuant en nom i representació de l’entitat 
ASOCIACIÓN ISLAMICA Y CULTURAL DEL MONTSIÀ, mitjançant la qual demana permís per 
a la utilització del Pavelló Firal els dies 11, 12 i 13 de setembre de 2016 per realitzar la 
festa del sacrifici, per quan la instal·lació està ocupada. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal el dia 30 de juliol de 2016 de les 10:00 a les 15:00 hores a PARTIT POPULAR 
TERRES DE L’EBRE. 

- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 19 i 26 de 
setembre i tots els dilluns a comptar del mes d’octubre de 2016 fins al mes de juny de 
2017, de les 17 fins a les 22 hores a l’ESCOLA DE TEATRE I CIRC D’AMPOSTA. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Autoritzar la instal·lació d’endolls demanada per J.G.R. actuant en nom i representació de 
l’Espai “La Caixa”, per connectar les neveres en motiu del berenar popular de germanor 
que tindrà lloc els dies 6, 7, 8 i 9 d’octubre al Pavelló de Fires 

- Autoritzar la cessió de 4 carpes a JR.C.C. en motiu del “Remember Techno” previ 
pagament de 80,00€ de fiança. 

- Vista la sol·licitud formulada per l’Associació de Dones Canyeres Ampostines en motiu del 
dia de la Dona el dia 21 d’agost, sol·liciten la col·laboració de l’Ajuntament d'Amposta en 
diferents aspectes: 

 Autoritzar la cessió de la zona de birles al camp de futbol. 
 Informar a la sol·licitant que l’Ajuntament d'Amposta intentarà facilitar-los una 

carrossa, sempre i quan ,abans tingui cobertes les necessitats de les pubilles. 
 Informar a la sol·licitant que l’Ajuntament d'Amposta contracta xarangues per 

ambientar la desfilada de les carrosses en general. 
 Desestimar la cessió de taules i cadires per quan l’Ajuntament d'Amposta no 

disposa d’aquest material. 
 Autoritzar la col·laboració d’una patrulla de la policia local per a que les 

acompanyi durant els actes de la població el dia 21 d’agost de 2016 en motiu 
del Dia de la Dona, amb els mitjans humans disponibles. 

 
- Vista la sol·licitud formulada per M.C.F. en representació de FEMFESTA, en motiu de 

l’organització d’una festa “Ball discoteca dels 70-80-90” en benefici de Creu Roja el dia 19 
d’agost de 2016, en el marc de les Festes Majors d’Amposta: 

 Autoritzar per part de la brigada d’obres i serveis, la neteja de la pista de 
futbol sala el dia 19 d’agost de 2016, abans de l’activitat. 

 Autoritzar per part de la brigada d’obres i serveis, la cessió de 12 tanques de 
reixa metàl·lica amb els peus de formigó. 

 Autoritzar la cessió de l’escenari de 6x4 de que disposa l’Ajuntament 
d'Amposta així com la seva col·locació per part de la brigada d’obres i serveis. 

 Autoritzar el suport en la venda d’entrades anticipades a les oficines 
municipals de les caselles del mercat. 

 Desestimar la cessió de 60 taules i 300 cadires i 300 sillonets per quan 
l’Ajuntament d'Amposta no disposa d’aquest material, però sí que els pot 
traslladar els 300 sillonets de la FAAV. 

 



 

- Vista la sol·licitud formulada per G.S.V. representant del Motoclub Amposta, en motiu de 
l’organització el 14 d’agost de 2016 de la XII Trobada de vehicles clàssics, en el marc de les 
Festes Majors d’Amposta: 

 Autoritzar per part de la brigada d’obres i serveis, la cessió de les 
tanques que en aquell moment tingui disponibles, pel final de 
l’activitat al carrer Sant Josep. 

 Autoritzar la cessió de l’equip de megafonia de la biblioteca, micro i 
altaveu per poder entregar els premis i acomiadar els participants. 

 
MODIFICACIONS DEL SAD 

- Alta del SAD de E.E.F. del 18 de juliol de 2016 al 31 de desembre de 2016. 
- Baixa del SAD de JJ.F.LL. amb efectes del dia 21 de juliol de 2016. 
- Alta del SAD de R.S.D. amb efectes del dia 1 d’agost de 2016. 
- Disminució del SAD de S.G.E. a 3h setmanals, amb efectes del dia 11 d’agost de 2016. 
- Baixa del SAD de JM.G.P. per ingrés hospitalari, amb efectes del dia 1 d’agost de 2016. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 252,35€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen catorze ajuts alimentaris per un import total de 560,00€. 
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORDS MUNICIPALS 

- En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 4 juliol de 2016 s’ha observat una 
errada per quant on consta L.V.S. hauria de constar JJ.V.A. S’acorda reconèixer l’errada i 
modificar-la. 

- En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 11 juliol de 2016 s’ha observat una 
errada material a l’hora d’indicar els dies de celebració del “Fora Estocs”, per quant la fira Fora 
Estocs serà un sol dia, el 5 d’agost, i no els dies 5 i 6 d’agost com diu l’acord. 

- En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 11 de juliol 
en que en el punt de l’ordre del dia d’Aprovació de pagaments es va incloure l’acord 
“d’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...”i atès que aquest acord 
hauria d’haver anat per urgències amb el títol: “Atorgament de subvencions”, s’acorda 
reconèixer l’errada i modificar-la. 

 
- Aprovar la correcció de l’errada material existent en l’acord de la Junta de Govern Local de 

18 de juliol de 2016, d’aprovació de la modificació del contracte “Manteniment dels sistemes 
de protecció contra incendis en edificis i instal·lacions municipals” en el sentit següent: 

               On diu:  

Edifici 
Extintor 
pols 

Extintor 
CO2 BIE 

Central 
convencional 

El Casal 3  
 
                Ha de dir:  

Edifici 
Extintor 
pols 

Extintor 
CO2 BIE 

Central 
convencional 



 

El Casal 9  
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei del Joc i d’Espectacles, autoritza la celebració de festes tradicionals amb bous al Poble 
Nou del Delta durant les Festes Majors 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, comunica que la Fira 
que es realitza els dies 5 i 6 d’agost de 2016 anomenada “Fira Fora Estocs” ha de tenir la 
consideració de “Fira de Saldos” i explica les normes que ha de seguir la mateixa, la Junta de 
Govern Local resta assabentada.  
- Ministeri de Foment, Unitat de Carreteres a Tarragona, informe sobre deficiències en l’estat de 
les juntes dels accessos a la N-340 des de l’Av. Sant Jaume, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.  
- Servei d’Ocupació de Catalunya, comunica resolució acceptant la sol·licitud d’ampliació de 
nombres de centres amb especialitats associades a les seves aules, de formació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, la Junta de Govern Local resta assabentada.  
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Contractes privats. 

- Concurs de retalladors per a les Festes Majors d’Amposta amb Gloxinea Europa SL segons 
oferta presentada per un import total de 3.300,00 € més IVA.  

- Bous per a Festes Majors d’Amposta amb P.F.A. segons oferta presentada per un import 
total de 10.000,65 €. 

 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per S.T.F., en la que demana autorització per instal·lar 
del 12 al 21 d’agost de 2016, una barra davant del seu establiment “La Musclera” al carrer 
Holanda, 13, per ver “vermuts taurins” en motiu de les Festes Majors d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per JT.M.L. en la que demana autorització per poder 
col·locar un aparell per espantar coloms a l’edifici del carrer Eivissa de les 9 del matí a les 
21.00 hores durant els mesos d’agost i setembre de 2016, si bé, de 14 a 16 hores, caldrà 
parar l’aparell per al descans veïnal. Finalitzat el termini al mes de setembre, s’haurà de 
tornar a sol·licitar expressament l’autorització. 

 
Sol·licitud de col·laboració de protecció civil 
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Lira Ampostina, en la que demana la col·laboració de la 
Policia Local o Protecció Civil amb motiu de les cercaviles per la ciutat durant les Festes Majors 
d’Amposta. 
 
 


