
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 28 DE MAIG DE 2018

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

Hora inici: 8:15
Hora fi: 9:00

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE MAIG DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 23 de maig de 2018.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
“ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS - 2018”
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula.

ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS 
DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE
Adjudicar les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada en 
domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció i 
d’autorització de l’ocupació corresponent per al període 2018 – 2021, autoritzades per 
Resolució del director general d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 
2017 següents:
 HHR, autorització corresponent a la Guingueta àrea 4 (GU-4). Guingueta situada a la 

zona septentrional de la platja. L’activitat constarà de bar sense terrassa amb una su-
perfície de 20 m2. S’ha d’instal·lar al menys a 300 metres de la GU-2. El període de dura-
da per a l’any 2018 serà del dia de l’adjudicació de la concessió i com a màxim del dia 1 
de juny al 15 de setembre. Per a la resta dels anys de durada de la concessió el període 
de durada serà el que es determini en l’autorització corresponent. El cànon anual és de 
600,00 €.



CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’autoritza la contractació de contractació dels subministraments per abastir els serveis bà-
sics elèctrics per enllaçar les instal·lacions a la xarxa elèctrica general amb Matelfon SL se-
gons oferta presentada per un import total de 9.147,22 €.

S’aprova la  contractació dels serveis consistents en reparar avaries del circuit de gas de la 
residència del Centre de Tecnificació esportiva amb Sistemes de Fred Industrial i Clima SL 
segons oferta presentada per un import total de 1.506,83 €

S’aprova la contractació dels serveis consistents en reparar la màquina de climatització de 
la residència del Centre de Tecnificació esportiva amb Sistemes de Fred Industrial i Clima 
SL segons oferta presentada per un import total de 5.540,60 €.

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la producció tècnica per al festival soli-
dari lo riu sona del dia 2 de juny de 2018 a l’exterior del pavelló de fires 1 d’octubre amb 
Arts Managers SL segons oferta presentada per un import total de 9.075,00 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la pròrroga del contracte en pràctiques, tècnic en administració pública per secre-
taria, formalitzat amb PCM.

S’aprova la contractació de FLC, com a auxiliar administratiu.

S’aprova la contractació de EFC, com a auxiliar administrativa.

S’aprova  la contractació de SPB, com a orientadora del Programa 30 Plus 2017

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza la sol·licitud de IVF, CM i GE  per assistir als Serveis Territorials del SOC a Tarra-
gona per preparar la convocatòria de Treball i formació 2018, el dia 30 de maig de 2018

S’autoritza a IVF i HDR  per assistir a la nova Ordre de Projecte Singulars 2018 del SOC que 
es realitzarà a Barcelona el dia 31 de maig de 2018

S’autoritza a MMG per assistir a un curs de formació “Hacia una Administración Pública to-
talmente electrónica” que es realitzarà a Castelló els dies 7, 14, 21 i 28 de juny de 2018 

S’autoritza a JSS  per assistir a la convenció de l’edificació, arquitectura tècnica Contart 2018
els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2018 que es realitzarà a Saragossa

S’autoritza a APR  per assistir a desmuntar l’exposició “Agencialment Afectiu a través de 
l’ART” a Hibridacions a Barcelona el dia 29 de maig de 2018



S’autoritza a ABG per assisitir a la presentacó del projecte d’Hibridacions i contextos i a la 
reunió del dia següent que es realitzarà a la Genealitat al Centre d’Arts Sant Mònica, en ho-
rari de matí i tarda els dies 29 i 30 de maig de 2018.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 271 de 
data 28/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 3.031,60 € la qual comença i 
finalitza amb una única factura de Cardona Tomàs, Georgina, per import de 3.031,60 
€. També reconèixer les obligacions relatives a la relació número 272 de data 28/05/2018 
que ascendeix a un import líquid de 63.663,64 € la qual comença amb Endesa Energia SAU
per import de 1.890,58 €i finalitza amb Lyreco España SA per import de 1.645,16 €

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al 
Club Handbol Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 
6.000,00 euros.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança de 2.240,92 € dipositada pel tractament de residus per la 
llicència d’obres d’ampliació i reforma d’hotel entre mitgeres al carrer Ronda dels Pins, 27-
29 del Poble Nou del  Delta a Poble Nou Resort SL.

APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES DEL BARRI DEL CENTRE
S’aprova el programa de les Festes del Barri del Centre.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació 
del 95% a FZS

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació 
del 25% a RZP

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE 
RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MLT 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.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix a RFF una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents 
per vehicle històric.



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es desestima la sol·licitud GVS per considerar que no concorren les circumstancies 
indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família 
nombrosa de tres components i la reducció s’aplica a comptar del 4t. membre de la 
família.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada de fet en la taxa d’escombreries manifestada per JTM i es modifica el 
nou de la unitat fiscal canviat-la a nom del propietari de l’immoble.

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

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desestima la sol·licitud de  Promocions La Cala SL per poder utilitzar el recinte exterior 
del pavelló firal del 4 al 5 d’agost de 2018 deguat a que  per a les dates indicades el pavelló 
no està disponible

S’autoritza la sol·licitud de APG per poder utilitzar els baixos de la biblioteca Comarcal per 
fer una presentació del llibre “Informe urgent dels escons 4 i 5” el dia 3 de juny de 2018 de 
11.30 a 13.30 hores i que els cedeixin cadires i un parell de taules per fer la presentació.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza la sol·licitud de La Unió Filharmònica per tal que s’habilitin aparcaments per a 
dos o tres autocars el dia 2 de juny a partir de les 16.00 hores en motiu de la XX Trobada 
de bandes juvenils de Catalunya, al carrer Navarra.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
S’autoritza  la sol·licitud de La mercantil Chiringuito Trabucador SCP  per poder instal·lar un
cartell indicador de servei de bar a l’entrada de la Platja del Trabucador condicionada a que
la mateixa compleixi la normativa de trànsit (disseny i mesures) per a les senyals 
informatives, havent d’aportar a la Policia Local el pressupost d’una empresa de 
senyalització i fer efectives les taxes fiscals corresponents.

COMUNICACIONS OFICIALS
• Servei d’ocupació de Catalunya, conveni de col·laboració entre el SOC i 

l’Ajuntament d’Amposta en el marc del programa Ubicat, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

• Direcció General d’ordenació del Territori i Urbanisme, resol esmenar l’errada 
material d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada en domini públic 
maritimoterrestre, la Junta de Govern Local resta assabentada.



TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Aprovació de pròrroga de contracte de serveis  
S’aprova la pròrroga d’el contracte formalitzat en data 28 de juliol de 2014 amb la mercantil
Urbaser, SA., per a la prestació dels serveis de reforç de la neteja viària.

S’aprova la pròrroga d’el contracte formalitzat en data 26 d'octubre de 2012 amb la 
mercantil Urbaser, SA., per a la prestació dels serveis de reforç de la neteja viària.

Sol·licitud de jubilació de treballadors  
Es declara la jubilació total dels treballadors JAF i MTR amb efectes del dia 16 de juliol de 
2018.

Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús  
S’autoritza l’ús del minibús pel club Handbol Amposta  els dies 16 i 17 de juny de 2018

S’autoritza l’ús del minibús per  la colla de diables el Minotaure d’Amposta el dia 11 d’agost.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’atorguen les llicències següents:
A Endesa Distribución Electrica SLU per estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 6, 
parcel·la 35

A Endesa Distribución Electrica SLU per estesa de línia subterrania de baixa tensió per 
amplició de potència al carrer Sant Miquel, 23

Aprovació de contracte privat  
S’aprova el lloguer de l’escenari amb Grupo Maestrat Carpas espectáculos y eventos SL 
segons oferta presentada per un import de 2.238,50 €

Aprovació d’instruccions internes d’Intervenció en relació a la tramitació dels contractes 
menors  
S’aproven  les instruccions internes d’Intervenció en relació a la tramitació dels contractes 
menors de l’Ajuntament d’Amposta, per garantir els principis que inspiren la contractació 
pública.

Autorització per realització de pràctiques educatives  
S’autoritza la realització de les pràctiques a LP a la regidoria de Festes i Mitjans de 
comunicació



Aprovació de realització d’activitats extraordinàries  
S’autoritza  la cessió de l’equip de megafonia a JFF i s’autoritza  per poder fer una 
concentració de pensionistes i jubilats el dia 26 de maig de 2018 de les 11 a les 12 hores a 
la Plaça de l’Ajuntament.

S’autoritza la realització d’un festival musical denominat “Lo riu sona festival” el dia 2 de 
juny de 2018  a La Regidoria de Festes.


