
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 13 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: 09:10 h 
Hora final: 10:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 4 de setembre de 2017. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER LOPE DE VEGA” 
 

- Aprovar el projecte “17017_U_PBE_Urbanització del carrer Lope de 
Vega”, redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost 
d’execució per contracta de  60.446,45 €. 

 
APROVACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL” 
 

- Aprovar el projecte “16009_U_PBE_urbanització del carrer Sant 
Cristòfol”, redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost d’execució per contracta de 185.546,39 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
l’ampliació del nombre de llicències estàndard de Zimbra de 150 a 200 
amb manteniment anual inclòs per al nombre de llicències ampliades, 
amb ESSI Projects, SA segons oferta presentada per un import total 
de 1.600,22 €.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 17 
ordinadors per als departaments de Secretaria, Intervenció i 
Estadística, amb M&C Systemebre, SL segons oferta presentada per 
un import total de 17.351 €.  



 
- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en el 

manteniment anual de les llicències de Zimbra per al període del 
21/09/2017 al 20/09/2018, amb ESSI Projects, SA segons oferta 
presentada per un import total de 1.530,65€.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
compra d’un arc de meta poligonal 8x4 m personalitzat per a 
l’organització d’esdeveniments esportius, amb Doublet Ibèrica SA 
segons oferta presentada per un import total de 2.461,14 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
compra d’una cadira de socorrista de 3 esglaons per a vigilància a la 
piscina coberta, amb Expert Pool Iberica SL segons oferta presentada 
per un import total de 1.442,93 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis per a la revisió i reforma del 
projecte executiu de la Fase 2 de la Residència del Centre de 
Tecnificació per adaptar-lo a les normatives aplicables i a les 
característiques de la Fase 1, incloent estudi de seguretat i salut, amb 
Àrea 55 Arquitectura, SLP segons oferta presentada per un import 
total de 19.892,40 €, IVA inclòs.  

- Aprovar la contractació dels serveis per al disseny i maquetació de 
l’exposició “Crònica de la Col·lectivitat General d’Amposta”, i producció i 
instal·lació dels materials i cartells, amb Grups ABS, Serveis de 
Comunicació, SL segons oferta presentada per un import total de 
3.120,85 €.  

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació: 

o R.G.I., com auxiliar administratiu de l’Oficina de Turisme, amb 
efectes del dia 14 de setembre de 2017. 

o R.S., com auxiliar administratiu de Serveis Socials, amb efectes 
del dia 16 de setembre de 2017. 

o R.A.C.D., com auxiliar administratiu d’Atenció al Ciutadà, amb 
efectes del dia 28 de setembre de 2017. 

o X.P.V., com auxiliar administratiu del Departament 
d’Informàtica, amb efectes del dia 30 de setembre de 2017. 

o J.E.M., com auxiliar administratiu de l’Oficina de Gestió 
Tributària, amb efectes del dia 30 de setembre de 2017. 



o M.J.C.P., com auxiliar administrativa de l’Oficina de Turisme 
amb efectes del dia 30 de setembre de 2017. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS 
 

- Aprovar la contractació de G.P.G. com a auxiliar administrativa de 
suport a l’Oficina de Turisme, categoria laboral C2-13, jornada laboral 
parcial de 30 hores setmanals del 18 de setembre al 17 de desembre 
de 2017. 

- Aprovar la contractació d’A.P.E. com a informador turístic categoria 
laboral AGP-7, jornada laboral completa del 18 al 24 de setembre de 
2017. 

- Aprovar la contractació de R.G.I. com a informadora turística 
categoria laboral AGP-7, jornada laboral completa del 18 al 24 de 
setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de M.J.C.A. com a educadora social de la UEC, 
categoria laboral A2-19, 25 hores setmanals (de dilluns a divendres 
de 8.30a 13.30 hores, del 14 de setembre al 13 de desembre de 2017. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.B.B., bibliotecària de 
l’Ajuntament d’Amposta, en la que demana autorització per poder 
assistir als cursos de formació de la Central de Biblioteques de les 
Terres de l’Ebre ha programat per al segon semestre del 2017 i que 
se li concedeixi permís per poder assistir als cursos que es realitzen 
en horari laboral els següents dies: 

o 21 i 28 de setembre 
o 5, 23 i 30 d’octubre 
o 6 de novembre 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. M.B.B., bibliotecària de 
l’Ajuntament d’Amposta en la que demana autorització per poder 
assistir a la Setmana del Llibre en Català el dia 13 de setembre, ja que 
la biblioteca d’Amposta està convidada pel Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
en la que demana autorització per que el tècnic del programa PIAE, 
J.F.F., pugui assistir a la jornada “Els ens de Catalunya a les portes de 
l’Administració Digital”, el dia 14 de setembre de 2017 de 9:30 a 14:45 
hores, a l’Auditori de l’ACM a Barcelona. 

 



- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Regidor de Noves Tecnologies, 
en la que demana autorització per que el responsable d’Informàtica i 
Telecomunicacions, N.M.B., pugui assistir a la reunió del grup de 
treball d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a 
la coordinació de projectes d’Smart Cities, el dia 15 de setembre de 
2017 de 12 a 15 hores, a la Fundació Tarragona Smart Mediterranian 
City, a Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la regidora de Turisme, en la 
que demana que s’autoritzi a la Sra. R.G.I. i A.P.E., els quals s’han 
contractat com a informadors turístics, a assistir al Festival de Loire a 
Orleans a França del 20 al 24 de setembre de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PAGAMENT DE CURS DE FORMACIÓ 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. R.O.P. en la que diu que 
per tal de poder complir amb la normativa i poder conduir un camió 
necessita estar en possessió del Certificat d’Aptitud Professional 
(CAP), demana que li sigui concedit l’import del preu per a realitzar 
aquest curs, que ascendeix a 160 euros, sense haver d’absentar-se 
del seu lloc de treball, ja que les classes són en caps de setmana, atès 
que l’Ajuntament d'Amposta, properament impartirà aquest curs a 
tots els xofers del departament de serveis. 

 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball reunits, entre Microdelta Soft SL i l’Ajuntament 
d’Amposta, per tal que l’alumna M.M.M. realitzi pràctiques de 09:00 
fins a 13:00 hores de dilluns a divendres, des del 4 de setembre fins 
al 8 de setembre 2017. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 577 de data 13/09/2017 que ascendeix a un import líquid de 
13.038,53 €, la qual comença amb Sorea SA per import de 1.986,90 € 
i finalitza amb Fatsini Eventos & Carpas, per import de 5.630,13 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 578 de data 
13/09/17 que ascendeix a un import líquid de 34.358,98 €, la qual 
comença amb Servigrues Tomas SL, per import de 2.941,93 € i 
finalitza amb Managers SL per import de 24.200,00 €. 



- Aprovar la justificació presentada en relació a les despeses 
corresponents a atenció del personal de sala de la Unió Filharmònica, 
climatització i neteja de l’auditori de la societat i per l’organització de 
25 activitats culturals per un import de 1.847,89 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Filharmònica d’Amposta 
de la quantia de 1.600,00€ fixats al conveni.  

- Aprovar la justificació parcial presentada en relació a les activitats per 
la celebració del centenari, per import de 10.021,75 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Filharmònica d’Amposta 
de la quantia de 10.000,00€ fixats al conveni i corresponents al 50 % 
de la subvenció per les activitats del centenari. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a les activitats de 
funcionament del primer quadrimestre de 2017, per import de 
6.141,53 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la Lira 
Ampostina de la quantia de 6.120,00 € fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament per les activitats de funcionament 
de la societat. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a les despeses 
corresponents d’atenció del personal de sala de la Lira, climatització i 
neteja del teatre-auditori de la Societat i per l’organització de 40 
activitats culturals, per import de 4.678,21 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 4.666,66 € 
fixats al conveni.  

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “rehabilitació de la 
coberta principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”, per un 
import de 21.683,21 €, així com la factura número 17002. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 de l’obra “Tancament de les 
pistes de futbol sala d’Amposta”, per un import de 66.443,36 €, així 
com la factura número 2. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 de l’obra “15_024 Instal·lació 
de pluvials al carrer Bruc-Tarragona”, per un import de 91.045,03 €, 
així com la factura número 82. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 5 i liquidació de l’obra 
“Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos 
carrers”, per un import de 8.297,68 €, així com la factura número 83. 



- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra 
“16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal i 
lluerna del mercat municipal” per un import de 1.174,28 € sense 
càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 de l’obra 
“16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal i 
lluerna del mercat municipal” per un import de 19.807,40 € sense 
càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra 
“15024_Annex Millores xarxa pluvials carrer Tarragona”” per un 
import de 4.300,24 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
APROVACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 

- Aprovar les actes de preus contradictoris PNU-01_M corresponent a 
la certificació 02 de millores de les obres “16-022PE- M – Millores 
rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal 
“degudament signada per les directores de les obres i per 
l’adjudicatària UTE Adolfo Constructors SL i Maceria XXI SL. que es 
diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents preus contradictoris: 

o PNU-01_M, per un import de 230,48 €. 
- Aprovar les actes de preu contradictoris PNU-01, PNU-02 i PNU-03, 

corresponent a la certificació 2 de les obres “16-022PE- Rehabilitació 
coberta principal i lluerna del mercat municipal “degudament signada 
per les directores de les obres i per l’adjudicatària UTE ADolfo 
Constructors SL i Maceria XXI SL, que es diran a continuació, la seva 
execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del 
projecte dels següents preus contradictoris: 

o PNU-01, per un import de 7.131,75 €. 
o PNU-02, per un import de 5.596,55 €. 
o PNU-03, per un import de 5.504,90 €. 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

- Aprovar la sol·licitud de subvenció de 43.754,00 € amb un pressupost 
total del pla de treball de 54.692,72 € per al finançament del 
programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat 
en el Programa Catalunya Emprèn. 

- Sol·licitar l'acció formativa 17/FOAP/362/0149588 que correspon al 
Certificat de Professionalitat de nivell 1 Activitats auxiliars de Comerç 
de 230 hores, Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 40 



hores i Formació Complementària de 40 hores. L'import  total de la 
subvenció sol·licitada de l'acció formativa és de 21.183,00€.  

 
AUTORITZACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA 
 

- Autoritzar la realització de la  prospecció arqueològica a l’entorn de 
l’antic i al sector nord de la serra del Montsià, dins del terme 
municipal d’Amposta, prevista pel Museu de les Terres de l’Ebre i la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, realitzada l’any 2016 al 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i que està dirigida 
pel Sr. S.S.S., Doctor en Història i Arqueologia i Professor de 
Prehistòria de la UPF. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT I UTILITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar al Sr. A.K., actuant en nom i representació de l’Associació 
Dashmesh, l’ús  del pavelló de fires els dies 22, 23 i 24 de setembre 
de 2017, per la realització d’una festa hindú i la cessió d’un escenari 
6x4 i una cortina de plàstic. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. M.J.L.R. en la que 
demana autorització per poder fer un taller de cuina amb thermomix 
especialitzada en nadons a la cuina de l’oficina de Turisme el dia 7 
d’octubre de 2017, ja que el dia indicat la sala polivalent i la cuina de 
l’oficina de turisme no estant disponibles. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L‘ÚS DEL MINIBUS 
 

- Autoritzar a la Sra. Susanna Sancho  Maigí, regidora de comerç i 
mercat municipal l'ús del minibus el dia 9 d’octubre de 2017 amb 
motiu de visita al mercat de Tarragona amb la Junta de l’associació de 
venedors de mercat municipal d’Amposta, 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 Sra. Susanna 
Sancho Maigí advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple 
de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. S.M.M., Directora de la UEC, l'ús del minibus el dia 5 
d’octubre de 2017 per sortides culturals de l’alumnat, 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 Sra. S.M.M. 
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. A.G.C., en representació de l’Associació SILOÉ, l'ús del 
minibus els 6, 20, 27 d’octubre, 3, 10 i 17 de novembre de 2017, 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.G.C.,  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 4 i 22 d’octubre 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 la Sra. M.M.M. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. P.E.R., directiu del Club Hoquei Amposta, l'ús del 
minibus els dies que es diran a continuació per a sortida amb l’equip, 
amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades 
per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del el Sr. 
P.E.R. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau: 

o 15 d’octubre de 2017 ( Vilafranca del Penedès) 
o 5 de novembre de 2017 (La Seu d’Urgell) 
o 9 de desembre de 2017 (Sitges) 

- Autoritzar al Sr. J.E.F., President del Club Hoquei Amposta,  l'ús del 
minibus els dies que es diran a continuació per a sortida amb l’equip, 
amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades 
per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del el Sr. J.E.F. 
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau:  

o 7 d’octubre de 2017 ( Valls) 
o 14 d’octubre de 2017 (Alpicat) 
o 24 de desembre de 2017 (Cambrils) 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 

- Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, Sentència 
169/17, en la que es desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per EVAGIO SL, condemnant a la part actora al pagament 
de costes per import màxim de 500 €. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 



- Delegat del Govern a Catalunya, advertint al Sr. Alcalde el seu deure 
d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir 
la suspensió de les normes complementàries per a la celebració del 
referèndum d’autodeterminació. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Secretari d’Estat per a les Administracions Territorials, mostra el seu 
suport a la Secretària i Interventora per tal que respectin el marc 
constitucional i estatutari així com els pronunciaments del Tribunal 
Constitucional, fent referència a la convocatòria d’un referèndum. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya autoritza la 
realització d’una intervenció arqueològica preventiva al Castell 
d’Amposta, façana fluvial, del 12 al 22 de setembre de 2017. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’habitatge de Catalunya, remet notificació sobre els drets 
de tanteig i retracte dels següents habitatges situat a: 

o Carrer Elisa, 3, Esc. 1, 3er 1a 
o Carrer Miquel Granell, 44, 4rt 1a 
o Carrer Jacint Verdaguer, 4, 1er 2a. 
o Av. Sebastià Juan Arbó, 64, 1er C 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de la Presidència, Decret 139/2017, de 6 de setembre, 
de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de la Vicepresidència i d’economia i Hisenda, Decret 
140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la 
realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Sol·licitud d’acabament voluntari de contracte de treballadora 
 

- Aprovar l’acabament voluntari de contracte formalitzat amb la Sra. 
A.T.F. com a educadora social de la UEC d’Amposta a partir del dia 14 
de setembre de 2017. 

 
 
 



Aprovació del projecte “Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona 
nord-est i centre del municipi d’Amposta” 
 

- Aprovar el projecte “Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la 
zona nord-est i centre del municipi d’Amposta”, redactat pels Serveis 
tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracta de 
 822.874,98 €. 

 
Sol·licituds d’autorització per ocupació de via pública a la II Edició de Food 
Trucks 
 

- Autoritzar l’ocupació de la via pública al Parc dels Xiribecs el dia 16 de 
setembre de 2017 per la instal·lació de Food Trucks i parades als 
següents: 

o C.T. 
o S.A.P. 
o R.M.M. 
o P.V.R. 
o M.F.A.M. 
o R.O.M. 
o L.L.M. 
o Luralgrup SL Sea Land. 
o A.V.F. 
o Serveis i Turisme Terres de l’Ebre SL, Food Truck Ipso Facto. 
o Serveis i Turisme Terres de l’Ebre SL, Food Truck Baldaneta. 
o M.H.P. 
o D.A.C. 
o M.A.B. 
o P.J.F.E. 
o M.P.R.A. 
o L.B.M. 
o J.G.A. 
o M.T.T.P. 
o E.G.N. 
o I.F.P.(Locos del 1/43) 
o C.A.E.A.- Tattoo By Santos  
o W.W.B. 
o Crystalcustom. 
o S.A.F. 
o P.C.A. 
o Mans Unides. 
o C.P.C. 



o S.C.A. 
o M.G.S. 
o M.L.B.M. 

 
Aprovació del Pla de seguretat de les obres “Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers 2017” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l‘obra “Substitució de la xarxa 
d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers 2017” elaborat per 
Construcciones 3G SA  

 
Aprovació del Pla de seguretat de les obres “Rehabilitació de la coberta 
principal i lluerna del mercat municipal” 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l‘obra ““Rehabilitació de la 
coberta principal i lluerna del mercat municipal” elaborat per la UTE 
Adolfo Constructors del Montsià SL i Maceria XXI SL, a partir de les 
previsions contingudes en l’estudi de seguretat i salut o en l’estudi 
bàsic, d’acord amb les prescripcions del RD 1627/97, que correspon 
al pla de muntatge, utilització i desmuntatge de plataformes de 
bastida sobre mèbsykes MEKA-48 de la marca DACAME. 

 
Sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
 

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura indicada en favor de Banco de Sabadell 
SA, per un import de 21.683,21 € al seu número de compte. 

 
Modificació dels Plecs tècnics que regeixen la contractació del 
subministrament de 35 terminals per a la comunicació 
 

- Aprovar la modificació dels Plecs Tècnics corresponents a la licitació 
per al contracte de subministrament de 35 terminals per a la 
comunicació i ampliar el termini de presentació  de propostes en 10 
dies naturals més, comptats a partir de la publicació de la present 
modificació en el Perfil del Contractant. 

 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i el 
Consell Comarcal del Montsià per regular l’atorgament de subvenció directa 
per destinar-la a l’execució d’obres d’arranjament de camins de la Comarca 
del Montsià 
 



- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta del que s’ha donat 
compte. 

 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 

- Autoritzar la col·locació d’un mirall a l’encreuament de la sortida de la 
C12 amb el camí de la mina just enfront de l’antic col·legi del 
Cervantes, d’acord amb fotografies adjunts. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.P.B. en la que sol·licita 
permís per poder tallar el trànsit del carrer La Parra, entre carrer 
Simpàtica, 74 fins la parra 61 des de les 20 hores del dia 9 de 
setembre i fins les 02.00 hores del dia 10 de setembre per poder fer 
un sopar de germanor, amb efectes retroactius. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.J.D.L. en la que demana 
autorització per poder instal·lar una parada informativa el dissabte 9 
de setembre de 2017 a la Plaça Ramon Berenguer IV des de les 9.00 a 
les 13.300 hores, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.M.P. en la que sol·licita 
autorització per poder instal·lar una xurreria de 6 x 2 metres durant 
la Fira Expoclick, els dies, 10, 11 i 12 de novembre de 2017.  

 
Contractació d’obres menors 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la substitució de 
paviment a la pista Agustí Barberà amb Adolfo Constructors del 
Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 
25.468,37€ 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en enderroc 
d’edificacions en desús a l’escola Soriano Montagut amb  Garcia 
Excavaciones y Movimientos SL segons oferta presentada per un 
import total de 5.432,90 € 

 
Anul·lació de contracte de lloguer 
 

- Deixar sense efectes el contracte privat aprovat per la Junta de 
Govern Local el dia 24 de maig de 2017, referent al lloguer de l’equip 
de so i llum i personal tècnic per a la desfilada del concurs de vestits 
de paper, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017, amb 



Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos per un import de 
4.573,80 €. 

 
Contractes privats 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de l’equip de 
so i llum i personal tècnic per a la desfilada del concurs de vestits de 
paper, que es realitzarà el dia 16 de setembre de 2017, atès que no es 
va poder celebrar durant les Festes Majors amb Grupo Maestrat 
Carpas Espectáculos  y Eventos SL segons oferta presentada per un 
import total de 4.997,30 €. 

- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’escenari i 
passarel·la per  a la desfilada del concurs de vestits de paper, que es 
realitzarà el dia 16 de setembre de 2017, atès que no es va poder 
celebrar durant les Festes Majors amb Grupo Maestrat Carpas 
Espectáculos  y Eventos SL segons oferta presentada per un import 
total de 1.331,00 €. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les deu hores i de tot el que s'hi ha tractat es formula la pre-
sent acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 


