
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 9 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: 8:20
Hora fi: 8:47

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior de data 4 d’abril de 2018.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “18_006_MV_ SUBSTITUCIÓ DE LA 
XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS 2018”
S’aprova la "Memòria valorada 18_006_MV_ Substitució de la xarxa d’aigües residuals 
d’Amposta a diversos carrers 2018", redactat pels Serveis tècnics municipals amb un 
pressupost de licitació de 150.000,00 €.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “18_008_MV_ARRANJAMENT DE 
DIVERSOS CAMINS 2018”
S’aprova la "Memòria valorada 18_008_MV_Arranjament de diversos camins 2018", re-
dactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost de licitació de 150.000,00 €.

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
S’aprova la contractació de les obres consistents en el reblert de material per deixar el
solar entre el carrer Sant Roc i la travessia Sant Isidre en bones condicions per a l’ús 
públic. amb García Hernandez Excavaciones SL segons oferta presentada per un im-
port total de 2.153,80 €

S’aprova la contractació de les obres dels treballs consistents en canvi de la coberta 
del quiosc exterior del mercat municipal amb RGG segons oferta presentada per un 
import total de 1.228,28 €

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis de neteja de quatre mupis situats a les entrades 
principals de la ciutat amb informació turística i cultural, ja que durant tot l’hivern no 
s’han netejat i actualment estan bruts i no es disposa de personal propi per fer el ser-



vei.  amb Lourdes Guerrero Herrero segons oferta presentada per un import total de 
72,60 €

S’aprova la contractació de l’espai a la plataforma Mi Nube amb PRS Marketing Servi-
ces SL segons oferta presentada per un import total de 800,00 €

S’aprova la contractació dels serveis d’imprimir una carta per convocar una reunió in-
formativa entre els veïns i veïnes que han sol·licitat els ajuts de les rendes baixes i al 
pagament de l’IBI  amb Rafales & Solé SL segons oferta presentada per un import total
de 59,29 €

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació dels subministraments de consumibles d’impressora per a di-
verses dependències municipals. amb Seinsol SL segons oferta presentada per un im-
port total de 777,56 €

S’aprova la contractació dels subministraments de paper amb Lyreco España SA 
segons l’oferta adjudicada en l’Acord marc abans esmentat, per un import total de 
3.808,85 €., amb el següent detall:

• 288 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY: 3.502,20 €.
• 10 caixes (50 paquets) de DINA3 DISCOVERY: 238,37 €.
• 3 caixes de 3 bobines de paper per a ploter DINA0 36” (914mm x 50m): 68,28 €.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 150 de 
data 09/04/2018 que ascendeix a un import líquid de 19.277,60 €, la qual comença 
amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA per import de 4.174,78 €  i finalitza amb
Pegueroles Gombau, Iluminada per import de 5.130,00 €. Número 151 de data 
09/04/2018 que ascendeix a un import líquid de 78.224,67 € la qual comença amb 
Brull i Alfonso, Arquitectura i Patrimoni SLP per import de 3.025,00 € i finalitza amb Vi-
rutas y Derivados de la Madera 2BS SL per import de 15.830,32 €. També reconèixer 
les obligacions, no obstant informe desfavorable d’Intervenció, relatives a la relació 
número 152 de data 09/04/2018 que ascendeix a un import líquid de 14.634,35 € la 
qual comença amb Fraga López Natàlia  - Ecoplant per import de 14.634,35 €.

S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la matrícula del 
“Curso anàlisis Global de la Ley de Contratos del Sector Público” per import de 
240,00€ a MMG.



 S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nomina-
tiva al Club de Futbol Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per im-
port de 11.446,56 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominati-
va al Club Handbol Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import 
de 19.507,86 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominati-
va al Club de Bàsquet Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per im-
port de 5.268,40 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominati-
va al Club Esportiu Sala Esgrima, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per im-
port de 4.500 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominati-
va al Club Hoquei Patí Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per im-
port de 8.218,28 euros.

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FOOD TRUCKS”
S’aprova la realització de l’activitat “Food Trucks” amb un pressupost de despeses de 
10.000 € aproximadament.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga la concessió administrativa funerària a favor de JMN.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE PERCEPTORS DE RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017 a MVB

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2017- a MGM

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS A LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 68 % 
de la quota liquidada a MRB

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a FPB



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’admet que la maquinària agrícola descrita per RVC està inscrita en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola i s’aplica l’exempció.

S’admet que la maquinària agrícola descrita per JRB està inscrita en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola i s’aplica l’exempció.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per YVP

RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT PEL SERVEI DE TAD
Vista la sol·licitud presentada per JTP  en la què manifesta que per una errada en la domici-
liació per part de l’Ajuntament a la seva sogra  no se li han carregat els rebuts mensuals no 
ha quedat acreditat que hagi hagut una errada en la domiciliació ja que de l’informe de 
serveis socials queda palès que la interessada va donar una domiciliació que va canviar a 
comptar de gener de 2018 tal i com està reflectit a la unitat fiscal generadora dels rebuts 
mensuals.

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga la reserva de la via pública de gual permanent a AGP i JAH

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per IR

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza, l’ús del Pavelló Firal el dia 29 d’abril de 2018 de les 10:00 fins les 20:00 hores a JE

S’autoritza l’ús del Casal els dies 6 d’abril i 4 de maig de 2018 de les 19:00 fins les 21:00 ho-
res a MMA

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Requeriment de realització d’actuacions i d’informe final a SOREA  
S’atorga a SOREA un termini màxim de tres mesos a comptar des de la notificació d per
tal de dur a terme totes les reparacions recollides en el document redactat per a tals
efectes.

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació  
S’autoritza la sol·licitud presentada per MMG per assistir a a Jornada Descentralitzada 
RD FHN que organitza CSITAL Barcelona.



S’autoritza l’assistència del sotsinspector FXS al curs Workshop, Jornada d’Innovació. 
Construir una cultura innovadora per fomentar equips que aporten solucions a la funció
pública, utilitzant un vehicle de la policia local

Devolució de fiança  
S’aprovar la devolució de la fiança de 1.155,07 €,a Banc de Sabadell SA dipositada con-
cepte de gestió de residus de la construcció per la reforma interior d’oficina de l’Av. Ràpi-
ta, 81 (Exp. 211/2017), mitjançant transferència al compte indicat.

S’aprova la devolució de la fiança de 120,20 €, a Banc de Sabadell SA dipositada concep-
te de gestió de residus de la construcció per la construcció d’un magatzem agrícola al 
polígon 72, parcel·la 122 (Exp. 249/2017)

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’informa a l’Institut de Tecnificació que des de la Prefectura de la Policia Local d’Ampos-
ta, s’estudiarà la petició i es realitzarà l’actuació policial que s’ajusti a dret. 

Es senyalitzarà horitzontal i verticalment dos passos de vianants a l’Av. Sant Jaume, un 
davant del número 68-74 aproximadament i un altre a l’alçada del número 11.

S’informa a la interessada ARR que les competències de vigilància, ordenació i regulació 
del trànsit a la ciutat són exclusives del cos de la Policia Local d’Amposta. Per part del de-
partament de planificació de la prefectura del cos de la policia local d’Amposta s’estudia-
rà la seva petició pel que fa al cas concret del carrer Tarragona de col·locar mobiliari ur-
bà per impedir conductes incíviques de conductors. 

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
S’autoritza la sol·licitud formulada per MAS, advertint la interessada que la realització de 
l’activitat no ha d’impedir el pas dels vianants per la zona, ni interrompre l’activitat que 
altres comerços poguessin tenir concedida ocupació d’espai en aquest indret.

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació de Veïns l’Acollidora ,  advertint que la 
realització de l’activitat no ha d’impedir el pas dels vianants per la zona, ni interrompre 
l’activitat que altres comerços puguin tenir concedida ocupació d’espai.

Aprovació de conveni de col·laboració amb el Consorci del  Museu de les Terres de l’Ebre  
 S’aprova la proposta de conveni annex, amb les clàusules que conté.

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació 

d’Activitats – MARÇ 2018  

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 març de 2018



Sol·licitud d’excedència voluntària  

Satorga a IMP una excedència voluntària a partir del dia 10 d’abril de 2018, amb les con-

dicions de reincorporació indicades.

Contracte privat  

S’aprova la contractació indicada amb l’Ajuntament de Tivissa segons oferta presentada 

per un import de 1.727,50 €.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat  a la via pública  

S’autoritza la realització de l’activitat indicada a la Lira Ampostina així com la col·labora-

ció de la Policia Local amb els mitjans humans disponibles, advertint a l’interessat que 

les cercaviles han de respectar les normes de trànsit vigent.


