
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 4 D’ABRIL DE 2018

SENYORS ASSISTENTS:
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Marc Fornós Monllau, Sr. Ramon Bel Serrat, Sr. Tomàs Bertomeu Balart, Sr. Miquel 
Subirats Garriga, Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 8:28
Hora fi: 9:03

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior de data 26 de març de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’aprova  inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Arroces 
Castells SL per l’estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 2 parcel·la 1.

ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ
DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE
S’admeten les ofertes presentades per AJJ i ACL

ADJUDICACIÓ DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU D’UNA
PART DEL DOMINI PÚBLIC
Es declara admesa l’oferta presentada per PAHV i es declara no admesa per 
extemporània l’oferta presentada per DSA.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRES I FACTURA
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte
corresponent a l’obra “Enderroc edificis d’habitatges”, per un import de
14.278,97 € així com la factura número 3649.
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte
corresponent a l’obra “Urbanització del carrer Lope de Vega”, per un import
de 28.222,95 € així com la factura número 17.
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte
corresponent a l’obra “Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta
2017”, per un import de 65.312,00 € així com la factura número 3.



CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
S’aprova la contractació de les obres d’arranjament del pati de l’escola Miquel Granell 
amb JNS segons oferta presentada per un import total de 7.639,13 €

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis d’una carreta elèctrica per poder transportar les 
cistelles de bàsquet per diferents instal·lacions esportives duran el torneig de 
bàsquet. indicats amb Manain Elevació SL segons oferta presentada per un import 
total de 624,17 €

S’aprova la contractació dels serveis de reparar diverses averies habituals de les 
instal·lacions degut a l’ús, amb l’objectiu de mantenir-les en perfecte estat amb Saltoki
Reus SL segons oferta presentada per un import total de 1.187,69 €

S’aprova la contractació dels serveis de restauració i conservació de l’antic carro 
fúnebre de l’Ajuntament d’Amposta, ja que no es disposa de personal especialitzat per
realitzar aquestes tasques de restauració amb Fustes Roca i Codorniu SL segons 
oferta presentada per un import total de 4.053,50 €

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació de modificació dels taulers de les cistelles de bàsquet del 
pavelló 1, degut a la modificació del reglament de bàsquet, on s’han modificat les 
mides dels taulers de bàsquet així com els marcs d’aquests i els seus suports  amb 
Construccions Metàl·liques Lizbel SLU segons oferta presentada per un import total 
de 1.661,24 €

S’aprova la contractació de reparació de les resistències de la màquina de bany maria 
de la línia de bufet del menjador de la residència del Centre de Tecnificació, ja que per
tal de poder servir el menjar en unes condicions òptimes i mantenir-lo a la 
temperatura adequada per al seu consum, es necessita que la màquina estigui en 
correcte funcionament.indicats amb Senar Vidal SA segons oferta presentada per un 
import total de 796,18 €

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de ANT com a oficial segona.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 145 de 
data 04/04/2018 que ascendeix a un import líquid de 112.037,59 €, la qual comença 
amb Consell Comarcal del Montsià per import de 66.607,97 € i finalitza amb Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos SA per import de 1.825,04 €.



SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza que, per part de la brigada municipal, es realitzin els treballs de pintura i 
senyalització d’una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Guadalajara, 16, 
advertint a la interessada (AMA), que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol 
persona que disposi de la tarja de minusvalidesa.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza, l'ús del minibus els dies que ha estat sol·licitat, sempre que no hi hagi 
necessitats per part de l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús 
del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del 
vehicle SMM advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau.

URGÈNCIES

Nomenament de personal funcionari interí en pràctiques
Es nomena per ocupar un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu al Departament de 
Policia Local, com a funcionària interina en pràctiques a l’Ajuntament d’Amposta, a 
ASM.

Reclamació de responsabilitat patrimonial
Es desestima la reclamació de la companyia asseguradora OCASO, S.A de la que s'ha 
donat compte sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver
esmenat els defectes en el termini concedit.

Autorització per a l  ’ús de l’escut municipal  
S’autoritza a l’Agència Catalana de la Joventut a l’ús de l’escut del municipi d’Amposta 
per a fer la promoció, emissió i gestió del Carnet Jove i dels carnets financers i no 
financers associats per tal d’incorporar l’escut en les targetes del Carnet Jove que 
s’emetin en el projecte pilot anomenat «Carnet Jove Municipal», i en els documents i 
elements de màrqueting associats.

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació
S’autoritza a ESM, JCE i PGD a assistir a una jornada sobre “Educar amb 2 cs: 
capacitats, competències i cor” que es realitzarà a Barcelona el dia 7 d’abril

Acceptació del dret de tanteig i retracte
S’accepta el dret de tanteig i retracte en favor de l’Ajuntament de l’habitatge ref. 
Cadastral 5997212BF9059H0012RK


