RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 16 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: 8:30
Hora fi: 9:50
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 9 d’abril de 2018.
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis de disseny i impressió de carpetes corporatives
amb GCT Tomàs segons oferta presentada per un import total de 946,22 €
S’aprova la contractació dels serveis per l’ambientació de l’activitat dels Food Trucks amb
ALS segons oferta presentada per un import total de 1.499,67 €
S’aprova la contractació dels serveis d’un advocat per tal que estudiï els antecedents del
contracte administratiu de serveis entre l’Ajuntament d’Amposta i Clece amb JSV segons
oferta presentada per un import total de 2.722,50 €
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació del subministrament de material divers per al manteniment
diari del camp de futbol amb Giné Ferreteria y Bricolage SL segons oferta presentada
per un import total de 270,59 €
S’aprova la contractació de subministraments de material divers per al manteniment
diari de la pista d’atletisme amb Giné Servitec Delta SL segons oferta presentada per un
import total de 268,13 €
S’aprova la contractació de subministraments peces d’abric i gorres per a la Policia Local
d’Amposta amb MMA segons oferta presentada per un import total de 18.035,05 €

S’aprova la contractació de retolació i implantació del vinil per a identificació gràfica del
servei d’atenció diürna per a infants a les instal·lacions municipals del carrer Barcelona
mb Grup ABS Serveis de comunicació SLU segons oferta presentada per un import total
de 2.556,73 €.
S’aprova l’adquisició d’ampolles d’aigua per oferir als participants de les bicicletades amb
Comercial Peris SL segons oferta presentada per un import total de 168,93€
S’aprova l’adquisició de la instal·lació contra incendis a la zona esportiva amb Contrafoc
protecció contra incendis SL segons oferta presentada per un import total de 2.037,24 €.
S’aprova adquirir consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals
amb Seinsol SL segons oferta presentada per un import total de 1.461,14 €.
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre la
mercantil Maria Art Fotogràfic Amposta SL fins cobrir la quantitat que ascendeix a un
total de 925,60 €. (Ref. 431823306968K).
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE TREBALLADORS PER ASSISTÈNCIA A FIRES
S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les despeses de
manutenció, allotjament i desplaçament que es realitzin a MSA, SMR i ERA.
Es desestimar la sol·licitud formulada per JPJ.
S’autoritza la sol·licitud presentada per SMR per realitzar curs C18_011 semipresencial
d’atenció a la ciutadania
S’autoritza la sol·licitud presentada per ANG i AMF per realitzar curs “Liderar i persuadir
amb resultats: eines pràctiques per a connectar amb els associats”
S’autoritza la sol·licitud presentada per MPF, IJV i IPP per realitzar curs “C18-008-2/Curs:
Procediment administratiu”
S’autoritza la sol·licitud presentada per JSS i SVR per realitzar curs de la plataforma
instamaps de l’Institut Cartogràfic de les Terres de l’Ebre
S’autoritza la sol·licitud presentada per VFM per realitzar curs de plataforma elevadora

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a les relacions:
-número 232 de data 07/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 1.573,00 €, la qual
comença i finalitza amb una única factura de Terres de l’Ebre, Comunicació, Multimèdia
SL per import de 1.573,00 €.
-número 233 de data 07/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 29.411,47 € la
qual comença amb Televisión Teveon Ebre SL per import de 1.512,50 € i finalitza amb
Garcia Hernandez Excavaciones SL per import de 2.153,80 €.
S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa
a favor de PIMEC per import de 12.127,24 €
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € a la RMP Porres en concepte de gestió de
reposició de serveis afectats per l’escomesa d’aigua al carrer Ataulf, mitjançant transferència al compte indicat.
S’aprova la devolució de la fiança a JBP de 3.706,20 €, dipositada en forma d’aval bancari,
en concepte de gestió de residus de la construcció per les obres de centre d’emmagatzematge i distribució de combustible a l’Av. Ràpita
MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL
S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 46 del Preu Públic
per la venda de publicacions impreses afectant exclusivament a la incorporació d’una
nova tarifa.
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte per EAD sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver esmenat els defectes en el termini concedit.
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per JAC, danys que han
estat valorats en un total de 1.066,86€ (IVA inclòs) d’acord amb l’ informe pericial realitzat pel gabinet «Isal 2000, S.L», els quals assumirà la companyia d’assegurances, advertint al reclamant que, la part corresponent a l’IVA (185,16€), no li serà abonada si no
aporta la corresponent factura.

SUSPENSIÓ DE PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE
RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica als interessats MMR, AAV, MRA, RMR, JMB, PTH, NJV, CFM, EBT, JCE, MPE i JSS
que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com també del
procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per DPA consistent en el 50 % de la quota liquidada.
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació
del 95% a LBT
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a JHB
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 MAE
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es procedeix a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 375,35 € corresponent a l’import pagat al número ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
SOL·LICITUD DE BAIXA D’ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
S’accepta la baixa de l’assistència mensual a la Llar d’Infants de La Sequieta de l’alumna
BAR a comptar del primer dia lectiu del mes d’abril de 2018 que es mantindrà durant tot el
mes.
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament a CTR, CR,
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 26 de maig de 2018 de 13 a 20 hores als Joves Ciclistes
d’Amposta
S’accepta la cessió de l’Auditori el dia 28 d’abril de 2018, de 12 a 24 hores, condicionada a
l’obtenció de l’autorització per a la realització de l’activitat a l’associació Dashmesh

S’autoritza l’ús la sala teatre de l’edifici del Casal, els dies 7 i 8 de setembre, 5 i 6 d’octubre,
9 i 10 de novembre, 7 i 8 de desembre de 2018 (Divendres de 21 a 23:30; dissabte de 17:30
a 20:00) i 6 d’octubre de 19:30 a 21:30 hores a l’Associació Cultural Tarambana
S’autoritza la cessió de la sala teatre de l’edifici del Casal, els dies 3, 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15,
22 i 29 de maig, 5, 12, 19 i 26 de juny, 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol, de les 16:00 fins les 17:30
hores Acaf Terres de l’Ebre
S’autoritza al Centre Obert per poder utilitzar el pati i les pistes de l’escola Agustí Barberà
tots els divendres del 6 d’abril al 22 de juny de 2018 de 17.30 a 19.15 hores per poder realitzar activitats i esports a l’aire lliure amb els xiquets i xiquetes del centre
ATORGAMENT D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a MZAS , qui podrà fer ús, de
l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Parlament
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza la sol·licitud de forma condicionada a RCR, Actividades empresariales Ramengodra SL, LT
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES AL CASTELL
EN MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI
S’autoritza a les empreses i entitats que es diran a continuació per tal que puguin instal·lar
una parada al recinte del Castell el dilluns dia 23 d’abril de 2018 en motiu de Sant Jordi:
1. Llibreria Pont del Grau
2. Llibreria Viladrich, SL Espai Cultural Guaix
3. LLM
4. JEF
5. Joguines Llansamà
6. La Llar Residencia Amposta-Fundació Pere Mata
7. Lammar
8. MBP
9. RCF
10. Shamrock School of Languages
11. Assemblea Nacional Catalana
12. Servei Prelaboral d’Amposta – Fundació Pere Mata
13. ACL
14. Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre
15. JGG
16. Club de Twirling Big Dream Amposta
17. APIMA de l’Escola de Música de la Unió Filharmònica d’Amposta

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l’ús del minibus a RCP, ARQ, SAF i BGB
INFORME TÈCNIC
S’aprova l’informe tècnic sobre el procediment d’autorització del servei de transport de viatgers per aigües continentals i marítimes a l’empresa “Creuers del Delta de l’Ebre SA”
emès per l’enginyer municipal número 07-18 de 09/04/18.
TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.
URGÈNCIES

Atorgament de subvenció directa de capital
S’atorga una subvenció de capital en favor del Club Esportiu Amposta, per un import màxim de 25.000 €, per la realització de les actuacions consistents en la substitució de la instal·lació elèctrica de dit Club esportiu per millorar l’eficiència energètica.
Contractació de personal
S’aprova la contractació de RFB com a auxiliar administrativa de suport a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
S’aprova la contractació de ARC com a auxiliar administrativa de suport al departament
d’estadística.
Nomenament de personal laboral temporal en pràctiques
Es nomena per ocupar un lloc de tècnic mig per la realització del programa temporal
d’implementació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) a l’Ajuntament d’Amposta a
JJR

Aprovació de conveni de col·laboració amb el col·legi d’enginyers tècnics industrials de Tarragona
S’aprova el conveni enviat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics industrials de Tarragona.
Modificació del contracte per l’execució de l’obra “Tancament de pistes de futbol sala”
S’aprova la modificació del contracte per a l’execució de l’obra "Tancament de pistes de
futbol sala", el qual passa a tenir un preu de 348.414,61 €., la qual cosa representa un increment sobre el preu inicial de 109.978,06 €., equivalent al 46,12%.

Contracte d’autorització d’obra per millorar la Xarxa de Mobilitat de la ciutat d’Amposta.
Es subscriu el contracte d’autorització d’obra er la modificació del talús, direcció Freginals, de la T-345, en atenció als termes i condicions que s’indiquen en la present proposta.
Sol·licitud de devolució de la taxa per l’ocupació dels espais de venda del mercat interior
S’aprova les sol·licituds de devolució per ingressos indeguts de 6 mesos de les quotes liquidades durant el segon semestre de 2017 a
 FORN ESTRADA, C.B.,
 PRODUCTOS CARNICOS VILLARROYA, S.L.,
 RMT
 AAC
 MGD
 RME
 SSA
 TPC
 YFA
 Carnisseria Beltran, S.L.,
 Tomàs Sanchis CB
 Peixos Claudio, S.C.P.
 DCL
 ECS
 EAC

Carnisseria Miró, S.l.,

SWM
 Alimentació Queral Forcadell.

JTC
 Peix i marisc Selemar, S.L.
 RFM
 Carns Lafont, S.L.
 Luralgrup, S.L.
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament
S’autoritza que es pinti, per part de la brigada municipal, una plaça reservada per a
persones amb minusvalidesa al pàrquing de les antigues piscines, a la primera línia
d’estacionaments, els més propers al carrer Sant Joan, advertint a la interessada, que
la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa.
Es trasllada el reservat de minusvalidesa situat al carrer Parra, 30 al carrer Ponent 33
a petició de JIF
S’autoritza la sol·licitud del Club Esportiu de Pesca Imposita en la que demana autorització per tal que es tanqui la circulació el dia 12 d’agost de 2018 de les 7 a les 14

hores, des de l’embarcador fins al pont de la N-340, així com poder tallar el carrer
Bailen, en motiu del concurs de pesca al Riu de Festes Majors d’Amposta.
Vista la proposta d’ordenació de trànsit al carrer Gran Capità, 59 i a la Plaça de l’Aube
fet per l’Inspector Cap de la Policia Local s’aproven les mesures de regulació de trànsit i aparcament que es diran a continuació:
- Col·locació d’un mirall de trànsit que doni visibilitat als vehicles que surten dels
estacionaments de la Plaça de l’Aube, d’acord amb informe fotogràfic adjunt.
- Senyalitzar horitzontalment i en elements físics estacionaments de bicicletes.

Sol·licitud de col·laboració de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil
S’autoritza la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil en la XIII Ironcat Campionat de Catalunya de Triatló amb els mitjans humans i materials disponibles.
Sol·licitud d’autorització per repartiment de propaganda
S’autoritza la sol·licitud de JMR de l’Associació Companys Solidaris, en la que demana autorització per poder repartir publicitat per Amposta el dia 9 d’abril de 2018.
S’autoritza la sol·licitud del Comitè Català l’ACNUR en la que demana llicència de publicitat dinàmica oral amb la ciutadania del municipi d’Amposta. Durant tres mesos, maig,
juny i juliol de 2018 a favor de l’Associació Catalunya amb Acnur.
Contractes privats
S’aprova la contractació de la projecció d’una pel·lícula a la fresca amb Pere Vila Audiovisual SL segons oferta presentada per un import de 1.210,00 €.
S’aprova la contractació de parc infantil d’activitats d’aigua amb Levante Espectáculos SL
segons oferta presentada per un import de 786,50 €.
S’aprova la contractació de professorat per un taller d’aparadorisme als comerços locals
amb Perla Retailers Goup SL segons oferta presentada per un import de 740,00 €.
S’aprova la contractació d’una activitat infantil, consistent en el muntatge de Happy Market amb Mimajocs SL segons oferta presentada per un import de 1.573,00 €.
S’aprova la contractació de la realització i gravació d’entrevistes, recull d’imatges i audiovisuals, edició i maquetació per al a realització del documental dels 60 anys de Fira Amposta a AMP segons oferta presentada per un import de 907,50 €.
S’aprova la contractació de lloguer de carpes amb Muebles Adeba SL segons oferta presentada per un import de 1.028,50 €.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, a l’Institut de tecnificació en la que demana autorització per tal que l’alumnat pugui posar una paradeta al carrer Sant Josep, 14 (cruïlla
Sant Josep amb Av. Alcalde Palau) el dia 23 d’abril de 2018 en motiu de Sant Jordi.
S’autoritza a FM per instal·lar un inflable el dia 15 d’abril de 2018 al parc que hi ha darrera el restaurant Mamma Mia condicionada a que l’interessat lliuri al departament competent un certificat de revisió anual del castell inflable, signat per un enginyer tècnic industrial col·legiat.
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, al Servei de Teràpia Ocupacional l’Angel, en la
que demana autorització per poder muntar una parada a la plaça del mercat i una davant la pastisseria Alemany, per tal que els seus usuaris puguin vendre roses el dia 23
d’abril de 2018.
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, a la Llibreria Viladrich SL en la que demana autorització per poder ocupar la via pública amb un taulell per exposició i venda de llibres al
carrer Sant Miquel, davant del seu establement, el dia 23 d’abril de 2018 en motiu de
Sant Jordi
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, a l’Associació Siloé en la que demana autorització per poder muntar tres parades per vendre roses el dia 23 d’abril de 2018 en motiu
de Sant Jordi de 9.00 a 13 hores, a la cruïlla Av. Catalunya – Josep TArradelles, exterior de
la piscina municipal i al costat de l’Hotel Montsià.
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, a l’Associació Engalanats en la que demana autorització per poder decorar l’Olivera amb roses de paper en motiu de Sant Jordi, així com
autorització per poder entrar a prendre mesures, i poder posar una parada de roses o
posar una taula decorada amb una senyera i cadires per poder informar i garantir que
la decoració no tingui cap desperfecte i autorització per retirar la decoració a les 22 hores.
S’autoritza la sol·licitud, condicionada a que es respecti la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via, a TedxAmposta, en la que demana autorització
per poder ocupar la plaça del mercat, com a punt d’inici de l’experiència de ruta amb bicicleta elèctrica el dia 5 de maig de 2018 al matí
S’autoritza la sol·licitud formulada per ASC en la que demana autorització per poder
ocupar par t de la plaça Ramon Berenguer IV amb una taula amb publicitat del Comitè

Unitari de Pensionistes i Jubilats i Marea de Pensionistes de les Terres de l’Ebre el dia 23
d’abril de 2018
S’informa a ASC, el qual demana autorització per poder fer una concentració a la Plaça
de l’Ajuntament el dia 16 d’abril i una manifestació per diferents carrers de la ciutat i
concentració a la Plaça de l’Ajuntament el dia 30 d’abril de 2018, que doni trasllat de les
seves peticions a la Direcció General d’Administració de Seguretat. Cas que obtingui l’autorització corresponent, l’interessat haurà de delimitar/senyalitzar correctament la zona
on es desenvoluparà l’acte per minimitzar els riscos per les persones alienes a la celebració de l’acte sol·licitat.

Correcció d’acord
S’afegeix: “Amb un cànon anual de 5.600,00 €” a l’acord de la sessió duta a terme el dia 4
d’abril de 2018 on es va aprovar l’adjudicació de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic marítimoterrestre, en concret
l’apartat SEGON.

Designació de lletrats
S’aprova la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs contenciós número
90/2018 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de
Tarragona.

