RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 25 DE JUNY DE 2018
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Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
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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: 8:25
Hora fi: 8:50
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 18 de juny de 2018.
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS
S’atorguen les llicències següents:
A l’Institut Montsià per construcció d’aula i espai annex al carrer Madrid 35-49
A LEC, per unió de dos habitatges al carrer Barcelona, 90
A la Fundació Fornós Jornet Allar per enderroc d’edifici al carrer Eugeni Ribera, 12
A FFE per instal·lació de plataforma elevadora al Passatge Conca, 13
A Arroces Castells SL, per estesa de cable aeri al Polígon, 2, parcel·la 1
A Endesa Distribución Electrica SL per estesa de 18 metres de cable subterrani al carrer Miquel
Granell, 33-35.
A Endesa Distribución Eléctrica SL per substitució de seccionador de línia aèria de mitja tensió al
Polígon 43 parcel·la 68
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “SUBSTITUCIÓ
DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS - 2018”.
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL SERVEI PREVENTIU D’AMBULÀNCIES A LA CIUTAT D’AMPOSTA
S’aprova l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració tots ells avaluables automàticament o
mitjançant fórmules matemàtiques i tramitació ordinària.

APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “URBANITZACIÓ CARRER FRANÇA”
S’aprova el Pla de seguretat i salut de l’obra“17-010_PE URB. CARRER FRANÇA” elaborat per Construcciones 3G SA d’acord amb les consideracions fetes per la coordinadora de seguretat i salut en
fase d’obra.
APROVACIÓ DE PREUS NOUS DE L’OBRA “17_006_SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D‘AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS”
S’aproven es noves unitats d’obra PN05, PN06, PN07 i PN08 corresponents a les obres “17006
Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers”, la seva execució a l’obra
i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:
- PN_05 per un import de 2.056,45 €
- PN_06 per un import de 30,14 €
- PN_07 per un import de 58,47 €
- PN_08 per un import de 199,22 €
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova l’adquisició de roba per al personal de la piscina municipal amb Tecnosport Simar SL
segons oferta presentada per un import total de 1.730,76 €.
S’aprova l’adquisició d’un aparell turbidímetre i fotòmetre per poder fer les analítiques a l’aigua
de la piscina com demanen els decrets espanyol i català, i recanvis de reixetes dels vessadors de
la piscina descoberta amb Ebrepool SL segons oferta presentada per un import total de
1.489,38 €.
S’aprova l’adquisició del producte necessari per al tractament químic de les piscines d’Amposta i
Poble Nou amb Juan Suñe SA segons oferta presentada per un import total de 9.608,03 €.
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació del manteniment anual de les calderes de la piscina municipalamb Madac SA segons oferta presentada per un import total de 2.613,60 €.
S’aprova la contractació del manteniment anual de les plaques solars de la piscina municipal
amb Electricitat Ferré Felipo SL segons oferta presentada per un import total de 1.947,17 €.
S’aprova la reparació de la porta d’accés lateral dret al Centre d’Art lo Pati amb Cerramientos
Vent-tec SL segons oferta presentada per un import total de 1.920,56 €.
S’aprova la contractació de la direcció, producció i muntatge de la BIAM 2018 amb JMA segons
oferta presentada per un import total de 1.815,00 €.
S’aprova la contractació del disseny i impressió del catàleg de la BIAM 2018 amb JDC segons
oferta presentada per un import total de 3.920,40 €.
S’aprova la promoció dels actius turístics del municipi al Festival Delta Birding amb Equip Barcelona 92 SL segons oferta presentada per un import total de 2.500,00 €.

S’aprova la contractació de l’ambientació, teatre, vestuari i espectacles per a la Nit Màgica de la
revetlla de Sant Joan amb l’Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre segons oferta presentada
per un import total de 2.940,00 €.
S’aprova la contractació de l’execució d’un mural de 25 metres per promocionar la ciutat d’Amposta i que serà vist pels vehicles que circulin pel pont de la N-340 al seu past per la ciutat amb
MSB segons oferta presentada per un import total de 3.913,80 €.
S’aprova la contractació del disseny d’un mural de 25 metres per promocionar la ciutat d’Amposta i que serà vist pels vehicles que circulin pel pont de la N-340 al seu past per la ciutat amb MSB
segons oferta presentada per un import total de 1.320,00 €.
S’aprova la contractació de l’equip d’audiovisuals i produccions per tal de reproduir un documental que ens apropa al patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre amb MPM segons oferta presentada per un import total de 1.633,50 €.
CONTRACTES PRIVATS
S’aprova la contractació del Debbie Palfreyman & Friends per realitzar una cercavila per la ciutat
amb Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell SL segons oferta presentada per un import
total de 2.178,00 €.
APROVACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ PER COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA D’ENGINYER/A
TÈCNIC/A D’OBRES PÚBLIQUES
S’aproven les bases de la convocatòria del procés de Tècnic/a mig/jana enginyer/a tècnica d’obra
pública, a jornada complerta, Grup A2-20, sots-escala administració especial; vacant a la plantilla
de funcionaris d’aquest ajuntament.
SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ DE FUNCIONARI
S’aprova la jubilació total de JCM amb efectes del dia 9 de juliol de 2018.
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza amb efectes retroactius a JIP i APR a assistir a la inauguració de l’exposició La Trastera,
que es realitzarà a Port Segur de Calafell el dia 22 de juny de 2018 a les 21’30 hores.
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I LA COMISSIÓ
CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT
S’aprova el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i la comissió Catalana d’ajuda al refugiat
(CCAR) per a l’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional i/o apàtrida, apàtrides i
refugiades al municipi d’Amposta.
APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’aprova eeconèixer les obligacions relatives a la relació número 380 de data 25/06/2018 que ascendeix a un import líquid de 50.000,83 € la qual comença amb Fraga López, Natàlia per import
de 2.299,00 € i finalitza amb Grup ABS Serveis de Comunicació SL per import de 3.630,00 €.

S’aprova la justificació presentada en relació al funcionament de l’escola de música relativa al
primer quadrimestre de 2018, per import de 17.389,81 €. i reconèix l’obligació i ordena el
pagament a la Unió Filharmònica de la quantia de 15.140,91 € fixats al conveni i corresponents al
primer pagament del funcionament de l’escola de música.
S’aprova la justificació presentada en relació a les despeses corresponents a atenció del personal
de sala de la Unió Filharmònica, climatització i neteja de l’auditori de la societat i per
l’organització de vint-i-cinc activitats culturals relativa al primer quadrimestre de 2018, per
import de 1.661,30 €.
S’aprovar la justificació presentada en relació a les activitats de funcionament relativa al
primer quadrimestre de 2018, per import de 6.162,02 € i es reconeix l’obligació i ordena el
pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 6.120,00 € fixats al conveni i corresponents al
primer pagament per les activitats de funcionament de la societat.
S’autoritza disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 11,50 € a JFM per despeses
d’autopista en assistir al curs de tractament fisioquímic de l’aigua a El Papiol el dia 9 de maig de
2018.
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la sol·licitud de SGA ja que no es demostra que els danys al vehicle de la reclamant
hagin estat com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
Es desestima la sol·licitud de ERA ja que no es donen les circumstàncies que determinen
l'existència de la responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament.
APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “NIT D’ESCÀNDOL”
S’aprova la realització de l’activitat “Nit d’escàndol”.
APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “COLÒNIES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA”
S’autoritza la realització de l’activitat indicada a la qual assistiran 29 xiquets i xiquetes del Servei
d’Atenció diürna i 5 professionals de l’equip del centre .
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per Autobar 2014, S.L. consistent en el 10 % de la quota
liquidada.
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
Queda acreditat l’ingrés indegut per vehicle agrícola reclamat per NAR
SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MGM i CSI 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.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per JRM, RGD, MJCR, MPCR i LFC
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 30 de juny de 2018 de les 17:00 fins les 22:00 hores a CBB
S’accepta la cessió del Casal Municipal els dies 12, 17 i 26 de setembre de 2018 de les 17:30 fins les
20:00 hores l’ASSOCIACIÓ ALZHEIMER DEL MONTSIÀ
S’autoritza l’ús de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 9 de juliol de 2018 de les 18:00 fins les
21:00 hores a PM INTERNATIONAL
S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 29 de juny de 2018 de les 19:00 fins les 21:00 hores l’ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA TOTAL TERRES DE L’EBRE
CORRECCIÓ D’ACORD
S’aprova la correcció de l’acord “PRIMER. Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar
amb la Federació de comerç 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.” Canviant l’import de 6000€ per 12150€
COMUNICACIONS OFICIALS
- La Hispano de Fuente En Segures SA (HIFE) sol·licita modificació de calendari-horari de la
concessió del servei públic regular de transport de viatges per carretera, la Junta de Govern
Local resta assabentada.
TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.
URGÈNCIES
Proposta d’atorgament de bestreta
S’aprova l’atorgament d’una bestreta de 3.000,00 € en favor de la Federació de Comerç d’Amposta
per la col·laboració en Festes Majors, en concret, per l’ajut a les Pubilles de Festes Majors 2018.
Aprovació de certificació d’obra i factura
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Pavimentació de diversos carrers i camins 2017”,
per un import de 91.946,87 €, així com la factura número 142327.
Proposta d’adhesió a l’acord marc per a l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte
mitjançant una línea de préstecs bonificats
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a l’acord marc per a l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte mitjançant una línia de préstecs bonificats d’acord amb proposta adjunt
formulada per l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Designació de lletrat
S’aprova la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs contenciós número 84/2018
que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona i es designa a EGM per la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament.

Aprovació de conveni de col·laboració amb el col·legi oficial de Veterinaris
S’aprova el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i
el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
Aprovació de conveni amb la comunitat general de regants- zona Poble Nou del Delta
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb la Comunitat General de Regants – zona Poble
Nou del Delta amb la finalitat d’atorgar una subvenció a la mateixa durant l’any 2018 per finançar
en part les seves activitats anuals i la realització d’inversions en béns mediambientals sostenibles.
Aixecament d’embarg
S’aprova l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va realitzar contra Maria Art Fotogràfic Amposta SL
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament
S’autoritza la creació d’un reservat d’estacionament per a persones en discapacitats davant dels
Jutjats d’Amposta, al carrer Muntells, d’acord amb fotografia adjunt.
S’autoritza el tall de trànsit a l’Av. Ràpita del número 167 al 171 per celebrar un berenar de presentació de pubilles el dia 29 de juny de 2018 de 19.30 a 21.30 hores que sol·licita l’AFAM
Sol·licitud d’autorització per ocupació de via pública i cessió de material municipal
S’autoritza l’ocupació de la via pública per a la realització la presentació de les pubilles i ball el
dia 4 d’agost de 2018 i s’autoritza la cessió de l’escenari de 6 x 2 així com de totes les cadires de
la FAAV que gestiona l’Ajuntament a la FECOAM.
S’autoritza a JRJ a ocupar la via pública amb una pissarra informativa a la vorera del carrer Miquel
Granell enfront del seu establiment
S’autoritza amb efectes retroactius a la Lira Ampostina a ocupar la via pública el dia 21 de juny de
2018 enfront de l’escola de música al carrer Mestre Casanova, 44, per realitzar una audició i
s’autoritza que es pengin cartells als panells corresponents que hi ha repartits per la ciutat.
Sol·licitud d’autorització per realització de foguera
S’informa favorablement la sol·licitud per fer una foguera a la platja Eucaliptus el dia 23 de juny de
2018 en motiu de la revetlla de Sant Joan presentada per XFB, advertint a l’interessat que l’autorització l’ha de rebre del Ministeri d’agricultura i pesca, alimentació i medi ambient i de la Direcció
General de sostenibilitat de la Costa i del Mar.
Sol·licitud d’autorització per realització de les Festes al Barri de la Vila
S’autoritza la cessió de totes les cadires de la FAAV que gestiona l’Ajuntament, l’equip de so petit
de la regidoria de Festes i l’escenari perit de 6x4.

Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local
S’autoritza l’acompanyment de la polcia local el dia 22 de juny de 2018 de 9 a 10.15 per realització
d’una bicicletada amb tota l’escola d’acord amb recorregut adjunt d’acord amb petició de l’Escola
Agustí Barberà
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària
S’autoritza a Los Taus d’Amposta RCTE a realitzar una activitat extraordinària el dia 30 de juny de
2018 anomenada II Trobada d’escoles de rugbi de les Terres de l’Ebre a les pistes d’atletisme i
també sol·liciten la cessió de materials i autorització per posar castells inflables.

