
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 de 
setembre de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel 
Estévez González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08.20 h 
Hora final: 09:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 18 de setembre de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
 

- La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels 
diferents peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense 
perjudici el dret de propietat i de tercer de millor dret, per 
unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 

o A Banc Sabadell SA per reforma interior d’oficina bancària a 
l’Av. de la Ràpita, 81. (Exp. 2017/211) 

o A C.I. per accés a coberta i canviar finestres al carrer Fossat. 
(Exp. 2017/200) 

o A Harinas Escuin CB per canvi de coberta al carrer Bailen, 5. 
(Exp. 2017/286) 

o A Calvet Duran Maquinaria SCP per construcció d’un 
magatzem agrícola al Polígon 62 parcel·la 5. (Exp. 2017/106) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 
unida a  cadascun dels expedients examinats. 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE MAQUINARI I 
PROGRAMARI PER A LA RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ACTUAL 
INFRAESTRUCTURA D’EMMAGATZEMATGE I VIRTUALITZACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 



 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del 
projecte d’activitat de canvi no substancial per canvi d’usos i projecte 
bàsic i executiu i direcció d’obra per la construcció d’escala interior i 
implantació d’ascensor al Museu de les Terres de l’Ebre, amb Engitec 
Innovació SLP segons oferta presentada per un import total de 
9.250,45 € IVA inclòs.  

 
SOL·LICITUD DE BAIXA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADORS 
 

- Acceptar la baixa voluntària de la Sra. A.B.G. com a tècnica de cultura 
encarregada de les funcions de catalogació i aprovar l’acabament del 
seu contracte amb efectes del dia 30 de setembre de 2017. 

- Acceptar la baixa voluntària del Sr. O.M.R. com a administratiu del 
Centre d’Art lo Pati i aprovar l’acabament del seu contracte amb 
efectes del dia 5 d’octubre de 2017. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de M.R.R. com a model de l’Escola d’Art, 5 
hores setmanals (dijous de 16.30 a 21.30), categoria laboral AGP-6, de 
l‘1 d’octubre de 2017 al 21 de juny de 2018. 

- Aprovar la contractació de P.B.B. com a directora del centre obert 
infantil, categoria laboral A2-19, 30 hores setmanals (de dilluns a 
divendres de 10 a 12 i de 16 a 20 hores) del 27 de setembre al 26 de 
desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.F.B. com a tècnica de joventut i 
participació ciutadana, categoria laboral C1-15 (C1.2.0) 
administratius, jornada laboral completa, (de dilluns a divendres, de 8 
a 15.30 hores) de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.F.F. com a oficial primera xofer, jornada 
laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 hores) 
categoria laboral C2-13 (C2.4.1) del 27 de setembre al 22 d’octubre de 
2017. 

- Aprovar la contractació de J.S.N. com a oficial primera electricista, 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 
hores) categoria laboral C2-13 (C2.4.1) del 27 de setembre al 26 de 
desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.M.O. com a peó de neteja, jornada 
laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 hores) 



categoria laboral AGP-8 (Agp5), de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 
2017. 

- Aprovar la contractació de la Sra. A.B.G. com a Directora del Centre 
d’Art Lo Pati, categoria laboral A1-23, jornada laboral completa de l’1 
d’octubre al 31 de desembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de la Sra. A.R.S. com a prospectora del 
programa 30 PLUS, categoria laboral A2-19 jornada laboral completa 
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2017. 

- Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb la Sra. D.C.G. en 2,5 
hores, categoria laboral AGP-11(AgP.4), de l’1 d’octubre de 2017 al 30 
de juny de 2018, per a la realització de les funcions de monitora de 
plàstica a les llars d’infants. 

- Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb la Sra. J.C.E. en 2,5 
hores, categoria laboral AGP-11(AgP.4), de l’1 d’octubre de 2017 al 30 
de juny de 2018, per a la realització de les funcions de monitora de 
plàstica a les llars d’infants. 

- Aprovar la contractació de J.R.J. com a auxiliar administratiu, jornada 
laboral completa (de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19.30 
hores)  categoria laboral C2-14 (C2.3.1) de l’1 al 26 d’octubre de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE PERMÍS DE TREBALLADORA 
 

- Atorgar a la Sra. D.C.G., un permís retribuït d‘un mes amb una 
reducció del 50 % de la seva jornada laboral, per tenir cura d’un 
familiar de primer grau, a partir del dia 1 d’octubre de 2017. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. V.A.G., en la que sol·licita 
autorització per poder assistir a la Jornada de reflexió compartida 
pels col·laboradors del tribunal de selecció local que es realitzarà el 
dia 3 d’octubre de 2017 de 9.30 a 14.00 hores a Tortosa a la seu de la 
Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Turisme en la 
que demana que se l’autoritzi a assistir juntament amb el Sr. M.P.F., 
tècnic de l’oficina de Turisme els dies 29 i 30 de setembre de 2017 al 
II Foro Internacional de Desenvolupament Sostenible i Saludable a 
Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, organitzat per enginyers industrials 
de Catalunya on tindran lloc diferents presentacions sobre objectius 
del Desenvolupament Sostenible, Riquesa Ambiental i Activitat 
Econòmica de les Terres de l’Ebre. 



 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. F.Q.B. 
fins cobrir l’import total de 2.086,07 €. (Ref. 431721311364X) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. M.M. 
fins cobrir l’import del deute que ascendeix a un total de 419,07 €. (Exp. 
43031590010884) 

 
APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER LA PLA EDUCATIU 
ENTORN CURS 2017-2018 
 

- Aprovar l’addenda econòmica al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament d'Amposta per al Pla Educatiu Entorn 
del curs 217-2018 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 PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 605 de data 25/09/2017 que ascendeix a un import líquid de 
22.070,81 €, la qual comença amb Wolters Kluwer Espanya SA per 
import de 2.558,40 € i finalitza amb O.R.M. per import de 2.068,50€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 604 de data 
22/09/17 que ascendeix a un import líquid de 96.607,89 €, la qual 
comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 
10.768,04 € i finalitza amb Estacionamientos y Servicios SAU per 
import de 8.557,66 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant informe 
d’intervenció, relatives a la relació número 607 de data 25/09/2017 
que ascendeix a un import líquid de 16.983,47€ de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta SAM. 

- Reconèixer les obligacions, no obstant informe d’intervenció,  
relatives a la relació número 606 de data 25/09/17 que ascendeix a 
un import líquid de 8.025,89 € de Music’s & Classics. 

- Reconèixer les obligacions, no obstant informe d’intervenció,  
relatives a la relació número 612 de data 25/09/17 que ascendeix a 
un import líquid de 2.420,00 € de Garden Arrels SL.  

 



ATORGAMENT DELS PREMIS D’HABILITATS TAURINES DE LES FESTES 
MAJORS D’AMPOSTA 2017 
 

- Aprovar el pagament de 500,00 € a K.A.S. concepte de primer premi 
del concurs d’habilitats taurines 

- Requerir al Sr. C.A.M.A. per tal que en el termini improrrogable de 10 
dies hàbils, presenti certificat acreditatiu conforme es troba al 
corrent de les serves obligacions de pagament amb l’Ajuntament 
d'Amposta, advertint-lo que en cas contrari se’l tindrà per desistit del 
premi. 

 
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
 

- Resoldre l’atorgament de la subvenció directa exclosa de 
concurrència competitiva en favor del Club Twirling Amposta, per la 
realització d’activitats commemoratives per la celebració del 25è 
aniversari de l’entitat durant el 2017, per import de 3.000,00€ 
consignats a l’aplicació pressupostària 03/341/48902. 

 
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 

- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya destinada al finançament de cicles de 
formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i 
disseny impartits en l’Escola d’art ESARDI durant el curs 2015-2016 
amb la distribució següent: 
Codi Nom del Cicle Import 

CFAM CG20 Assistència al producte gràfic imprès 49.773,27 € 
CFAS CGGO Gràfica publicitària 48.901,93 € 
CFAS 5751 Arts aplicades al mur 41.662,63 € 

 
APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA D’ESPORTS 
 

- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
entitats i associacions esportives per a la realització d’activitats de 
promoció i difusió de l’esport durant l’exercici 2017, obrint el termini 
de presentació de sol·licituds fins a les 14 hores del dia 20 d’octubre 
de 2017 

 
 
 



ATORGAMENT D’ESCRIPTURA DE RECTIFICACIÓ DE COMPRAVENDA 
 

- Sol·licitar del Registrador de la propietat d’Amposta-1 que es 
procedeixi a: 

o Retrotreure la immatriculació de la finca registral número 
20973 (parcel·la 214 del polígon 30) per quant forma part de la 
finca registral número 20974 (parcel·les 214, 215 i 217 del 
polígon 30). 

o Retrotreure la immatriculació de la finca registral número 
48896 (parcel·les 214 i 217 del polígon 30), per quant existeix 
una doble immatriculació amb la finca registral número 20974. 

Aprovar l’atorgament de l’escriptura de correcció l’escriptura pública 
de compravenda atorgada davant el Notari d’Amposta, Ivan Castejón 
Fernández-Trujillo el dia 22 de setembre de 2016 per la qual 
l’Ajuntament d’Amposta va efectuar la venda a la Sra. M.A.G.M. de les 
finques inscrites al Registre de la propietat d’Amposta números 48896 i 
20973.  

 
PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO 
OCUPADES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 
PROMOGUT PEL SOC 
 

- Aprovar l’adhesió a l’Acord Marc Relatiu a la contractació de persones 
aturades, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el 
marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per tal d’establir uns nivells salarials 
homogenis de totes les persones contractades en el marc del 
programa. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.L.D., com a tutora del 
curs PFI PTT d’Amposta, en la que demana autorització per poder 
utilitzar la cuina ubicada a l’Oficina de Turisme, els dies 26 d’octubre, 
30 de novembre, 21 de desembre de 2017, 25 de gener de 2018 i 22 
de febrer de 2018 de 9 a 14 hores per poder realitzar un monogràfic 
d’alimentació saludable en l’adolescència dintre el mòdul de tutoria, 
sent responsable de la instal·lació la Sra. N.L.D., advertint-la que 
haurà de deixar les instal·lacions netes i endreçades un cop 
finalitzada l’activitat, haurà de tenir cura dels electrodomèstics i 
llençar les escombraries. 



- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. B.B. en representació 
de l’Associació de Teatre i Circ TTEE en la que demana autorització 
per poder utilitzar l’auditori tots els dilluns d’octubre a juny i els 
divendres de febrer a maig de 17 a 22 i de 19 a 22 hores 
respectivament per a l’activitat “Classes regulars de teatre i circ” , ja 
que la petició es fonamenta en un curs sencer i no en activitats 
puntuals, a més de demanar dos dies a la setmana i que això 
perjudicaria a moltes altres peticions (sobret els divendres) en el cas 
d’aprovar-ho. S’entén que no és el lloc més adequat ja que molts dies 
els hauríem de donar a altres entitats amb el perjudici que això 
comportaria a la sol·licitant. 

- Acceptar al Sr. X.E.G, actuant en nom i representació de l’entitat 
l’Associació Excursionista d’Amposta, la cessió de la sala del teatre de 
l’edifici del casal el dia 28 de setembre 2017 de les 20:45 fins les 00:00 
hores.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.C.C. en la que  sol·licita 
autorització per poder utilitzar la sala polivalent de l’arxiu comarcal 
del Montsià els dies 17 i 18 de novembre de 2017 per tal de celebrar 
un curs d’introducció a les altes capacitats intel·lectuals, sent 
responsable de la instal·lació la Sra. N.C.C., advertint-la que un cop 
finalitzi l’activitat, haurà de deixar l’espai net. 

- Acceptar  per al Sr. M.M.I., actuant en nom i representació de 
l’Associació de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, la cessió de l’ús del 
Pavelló Firal els dies 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2017 per 
realitzar una trobada de colles castelleres i celebrar l’aniversari de la 
colla d’Amposta. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS  
 

- Autoritzar al Sr. Marc Fornós Monllau, regidor delegat de Bous, l'ús del 
minibus els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de juny de 2018 amb motiu de 
desplaçament amb la comissió de bous, amb subjecció a les 
condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de 
Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la el Sr. Marc 
Fornós advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. A.V.B., representant dels Taus RCTE d’Amposta 
(Rugby), l'ús del minibus els dies 28 de setembre, 5, 12, 19 i 26 
d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 7, 14, 21 i 28 de desembre de 
2017 per recollida de jugadors per a entrenaments, amb subjecció a 
les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de 
Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la el Sr. A.V.B. 



advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. J.E.F.,  President del Club Hoquei Amposta, l'ús del 
minibus el dia 16 de desembre de 2017 per desplaçament amb 
l’equip a Alpicat, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del 
vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 
responsable del vehicle la el Sr. J.E.F. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. R.M.C.P., Directora de la Fundació Pere Mata , l'ús 
del minibus els dies 25, 26 i 29 de novembre de 2017 per fer sortides 
comunitàries, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del 
vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 
responsable del vehicle A.L.F., advertint que haurà de deixar el dipòsit 
del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació de Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta en la que demanen autorització per poder realitzar 
una trobada de colles castelleres per celebrar l’aniversari de la colla 
d’Amposta el dia 30 de setembre de 2017.  

 
DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre 
Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés 
entre l’1 i el 31 de d’agost de 2017: 

 

Expedient Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat 
Descripció 
Expedient 

2017/087 
Severino 
Valmaña Noé 

PS RIET DEL 34   
Habitatge d'ús 
turístic 

Obertura HUTE - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/088 
Viatges Fami 
Tours, SCP 

AV ALCALDE 
PALAU 42 

VIATGES FAMI 
TOURS 

Agència de 
viatges 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/089 Eva Ulicna 
CL AMPOSTA 
13 1 

  
Habitatge d'ús 
turístic 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/090 Urbaser, SA CL S JOAN 30 URBASER, SA 
Aparcament 
vehicles servei 
neteja municipal 

Obertura activitiat - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/091 ANDREA BERKI 
CL 
BARCELONA 8 

FRUITES I VERDURES 
ANDREA 

Comerç al detall 
de productes 
alimentaris 

Canvi titularitat 
expedient 
provinent de l'exp. 



042/2009 

2017/092 
Eladio Montesó 
Príncep 

CL 
BARCELONA 
121 

ARQROMERTERAPIA 
Consulta 
terapèutica 
natural 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 
16/2015 

2017/093 

Fundación 
Diagrama 
Intervención 
Psicosocial 

AV 
CATALUNYA 
17 

  
Centre d'acollida 
de menors amb 
allotjament 

Canvi titularitat 
provinent 
expedient 
023/2009 

2017/094 
Poble Nou 
Resort, SL 

RD DELS PINS 
27 19 

HOTEL D'ALGADIR 
DEL DELTA 

Ampliació hotel 

Comunicació 
modificació no 
substancial 
provinent 
expedient 
055/2006 

 
Així mateix, s’informa pel mateix període, que no s’ha realitzat cap  
inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de Verificació d’Activitats.   
COMUNICACIONS OFICIALS 

- Agència Catalana de l’Aigua, comunica el tràmit per poder ser 

agona, sol·licita còpia autèntica del decret 

 la Seguretat Social, comunica que la Sra. A.M.P. 

e de Catalunya, remet notificació sobre els drets 

er 1a 

 3a 
on 1a 

 C 

a 

 

beneficiaris  de l’atribució de fons per finançar l’mport corresponent 
a l’increment que apliqui la CH Ebre o CH Xúcar al cànon de control 
d’abocaments dels exercicis 2016 i següents. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Fiscalia Provincial de Tarr
signat per l’Alcalde recolzant el referèndum. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Institut Nacional de
ha esgotat el període de duració d’incapacitat temporal i ha estat 
donat d’alta mèdica, la qual cosa permet la seva reincorporació 
laboral amb efectes del dia 15/09/2017. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Agència de l’habitatg
de tanteig i retracte dels següents habitatges situat a: 

o Passatge Cervantes, 5, 2on 2a  
o Sebastià Juan Arbó, 108 Esc 1, 3
o Elisa, 3, 2on 2a 
o Holanda, 50, 4rt
o Miquel Granell, 44, 2
o Gongora, 40, 2on 2a 
o Passeig Canal, 43, 2on
o Velazquez, 7, 2on 1a 
o Holanda, 50, 4rt 1a 
o Parra, 26, 1er B 
o Holanda 50, 4rt 2



o Sant Cristobal 124, 1er A3 
sabentada. 

s, resolució del secretari 

ó del Territori i urbanisme, Resolució 

 comunica que amb data 21/09/2017, ha estat 

ORN OBERT DE PARAULES

La Junta de Govern Local resta as
- Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídique

general de Justícia per la qual es declara el manteniment de la 
vigència dels convenis entre el Departament de Justícia i diversos ens 
per a la gestió del Servei d’Informació sobre la mediació per a 
l’exercici 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana es 
traslladi còpia a Intervenció. 

- Direcció General d’ordenaci
d’atorgament de pròrroga de la concessió d’ocupació del domini 
públic marítimoterrestre. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Activa Mútua
reconeguda per part de l’INSS la pròrroga d’incapacitat temporal del 
Sr. A.S.D., per un termini màxim de sis mèdics. La Junta de Govern 
Local resat assabentada. 

 
T  

RGÈNCIES

No se’n produeix cap. 
 
U  

 la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 

esignació de lletrada per compareixença en procediment judicial

S’aprova per
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 

 
D  

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 

defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 

odificació d’ordenances fiscals

 

procediment per extinció de contracte de treball 346/2017, la 
Lletrada, M.M.O. 

- Designar per la 
procediment de sanció 371/2017-B, la Lletrada, M.M.O. 

 
M  

- Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança reguladora 

ració a signar entre l’Ajuntament 

de 2017 de 10 a 14 hores a la central municipal de serveis. 

 

número 51 del Preu Públic per la prestació de serveis culturals i 
recreatius tal i com s’ha exposat. 

- Aprovar el conveni de col·labo
d'Amposta i l’Institut Montsià  per a la formació pràctica en centres 
de treball de l’alumne K.C.C., del 20 de setembre al 19 de desembre 



 
Reclamació de responsabilitat patrimonial 
 

- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. J.F.O. de la que s'ha 
donat compte, pels danys soferts al seu vehicle matrícula 63xxDWx, 
quan fent marxa enrere va pegar un cop al seu vehicle per un pal de 
fusta de la llum situat al carrer Corsini, sense entrar en la tramitació 
de la reclamació esmentada, per no existir relació de causalitat entre 
el funcionament del servei públic i els danys reclamats. 

 
Sol·licitud de devolució de fiança 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € dipositada per la 
reposició dels serveis afectats per l’escomesa d’aigua al carrer 

ncia per a 

Oliveres, 9 de la urbanització Favaret (Exp. 185/2016) a la Sra. E.B.P., 
mitjançant transferència al compte indicat per la mateixa. 

 
Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de la llicè
l’ús privatiu del domini públic per a la col·locació i explotació de la barra de 
la Fira de Mostres 2017 
 

- Aprovar les Bases reguladores del procediment que ha de servir per 
seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació 
i explotació de la barra de Fira de Mostres 2017. 

 
Adscripció de nou vehicle a llicència de taxi 
 

- Deixar sense efectes l’adscripció de l’antic vehicle matrícula 37xxDxx a 
la llicència de taxi número 18 i adscriure el vehicle marca Mercedes Vito 

opció de mesures de regulació de trànsit i aparcament

116CI Tourer Select Extrallarga de color blanc de 9 places matrícula 
93xxJxx, a la llicència de taxi número 18 de la qual és titular la Sra. 
A.S.M.  

 
Sol·licitud d’ad  

 amb 
mobilitat reduïda al carrer Velàzquez, 31, advertint al sol·licitant que 

 al bar la Lira Ampostina, a l’Av. Santa 
Bàrbara, 35 per poder fer la descàrrega del material de llum i 

 
- Autoritzar al Sr. F.F.P. que es pinti una plaça per a persones

la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de 
la tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar al Sr. D.T.M. a poder estacionar un camió a finals de 
setembre el mes proper



càmeres per rodatge de la pel·lícula Hombre de ninguna parte, a 
l’inici i carregar en finalitzar amb un transport de 6,50 x 2,20 x 3,50, 
advertint a l’interessat que després de realitzar la descàrrega el 
vehicle no pot quedar estacionat a la via on es vol realitzar l’activitat. 

- Autoritzar al Sr. A.A.A. a poder ocupar 4 aparcament per a que 
aparquin les motes a l’altra banda del carrer Ebre, 3 del Poble Nou 
del Delta el diumenge 24 de setembre de 2017, en motiu d’una 

s al carrer Francesc 

rsona que la va sol·licita ja 

l pàrking al C/ Aragó, i que la 

 d’11 

trobada de motoristes, amb efectes retroactius. 
- Autoritzar al Sr. D.M.P. com a representant del Club Nàutic Amposta, 

que es tanqui la circulació i es prohibeixi estacionar al Passeig del Riu 
des de l’encreuament del carrer Numància fin
Riocabo per la celebració de la XIII Festa del Rem el proper 7 
d’octubre de 2017 i desestimar la cessió de carpes per quan 
l’Ajuntament d'Amposta ja no en disposa. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. A.G.R. en la que sol·licita 
que es revisi la plaça de minusvàlids que hi ha al carrer Campoamor, 
2-4 ja que mai està ocupada per quan la pe
va morir , per quant els reservats d’estacionaments per a persones 
amb discapacitat no són nominals i poden ser utilitzats per qualsevol 
persona que disposi d’autorització, per la qual cosa no es creu 
convenient anul·lar l’estacionament. 

- Atendre afirmativament la sol·licitud formulada per la Sra. M.G.T. i 
sol·licitar a la brigada municipal que allargui un metre la marca groga 
que hi ha al davant de la porta de
mateixa ha de quedar delimitada per la façana del seu domicili. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. P.T.R. en la que demana 
autorització per poder ocupar la Plaça Ramon Berenguer IV 
cantonada amb carrer roig i Treig el dia 24 de setembre de 2017
a 13 hores per celebrar un acte de la Colla de Dolçainers i Tabaleters, 
amb efectes retroactius. 

  
Sol·licitud d’autorització per repartiment de publicitat 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Ebre Ripolis Group SL en la que 
ompra-venta oro” els 

dies 14 i 15 de setembre de 2017, amb efectes retroactius. 

 sol·licitud 

demana autorització per a repartir publicitat “c

 
 
Proposta d’acord per a l’aprovació dels procediments per a la
d'ajuts per a la recerca industrial i en l’àmbit del comerç, serveis i activitats 
 



- Aprovar el procediment adjunt sobre els tràmits i serveis de la 
Subàrea d’Empresa i promoció econòmica: 

o 067_Sol·licitud d'ajuts a la recerca industrial i 

ercat municipal: 

Sol·lic

desenvolupament experimental 
I el procediment de la subàrea de Comerç i m

o 065_Sol·licitud d'ajuts en l'àmbit del comerç, dels serveis i 
activitats 

 
itud de cessió de material  

 
- Autoritzar la cessió de 8 taules de pícnic i 20 cadires de l’àrea de 

concurs de cuina “Mini Chef” el dia 13 
d’octubre de 2017 de 8 a 14 hores sol·licitat per la Sra. E.T.N., en 
joventut per realitzar el 

representació de l’entitat Ampa de l’Escola Consol Ferré, sent 
responsable de l’ús di transport del material tant a la recollida com a 
la devolució la Sra. E.T.N. 

 
Aprovació de conveni de participació al Projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) turístic en família. 

 participació al Projecte 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) turístic en família. 

 
- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d'Amposta com a entitat 

participant no beneficiària al conveni de

 
Aprovació de les Bases del Concurs de Diorames en motiu d’expoclick 
Amposta 
 

- Aprovar les bases reguladores del concurs de diorames “Expoclick 
Amposta. Un riu de Clicks.  
El període d’inscripció serà del 2 d’octubre al 3 de novembre de 2017. 

ascuna de les 4 categories. 
 
Sol·lici

S’atorgaran un total de 12 premis consistents en productes 
playmòbils, 3 premis per cad

tud de concessió de subvenció. 
 

- Sol·licitar la concessió d’una subvenció: 
17 persones del col·lectiu preferent, 

amb una durada de sis o 12 mesos i una jornada laboral del 
licació, d’acord amb l’acord 

o Per a la contractació de 

100% de la jornada laboral d’ap
retributiu,  que caldrà aprovar pel Ple  la pròrroga de l’Acord 
Marc del programa, un cop es faciliti la seva resolució pels 
Serveis Públics d'Ocupació. 



o Per a la convocatòria 2017 es distribueixen les accions en 
funció de tres línies i  col·lectius: 
 Línia PANP (persones en situació d'atur de llarga durada, 

de 12 mesos. 

ue coordini les accions. 

ives 

 professionalitat de Nivell 1 de Atenció al 

o ats al programa són els següents: 

e dependències d'edificis municipals, 
 

 camió,  per donar solvència al transport de 

mb un 

, com ara la supressió de les 

els edificis municipals i de l' 

no perceptores de prestació i/o subsidi) contractacions 
sol·licitades 8 de sis mesos i 3 

 Línia PRMI (persones en situació d'atur beneficiàries de 
la Renda Mínima d'Inserció) contractacions sol·licitades 3 
de sis mesos i 1 de 12 mesos. 

 Línia DONA, 2 (dones en situació d'atur de llarga durada, 
no perceptores de prestació i/o subsidi) contractacions 
sol·licitades 2 de 12 mesos. 

o 2. Contractació d'una tècnic/a Coordinadora, atès que per 
aquesta convocatòria tenim assignades 17 persones i tenim 
dret a la sol·licitud d'una persona q
 Línia COOR, Tècnic/a mig, amb possessió de titulació 

universitària, a jornada sencera durant 12 mesos 
o 3. Per a la realització de les accions format

professionalitzadores dels participants, segons estipula l’ 
esmentada ordre. 
 Certificat de professionalitat de Nivell 1 de Logística. 90 

hores 
 Certificat de

públic. 100 hores 
Els projectes propos
 Línia PANP 
 4 Netejadors/es d

majors de 45 anys amb un contracte de 6 mesos
 -1  Xòfer de

residus i materials per executar les obres que faran els 
peons d'obra i electricistes, major de 55 anys i a
contracte de 12 mesos. 

 2 Peons d'obra pública, majors de 55 anys amb un 
contracte de 12 mesos per executar les obres i  millorar 
la mobilitat del ciutadà
barreres arquitectòniques de les voreres, reparació de la 
coberta del mercat municipal i arranjament d'un edifici 
modernista de la ciutat. 

 2 electricistes majors de 45 amb un contracte de 6 
mesos. Les seves tasques serviran per millorar 
l'eficiència energètica d
enllumenat de la via pública. 



 2 Agents cívics majors de 45 anys amb un contracte de 6 
mesos. Bàsicament les feines a desenvolupar seran la 

o 
eteja viària, major de 45 anys amb un 

acte de 6 mesos. 

jor de 55 anys amb un contracte 

tenció al públic, adequar sales 

o 
contracte de 12 mesos. 

ó al públic, adequar sales on se celebraran actes i 

Es sol·licita un total de 251.661,80 €, desglossada en les diferents 
Lín

e la via pública

divulgació i formació a la ciutadania de les bones 
pràctiques com a ciutadà, sobretot en accions que 
afecten a la neteja i ordre dels contenidors de la brossa, 
com també a la recollida d'excrements dels animals de 
companyia. 

Línia PRMI 
 1 Peó de n

contr
 2 Peons d'obra, un major de 45 anys i amb un contracte 

de 6 mesos i l'altre ma
de 12 mesos Executar les obres per millorar la mobilitat 
del ciutadà, com ara la supressió de les barreres 
arquitectòniques de les voreres, reparació de la coberta 
del mercat municipal i arranjament d'un edifici 
modernista de la ciutat. 

 1 Conserge (subaltern) major de 45 anys amb un 
contracte de 6 mesos. A
on se celebraran actes i també encarregat d'obrir i 
tancar l'edifici on estigui ubicat. 

Línia Dones 
 1 Conserge (subaltern) amb un 

Atenci
també encarregat d'obrir i tancar l'edifici on estigui 
ubicat 

 1 Peó de neteja viària amb un contracte de 12 mesos 

ies i segons la sol·licitud que s'adjunta 
 
Requeriment de retirada de pancartes i cartells d  

osició de la 
policia local tot allò a que fa referència la Instrucció 2/2017, 

la 
essió essent les nou hores i trenta minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 

ÀRIA, 

 
- Requerir a la brigada municipal que retirin i posin a disp

especialment i en el marc de la instrucció de les diligències policials 
núm. 764419/2017 els existents als llocs indicats a l’informe adjunt. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca 
s
formula la present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRET



 
 


