
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 9 DE MAIG 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: 9:45

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior de data 30 d’abril de 2018.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS OBJECTES D’EXPROPIACIÓ PER 
A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I AMPLIACIÓ DEL CARRER SANT 
CRISTÒFOL
S’aprova definitivament la relació de béns i drets objecte d’expropiació per l'execució de 
les obres d’arranjament i ampliació del carrer Sant Cristòfol als terrenys qualificats com 
sistema viari ubicats a l’àmbit del Sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-4 "Valletes 
sud".

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE LA 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL
S’aprova la modificació del contracte de l’assegurança de la responsabilitat civil i 
patrimonial de l’Ajuntament d’Amposta, amb la incorporació de la cobertura del risc 
derivat del servei de la unitat canina de la Policia local pel període entre els dies 21 de 
març i 31 de desembre de 2018, per un import de 300,00 euros.

ARRENDAMENT DE LOCAL AL CARRER LOGRONYO, 5
S’aprova l’arrendament a LBG de l'immoble de la seva propietat situat al carrer 
Logronyo, 5, baixos per a destinar-lo a oficines i serveis municipals.



ARRENDAMENT DE LOCAL PER AL CLUB SOCIAL DE MALALTS MENTALS DE LES TERRES 
DE L’EBRE
S’aprova l’arrendament del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer 
Amèrica, 44, propietat de Deltagrans immobles, SLU., per destinar-lo a Club Social de 
Malalts Mentals.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres número 2 de l’obra “15_030_ Substitució del mur de tanca-
ment del camp de futbol d’Amposta” per un import de 9.642,59 €,  així com la factura 
número 037

S’aprova la certificació d’obres número 4 i liquidació de l’obra “Tancament pistes de fut-
bol sala d’Amposta”, per un import de 109.983,03 €,  així com la factura número 038.

S’aprova la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra ““17_013_ Arranjament del Ca-
mí del Mas de Molinàs” per un import de 2.765,73 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Am-
posta.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis per a la realització de les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs amb VCV segons oferta presentada per un import total de 2.281,89 €.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE TIVENYS
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament de Ti-
venys.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza la sol·licitud formulada per LEP  per poder assistir al Saló BIZ Barcelona.

S’autoritza la sol·licitud formulada per La Regidora d’ensenyament juntament SMR per 
assistir a dues sortides culturals que es fan el dia 17 de maig de 2018 de 10 a 17 hores a 
Sant Carles de la Ràpita i el dia 24 de maig de 2018 de 8 a 20 hores a Barcelona, 

S’autoritza la sol·licitud formulada per JIP, APR i JVP sol·liciten autorització per assistir a 
les IV Jornades d’Art i Disseny de l’Escola a l’Empresa que organitza el Departament d’En-
senyament i on assisteixen i participen escoles d’art i disseny de tota Catalunya, al Cos-
mocaixa de Barcelona el dia 9 de maig de 2018.

S’autoritza la sol·licitud formulada per MMF, JIP i APR per assistir al muntatge i inaugura-
ció de l’exposició “Agencialment afectiu a través de l’art” GAEDE que es realitzarà al Cen-
tre Cívic Drassanes el dia 5 de maig de 2018.



S’autoritza la sol·licitud formulada per La Regidora de Joventut i LCV  per assistir a dues 
reunions amb la Fundació Festa Major de Gràcia i el consell nacional de Joventut que es 
realitzaran a Barcelona el dia 10 de maig de 2018

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  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 1.573,00i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 233 de data
29.411,47 € la qual comença  amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.512,00 € i 
finalitza amb Garcia Hernandez Excavaciones SL per import de 2.153,80 €.  També 
autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  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. i de la relació  número 233 de data 29.411,47 € la qual comença  
amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.512,00 € 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 
al Club de Tir Montsià, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 
3.497,49 euros.

S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.428,94 € a Arros-
saries del Delta de l’Ebre SCCL per les despeses de manteniment del local del carrer 
Prim, 92 d’Amposta, amb l’advertiment que respecte les factures de subministrament 
d’energia elèctrica i aigua ha de constar l’acreditació del pagament i no només la domici-
liació.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S‘aprova sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de les concessions admi-
nistratives funeràries relatives als nínxols números 7 i 8 H del Cementiri Municipal d’Am-
posta pel títol de donació a favor de TSV.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RE-
CAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a JCC, IFS, LBF, JRR, MRR, JMS, JGM i EFS que, com a conseqüència de la modifi-
cació 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 resol-
drà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de
capacitat econòmica.



Es comunica a WTM es la liquidació número 961740 es considera ajustada a dret i per tant 
no es procedeix a suspendre el procediment de recaptació tot indicant que la notificació 
en voluntària va tenir lloc el 13 d’abril per la qual cosa el termini del període voluntari de 
pagament finalitza el 20 de maig de 2018.

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 GSM

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Es desestima la sol·licitud formulada pel Partit Demòcrata-Grup en la que demanava auto-
rització per posar una taverna (Cafè Demòcrata) en motiu de la 10a Festa del Mercat en no 
complir amb els requisits dels articles 3 i 4 de les bases de participació.

S’autoritza la sol·licitud formulada per  Luralgrup SL en la que demana autorització per po-
der posar un Foodtruck a l’interior de la pista d’atletisme durant els dies 9, 10 i 11 de maig 
de2018.

S’autoritza la sol·licitud formulada per Toc Toc SCP per poder ocupar la via pública d’acord 
amb plànol adjunt del 13 d’abril al 13 de juny de 2018.

COMUNICACIONS OFICIALS.
 Resolució GAH/869/2018 de 2 de maig, de distribució als municipis de 

Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el 
Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2018, la Junta de Govern Local resta
assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Adquisició de local per a l’ampliació de l’hotel d’entitats  
S’aprova l'adquisició directa a Roig Gavaldà patrimonial, SL., per un preu de VINT-I-NOU 
MIL VUIT CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO (29.866,50 €) 
la finca amb la següent ref. cadastral 5500104BF9150B0070XJ.



Adquisició d’immobles  
S’aprova l'adquisició directa a JRT, per un preu de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €.) la 
finca amb la següent ref. cadastral  5800708BF9159B0001PU

S’aprova l'adquisició directa a MAP, per un preu de TRENTA-VUIT MIL EUROS (38.000,00 
€.) la finca amb la següent referència cadastral: 5800710BF9159B0001QU.

S’aprova l'adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Larache, 3, Baixos, dreta d’Am-
posta, per import de 13.80,00€.

Aprovació de conveni de col·laboració amb PIMEC  
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i PIMEC 
en que es determina la quantitat de 10.000,00€ en aplicació a la partida pressupostària 
04/433/48900 i al mateix temps aprovar una bestreta del 75% de la subvenció.

Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment i neteja de la platja 
d’Eucaliptus  
S‘aprova l'expedient de contractació del servei de manteniment i neteja de la platja Eu-
caliptus mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjo-
sa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.

Contractes privats  
S’aprova la contractació per tal de promocionar el Teatre a la Nostra Ciutat amb Hasma 
Productions SL segons oferta presentada per un import de 3.630,00  €.

S’aprova la contractació amb Fabrizio Baños Munini segons oferta presentada per un 
import de 2.420,00  €  per tal d’amenitzar la Festa del mercat a la  plaça el dia 19 de maig
de 2018.

Renúncia a subvenció  
Es realitza la renúncia de la quantitat 25.419,22€ € del programa FEM Ocupació per a Jo-
ves - 2016, corresponent a la part de la despesa no realitzada, i el reintegrament al 
compte del SOC de 4.299,22€, que és la diferència entre la bestreta rebuda i l'import jus-
tificat.

Proposta de modificació de l’ordenança número 51  
S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 51 del Preu
Públic per la prestació de serveis culturals i recreatius, atenent a la següent redacció:

 Activitats educatives: Cursos de monitors infantils i formació complementària
Concepte Tarifa
Curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil 200,00 €
Curs de monitor/a d’activitats de vetllador escolar 76,80 €
Curs de monitor/a de menjador escolar 76,80 €
Curs de manipulador/a d’aliments 15,00 €



Sol·licitud de devolució de fiança  
S’aprova la devolució de la fiança de 300,00 € a Raluy Entertainments SL mijtançant 
transferència al compte indicat.

Reclamacions de responsabilitat patrimonial  
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la companyia d’as-
segurances GES Seguros y Reaseguros SA., danys que han estat valorats en un total de 
1.266,60 € (IVA inclòs) d’acord amb la factura  de reparació emesa pel taller del concessi-
onari LOCAUTO SA. i el justificant de la transferència realitzada a l’assegurat en concepte
de la franquícia.

Aprovació de projecte i sol·licitud  de subvenció per al Projecte WIFI4EU  
S’aprova el projecte tècnic per a WIFI4EU així com l’autorització a presentar la sol·licitud i 
tota la documentació necessària per a poder optar a la subvenció.

Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals  
S’autoritza a l’Associació AJEIA per tal que puguin emmagatzemar l material de l’entitat al
magatzem que hi ha a la sala polivalent del Casal de la Musica sense haver de donar 
compliment a l’article 3.5 i amb la condició que una vegada tinguin un local a l’Hotel 
d’Entitats, retirin el material d’aquest lloc.

Aprovació de conveni de col·laboració educativa  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut 
Montsià per a la formació pràctica en centres de treball, per part de l’alumne DFNde l’11 
d’abril al 26 de maig de 2018

Aprovació de conveni i acceptació d’ajut FEDER  
S’aprova el conveni regular dels drets, obligacions i responsabilitats de les entitats sig-
nants en referència a l’execució efectiva de les operacions del PECT de la Reserva de la 
Biosfera Terres de l’Ebre, aprovat segons la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, dins 
el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

S’accepta la subvenció de 206.533,00 euros, per a l’operació “Creació del FabLab Terres 
de l’Ebre” presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT).

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’autoritza que es pinti una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Ronda, 5, 
casi a la cruïlla amb el carrer Góngora, advertint a BAD, que la mateixa podrà ser utilitza-
da per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa.



Vista la proposta de l’Inspector en Cap de la Policia local d’ordenació de trànsit al carrer 
Poble Nou del Delta, davant l’Eroski segons la qual: Es senyalitzarà el carrer Poble Nou 
del Delta com a carrer de sentit únic seguint direcció de circulació Plaça Pagesia. 

Aprovació de conveni amb l’Associació de venedors del Mercat  
S’aprova el conveni amb l’Associació de venedors del mercat municipal en motiu del “VI 
Tasta de nit” el divendres 18 de maig de 2018, dins de la programa de la 10a Festa del 
Mercat a la Plaça.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’atorguen  les llicències següents:
- A JVR per reforma d’habitatge
- A GB per construcció d’habitatge unifamiliar i piscina

Correcció d’acord
Es corregeix acord contractació de subministraments, ha de ser “Tendals i Tapisseries
Valldeperez” amb CIF B55540736 i no amb “Toldos i Tapiceria Valldeperez CB” com 
consta.

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació 
d’Activitats – ABRIL 2018
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activi-
tats econòmiques incorporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en re-
lació al període comprés entre l’1 i el 30 D’ABRIL de 2018

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus
S’autoritza, l'ús del minibús a BGB els dies 28, 30 i 31 de maig, sempre que no hi hagi ne-
cessitats 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  
JFM advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibús ple de combustible abans de 
tornar la clau.

Sol·licitud d’autorització per repartiment de publicitat  

S’autoritza la sol·licitud de  MarketPisos SL amb caràcter retroactiu

Sol·licitud d’adopció de mesures per actes incívics  
S’aprova l’informe del Cap de la Policia Local informant a ALC que l’Ajuntament d’Ampos-
ta en breu adoptarà les mesures necessàries per netejar els grafitis de la Plaça Adolf 
Ventas.



Sol·licitud de jubilació de treballador  
S’aprova la jubilació total del Sr. German Capella Subirats com a personal laboral de 
l’Ajuntament d’Amposta amb efectes del dia 7 de maig de 2018.

Aprovació de les bases per a la convocatòria de quatre (4) places d’agent de la Policia Lo-
cal d’Amposta en comissió de serveis  
S’aprovn les bases de la convocatòria del procés de provisió temporal mitjançant comis-
sió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agent de la Policia Local de l’Ajunta-
ment d’Amposta, pel sistema de concurs.

Adjudicació de la llicència d’ús privatiu de domini públic de l’Edifici de Ports de Catalu-
nya, a la zona de l’Embarcador (Agrobotiga)  
S’aprova l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu de domini públic de l’Edifici de Ports de
Catalunya, a la zona de l’Embarcador (Agrobotiga) a l’empresa La Trisella, SCCL, segons
oferta presentada per un cànon anual de total de 1.269,55€.

Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra   “Rehabilitació, reforma i ampliació   
de l’edifici de l’antic Sindicat”  
S’aprova l'expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de 
l’edifici de l’antic Sindicat” mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa amb 
diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.


