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

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Marc Fornós Monllau
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretari acctal:
Sr. Ramon Noche Arnau

Hora inici: 8:15
Hora fi: 8:45

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 28 DE MAIG DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 28 de maig de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’atorguen les llicències següents:
A Nedgia Catalunya SA per obertura de 273,25 m2 de vorera sobre calçada

A Endesa Distribución Electrica SLU per estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 56, 
parcel·les 57, 64 i 76

A Endesa Distribución Electrica SLU per estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 4, 
parcel·la 291

APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL “CENTRE CÍVIC PER A LA GENT GRAN D’AMPOSTA”
S’aprova  l’avantprojecte del “Centre cívic per a la gent gran d’Amposta”, amb un 
pressupost d’execució per contracta màxim de 2.189.884,28 €.

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT 
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL - LOT 
1 I LOT 2
S’aprova la contractació del subministrament mitjançant arrendament sense opció de 
compra (rènting) de vehicles per a la policia local – lot número 1 (vehicle tipus berlina 
amb kit policial homologat) a l’empresa Banco Santander, SA.



S’aprova la contractació del subministrament mitjançant arrendament sense opció de 
compra (rènting) de vehicles per a la policia local – lot número 2 (vehicle tipus furgoneta 
amb kit policial homologat) a l’empresa Banco Santander, SA.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “ARRANJAMENT DE 
DIVERSOS CAMINS – 2018”
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Arranjament de diversos 
camins - 2018” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb 
diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS
S’autoritza el lloguer de maquinària pesada a Garcia Hernandez Excavaciones SL segons 
oferta presentada per un import total de 8.157,82 € per  realitzar treballs de millora i 
reparacions a l’antiga piscifactoria de l’encanyissada

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’autoritza la contractació de material d’obra en estoc per poder realitzar el 
manteniment o les reparacions del sistema viari quan sigui oportú amb Paviments 
Millaret SLU segons oferta presentada per un import total de 3.718,94 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
No se’n presenta cap.

CONTRACTES PRIVAT
S’autoritza la contractació del servei d’espectacle de foc amb música per a la festa de 
Sant Joan amb Drakonia Productions SL segons oferta presentada per un import total de
2.964,50 €

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza al regidor de noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibilitat 
energètica i NMB per assistir  a la reunió del grup de treball d’ajuntaments del camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre per la coordinació de projectes d’Smart Cities, el dia 8 de 
juny.

S’autoritza a JCE i a SNF a  assistir a la jornada sobre la internacionalització de serveis 
públics municipals que es realitzarà a Barcelona el dia 4 de juny de 2018.

S’autoritza a RNA i VAG per assistir a la sessió formativa que es realitzarà a Salou el dia 
19 de juny de 2018 de 9 a 15 hores per poder engegar l’ús de les eines de contractació 
electrònica.

BAIXA VOLUNTÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
S’autoritza la baixa de MRM com a voluntària de l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil d’Amposta amb efectes del dia 20 de maig de 2018, agraint-li els serveis prestats.



S’autoritza la baixa de JHG com a voluntari de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Amposta amb efectes del dia 20 de maig de 2018, agraint-li els serveis prestats.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 287 de 
data 04/06/2018 que ascendeix a un import líquid de 3.026,16 €, la qual comença i 
finalitza amb una única factura de Gas Natural Servicios SDG SA per import de 
3.026,39 €. També s’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant informe 
desfavorable d’Intervenció, relatives a la relació  número 288 de data 04/06/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 12.764,52 €, la qual comença i finalitza amb una única
factura d’Hospital comarcal d’Amposta SAM per import de 13.631,16 €.
Així com es reconèixexen les obligacions relatives a la relació número 289 de data 
04/06/2018 que ascendeix a un import líquid de 56.383,70 € la qual comença amb 
Engitec Innovació SL per import de 4.598,00 € i finalitza amb Príncep Cabrera, Jordi per 
import de 1.855,00 €.

S’ordena el pagament parcial de 21.690,02 € a la UTE “Adolfo constructors del Montsià i 
Maceria XXI” corresponent a la certificació número 8 de l’obra 16_022_E_PE_Rehabilitació
de la coberta principal i lluerna del mercat municipal i mantindre la resta retinguda fins 
la liquidació de les obres de millora.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € Arisó i Coma SLP dipositada en motiu de la 
llicència d’obres per l’escomesa d’aigua al carrer Verge del Carme, 27

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ
S’accepta la renúncia de l'import a revocar de 878,93€ de la subvenció sol·licitada per 
l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de les actuacions de foment de l’ocupació.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la sol·licitud formulada per MSP degut a que no s’aprecia responsabilitat 
de l’Ajuntament.

Es dona per desistida la reclamació de PMV al no esmenar els defectes en el termini con-
cedit.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús e l’Auditori els dies 16 i 17 de juny de 2018 al  CLUB D’ESCACS D’AMPOSTA

S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 19 de maig de 2018 de les 11:00 fins les 21:00 hores, 
amb efectes retroactius al  CLUB D’ESCACS AMPOSTA.



S’autoritza l’ús de la sala teatre de l’edifici del Casal, els dies 2 i 3 de juliol de 2018, de les 
18:30 fins les 21:30 hores a  UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

S’autoritza l’ús del Teatre del Casal, els dies 19, 20 i 21 de juny de 2018 a APASA

S’autoritza l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per al dia16 de juliol 
de 2018 a  CREU ROJA AMPOSTA

S’autoritza l’ús de l’Auditori er als dies 20 i 21 de setembre de 2018 a l’Ajuntament d’Am-
posta

S’autoritza l’ús de  la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 24 de maig i 28 de juny de 
2018 a MICRODELTA SOFT, S.L.

S’autoritza a l’associació de venedors del mercat municipal a utilitzar el mercat municipal
el dia 17 de juny de 2018 a les 20.00 hores per poder presentar les pubilles de l’Associa-
ció de venedors del mercat per a les Festes Majors 2018.

S’autoritza l’ús de la cuina de l’oficina de turisme  per poder realitzar un taller de cuina 
amb els nens i nenes amb risc d’exclusió social el dia 10 de juliol de 2018 a  Creu Roja 
Amposta.

Es desestima la sol·licitud de l’associació Juvenil Collverds per poder utilitzar el pavelló fi-
ral, interior, exterior i lavabos el dia 1 de juliol de 2018 degut a que el pavelló no està dis-
ponible.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza la sol·licitud formulada per l’AMPA ITEC per la cessió de 10 metres de catifa 
vermella i pilones per a la decoració i ambientació a la zona de la Lira el divendres 15 de 
juny de 2018 en motiu de l’organització de l’acte de graduació.

INFORME TÈCNIC
S’informa favorablement la modificació puntual del POUM de Freginals /2018 “Sobre els 
acabats i les condicions estètiques de les edificacions en sòl urbà. Articles 203, 204, 208 i 
209 del Títol quart. Regulació del sòl urbà del POUM de Freginals, per quan no afecta, en
cap cas, el planejament urbanístic d’Amposta.



COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei d’Ocupació de Catalunya, accepta la renúncia parcial atorgada a 

l’Ajuntament d’Amposta corresponent a l’expedient JPO-32-2014, la Junta de 
Govern Local resta assabentada.

- Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, recurs ordinari 214/2018 interpo-
sat per Evagio SL, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Aprovació del preu just per l’expropiació de finques per l’arranjament i ampliació del 
carrer Sant Cristòfol  
S’aprova el pagament a PDG de la quantitat de 26.050,00 €., fixada com a preu just de la 
finca de la seva propietat objecte d’expropiació amb motiu de 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", 
assenyalada com finca número 1 en la relació definitiva de béns i drets a expropiar.

S’aprova el pagament RCC de la quantitat de 15.874,69 €., fixada com a preu just de la 
finca de la seva propietat objecte d’expropiació amb motiu de 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", as-
senyalada com finca número 2 en la relació definitiva de béns i drets a expropiar.

Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació d’obres de millora núm. 8 de l’obra 16_022_E_PE_M_Millores re-
habilitació de la coberta principal i lluerna del mercat municipal” per un import de 
21.690,01 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública amb taules i cadires  
S’autoritza la concessió de llicència a IAR

Aprovació de conveni de col·laboració amb FECOAM  
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Federació de co-
merç d’Amposta (FECOAM) en el que es proposa atorgar una subvenció de 6.000,00 € 
adreçada al desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2018 
del que s’ha donat compte.

INFORME TÈCNIC  



S’accepten les al·legacions presentades pels beneficiaris als que se’ls denegà per no estar 
al corrent amb les seves obligacions tributàries –en concret no haver realitzar la declara-
ció de la renda de 2016 dintre del termini de declaració-.

Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per a la 
barra de Festes Majors 2018  
S’aproven les bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el be-
neficiari d’una llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de la barra de Festes 
Majors 2018.

Aprovació de conveni de col·laboració per realització de pràctiques educatives  
S’acorda la col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut Montsià  per a la forma-
ció pràctica en centres de treball, concretament a l’àrea de polítiques actives d’ocupació 
de l’Ajuntament d’Amposta per part de l’alumna ACMdel 4 de juny al 31 de juliol de 2018 
de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Autorització per activitat de caràcter especial no permanent desmuntable  
S’autoritza amb efectes retroactius a FM una activitat de caràcter especial no permanent 
desmuntable consistent en la instal·lació d’un castell inflable i d’un toro mecànic per al dia
2 de juny de 2018

Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’aprova la col·locació d’un mirall de trànsit que doni visibilitat als vehicles que surten del 
carrer palau i Quer sobre els que s’apropen per l’esquerra carrer Tarragona, que és prefe-
rent.

S’aprova que davant la porta d’entrada de l’Hotel d’Entitats al carrer Verge del Carme, 1-3 
es senyalitzi la calçada amb marques vials per tal que no es pugui estacionar i parar (en-
graellat)


