
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 18 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: 8:20
Hora fi: 8:50

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 11 de juny de 2018.

APROVACIÓ DEL PROJECTE “MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU 
DE LES TERRES DE L’EBRE-HALL VESTÍBUL”
S’aprova el projecte “Modificació de la instal·lació existent de climatització del Museu de les 
Terres de l’Ebre, per a climatar el hall-vestíbul” redactat per l’enginyer XCP, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 39.943,29 €.

APROVACIÓ DE VENDA DE FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL
S’aprova la venda a la mercantil Probodelt, SL., de la finca de propietat municipal amb la 
descripció següent: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon 
industrial de l’Oriola, carrer Rin, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-.

CONTRACTACIÓ D’OBRES MENORS
S’aprova la contractació de treballs de reparació de les deficiències de l’obra “12-004 – 
Rehabilitació de la xemeneia del Molí Adell i actuació en el seu entorn” amb Bioma Facilities SL 
segons oferta presentada per un import total de 15.113,06 €.

S’aprova la contractació de les obres d’una àrea de jocs integradora i accessible per a persones 
discapacitades o amb dificultats al parc dels Xiribecs amb Agapito Urban Industries SL segons 
oferta presentada per un import total de 16.770,60 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova l’adquisició del panoli que l’ajuntament ofereix el dia 10 d’agost en el marc de les festes 
majors d’Amposta l’Associació d’Empresaris i Flequers d’Amposta  segons oferta presentada per 
un import total de 4.994,55 €.



S’aprova l’adquisició de les bandes de les pubilles de les Festes Majors 2018 amb Pirotecnia 
Tomas SL  segons oferta presentada per un import total de 2.151,38 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’autoritza la contractació dels serveis per organitzar el Congrés Salut i Esport a Amposta amb 
Alo Spain Congress SL  segons oferta presentada per un import total de 11.083,60 €.

S’autoritza la contractació dels serveis d’instal·lació d’una alarma de seguretat al Casal de la 
Música amb Stop Alarma SL  segons oferta presentada per un import total de 5.869,71 €.

S’autoritza la contractació dels serveis de reparació de les 2 màquines deshumectadores de la 
piscina municipal per aconseguir els paràmetres normatius que ha de tenir la instal·lació amb 
Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SLU  segons oferta presentada per un import total 
de 9.423,14 €.

S’autoritza la contractació dels serveis de la infraestructura necessària per a la realització de la 
revetlla de Sant Joan al Poble Nou del Delta amb Estructuras Musicales SL  segons oferta 
presentada per un import total de 2.026,75 €.

S’autoritza la contractació dels serveis per donar cobertura sanitària al triatló d’Amposta que es 
celebrarà a Amposta amb Cruz Roja Española  segons oferta presentada per un import total de 
3.579,17 €.

S’autoritza la contractació dels serveis per reparar la porta del club nàutic per tal de tenir les 
instal·lacions en òptimes condicions i segures per tal que no pugui accedir cap persona aliena al 
club amb Vidres i Persianes Bessó SL  segons oferta presentada per un import total de 1.997,71 
€.

S’autoritza la contractació dels serveis per la realització de les analítiques de l’aigua de la piscina 
municipal d’Amposta i Poble Nou per al compliment del Reial decret 742/2013 i decret 95/2000 
amb Laboratori Analític Valls  segons oferta presentada per un import total de 1.710,94 €.

S’autoritza la contractació dels serveis del reportatge de les fotos individuals de les pubilles i del 
dia de la presentació oficial de les pubilles de Festes Majors amb amb JNT segons oferta 
presentada per un import total de 1.815,00 €.

S’autoritza la contractació dels serveis del reportatge fotogràfic dels diferents actes de les Festes 
Majors d’Amposta, del 10 al 19 d’agost 2018 amb JNT segons oferta presentada per un import 
total de 1.815,00 €.

CONTRACTES PRIVATS
S’aprova la contractació indicada amb amb Junior’s Orquestra SL per al ball popular de la revetlla
de Sant Joan 2018 a la plaça Ramon Berenguer IV segons oferta presentada per un import total 
de 6.776,00 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de LCS com a auxiliar administratiu



S’aprova  la contractació de NBB com a netejadora de l’escola Soriano Montagut

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre la AMC fins co-
brir la quantitat que ascendeix a un total de 3.170,77 €

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 358 de data 
18/06/2018 que ascendeix a un import líquid de 3.740,59 €, la qual comença i finalitza amb 
una única factura de Lyreco SA per import de 3.740,59 €.
També es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 357 de data 18/06/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 114.162,01 € la qual comença amb Cresol Solucions Energèti-
ques Locals SCCL per import de 3.086,95 € i finalitza amb Prontoservis SL per import de 
1.633,50€

 S’aprova l’atorgament d'una subvenció directa i extraordinària, en favor de l'entitat APASA, per un
import màxim de 10.000 euros, per fer front a una adequació de barreres arquitectòniques dels 
equipaments de les persones amb discapacitat.

S’aprova la justificació presentada per a Unió Filharmònica en relació a les activitats de funciona-
ment relativa al primer quadrimestre de 2018, per import de 6.132,04 €.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club de
Futbol Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 11.116,43 euros.

S’autoritza , disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 28,40 € a FPS per assistir al 
curs de guia caní a la localitat de Piera (Barcelona).

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança de 239,25 € dipositada en concepte de gestió de residus de la 
construcció pel canvi de coberta i regularització de porta al carrer Pissarro, 24. (Exp. 262/2017) a 
JAH mitjançant transferència al compte indicat per l’interessat.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació presentada per ICG  ja que no es donen les circumstàncies que deter-
minen l'existència de la responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament.

PROPOSTA DE CANVI DE DESIGNACIÓ DE TÈCNIC MUNICIPAL
S’aprovar el canvi de nomenament de tècnic realitzat en favor de JCGC que passa en favor de l’en-
ginyer FAL que assumirà, a partir de la seva aprovació, les seves funcions:

17_006 Substitució xarxa aigües residuals

Obra civil Director d’obra

17_028 Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la Zona Nord-Est i Centre de la Ciutat d’Amposta

Obra civil Director d’obra

Director de l’execució d’obra

Seguretat i salut Coordinador



APROVACIÓ DE LA REALITZACÍO DE L’ACTIVITAT “REVETLLA DE SANT JOAN 2018”
S’autoritza a realitzar una actuació musical en directe a la plaça R. Berenguer IV durant la revetlla 
de Sant Joan.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTA-
CIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a  TDM i CGE 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 CFS una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant l’any 2019 a 
2022 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el 
dia 15 de maig de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els 
primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació.

S’aplica exempció  a comptar del proper exercici 2019 i següents a FSG, Agriamposta, S.C.P i Expor-
cas, C.B. , com a titulars de maquinaria agrícola.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’accepta la reclamació de NBF en la que manifesta que en realitzar el pagament de les estades 
d’estiu va haver un error en la quantitat abonada ja que només es va aplicar el descompte per més
d’un germà a 1 d’ells.

S’accepta la reclamació de CGP en la que manifesta que en realitzar el pagament de les estades 
d’estiu va haver un error en la quantitat abonada ja que només es va aplicar el descompte per més
d’un germà a 1 d’ells.

S’accepta la reclamació de JSR en la que manifesta que en realitzar el pagament de les estades 
d’estiu va haver un error en la quantitat abonada ja que només es va aplicar el descompte per més
d’un germà a 1 d’ells.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S’aprova la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a Farmàcia Sa-
lom, C.B. al carrer Amèrica número 75-77.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza al Club De Futbol Amposta per a la utilització del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el
dia 6 de juliol de 2018.

Es desestima la sol·licitud de TPC per poder utilitzar l’oficina de turisme Km O, per fer un tas t de té 
el dia 27 d’octubre de 2018 de 16 a 18 hores i per fer un taller de relaxació el dia 24 de novembre 



de 2018 de 16 a 18 hores ja que  l’oficina es troba tancada per la tarda i no es disposen de mitjans 
materials i personals per atendre la sol·licitud.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’ordena la circulació en tota el nucli de població del Poble Nou del Delta en un sol sentit de circu-
lació amb estacionament en cordó a un costat i senyalització vertical i horitzontal dels diferents 
carrers de la població segons croquis adjunt.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza  l'ús del minibús a la Regidora de comerç i mercat municipal els dies 4, 5 i 6 d’octubre 
de 2018 amb motiu de la “XVII Trobada de dones del Montsià”.

S’autoritza  l'ús del minibús a la Fundació Pere Mata els dies 8, 22 i 29 d’agost de 2018 per realit-
zar sortides comunitàries.

S’autoritza l’ús del minibús a La Colla de diables “Lo Minotaure” el dia 23 de juny de 2018 amb 
motiu del correfocs de Sant Joan.

CORRECCIÓ D’ACORD
La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 23 de maig de 2018 va aprovar 
atorgar una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 690/2004) fins al 31 de desembre de 2018.
Atès que en l’acord indicat es va produir un error i on consta:
“Serveis Immobiliaris de les Terres de sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres 690/2004 
consistent en construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Major, 31-33.”
Ha de constar:
“MGD de sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres 690/2004 consistent en construcció d’edifici plu-
rifamiliar entre mitgeres al carrer Major, 31-33.”

COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament d’ensenyament comunica Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual 

s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya, la Junta de Govern Local resta assabentada.

- Tresoreria general de la Seguretat Social a Girona requereix l’ingrés de les quantitats 
retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o bé acreditar els motius pels quals no 
s’ha fet de CGM, la Junta de Govern Local resta assabentada.

-
TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud de reincorporació d’agent de la Policia Local  
S’accepta la reincorporació del funcionari, MMA per cobrir una plaça d’agent de la Policia local al 
servei de la Corporació, amb destinació provisional.



Baixa voluntària de treballadora  
S’aprova la baixa voluntària del contracte de treball formalitzat amb PPT amb efectes del dia 22 
de juny de 2018.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Tere Terres SL per accés a local sense ús a l’Av. de la Ràpita, 138, baixos

Aprovar expedient contractació serveis direcció de les obres “Rehabilitació, reforma i ampliació de
l’edifici del Sindicat”  
S’aprova l'expedient de contractació dels serveis de direcció de les obres, direcció d’execució 
de les obres, direcció d’execució de les instal·lacions i altres serveis d’enginyeria i coordinació 
de seguretat i salut per l’execució de les obres “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici 
del sindicat” mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.
L’adjudicació del contracte preveu els següents lots: 

 Lot 1. Direcció d’obra (obra civil i instal·lacions)
 Lot 2. Direcció d’execució de l’obra 
 Lot 3. Direcció d’execució de les instal·lacions i altres serveis d’enginyeria
 Lot 4. Coordinació de seguretat i salut 

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació  
s’autoritza a ECG amb efectes retroactius a assistir a la jornada informativa de turisme gastronò-
mic de l’Agència Catalana de Turisme a Barcelona, el dia 18 de juny de 2018.

S’autoritza a MSA a assistir a les jornades tècniques del programa Pro365/SISMO que es realitza-
ran els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018 a Bilbao i a Saragossa.

Aprovació d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Amposta per actuacions dins del 
programa Proeducar en el marc del Pla Educatiu entorn per a l’any 2018  
S’aprova la quarta addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Amposta per a actuacions 
dins del programa Proeducar en el marc del Pla Educatiu d’Entorn per a l’any 2018.

Sol·licitud de cessió de material municipal  
S’autoritza la cessió de 200 cadires, ja que l’Ajuntament no en disposa de 300, 20 metres de catifa 
roja, la cessió i muntatge de 3x4 i es desestima la cessió de taules ja que l’Ajuntament no en dis-
posa a l’Escola Consol Ferré.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública  
S’autoritza a la Residència d’avis d’Amposta realitzar algunes activitats a l’aparcament de la resi-
dència d’avis en motiu de la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny de 2018, per la qual cosa sol·li-
citen que es senyalitzi l’espai per a que quedi lliure de vehicles i els cedeixin 4 tanques de senyalit-
zació.


