
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 2 DE JULIOL 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 25 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 25 de juny de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS
S’atorguen les llicències següents:
A la Comunitat de Propietaris Centre Comercial per rehabilitació de la marquesina i 
desmuntatge de tòtem publicitaris.

APROVACIÓ DEL PROJECTE “REFORMA DE COBERTA I PAVIMENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU”
S’aprova el projecte “Reforma de coberta i paviment del pavelló poliesportiu” redactat per 
l’Enginyer tècnic industrial, MCV, amb un pressupost d’execució per contracta de 297.081,31 
€.

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”
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers - 2018” mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis del manteniment anual de les deshumectadores de la 
piscina municipal amb Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SLU  segons oferta 
presentada per un import total de 1.489,51 €.

S’aprova la contractació dels serveis d’un fotògraf per a dos activitats organitzades per l’àrea de 
cultura amb CSB segons oferta presentada per un import total de 2.904,00 €.



S’aprova la contractació dels serveis de realització de les colònies d’estiu del servei d’atenció 
diürna del Centre la Bruixola amb Camping Alberg Tivissa  segons oferta presentada per un 
import total de 2.219,80 €.

S’aprova la contractació dels serveis de traducció de la pàgina web de turismeamposta.cat amb 
Okodia SLU  segons oferta presentada per un import total de 3.006,20 €.

S’aprova la contractació dels serveis de muntatge de la plaça de bous amb corrals, grada i altres 
per als actes taurins de les Festes Majors de Poble Nou del Delta amb Espectaculos AGB SLU  
segons oferta presentada per un import total de 4.840,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis de treballs de col·laboració en la intervenció per la 
realització d’una auditoria als comptes del Consorci del Museu Terres de l’Ebre amb IRA segons 
oferta presentada per un import total de 3.617,90 €.

S’aprova la contractació dels serveis per utilitzar maquinària pesada per realitzar el manteniment
dels camins rurals de vegetació amb ACV segons oferta presentada per un import total de 
4.840,00 €.

CONTRACTES PRIVATS
S’aprova la contractació d’una orquestra per a les Festes del Poble Nou del Delta amb Grupo 
Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL  segons oferta presentada per un import total de 
5.566,00 €.

S’aprova el lloguer de l’escenari per al dia 31 de juliol a les Festes Majors del Poble Nou del Delta 
amb Estructuras Musicales SL  segons oferta presentada per un import total de 2.329,25 €.

S’aprova la contractació de l’actuació de Lazaro’s el dia 30 de juliol per a la presentació de les 
pubilles de les Festes Majors del Poble Nou del Delta amb JLV segons oferta presentada per un 
import total de 1.452,00 €.

S’aprova la contractació del lloguer de cadires i taules per a la presentació de pubilles de Festes 
Majors amb Ferreres SCP  segons oferta presentada per un import total de 1.996,50 €.

S’aprova la contractació del lloguer de l’ il·luminació nadalenca amb ICTT Ingenieria, Control y 
Transf. De Tecnologia SA  segons oferta presentada per un import total de 18.029,00 €.

S’aprova la contractació del lloguer de tots els elements necessaris de so i il·luminació per a la 
desfilada del concurs de vestits de paper el dia 17 d’agost 2018 dins de les Festes Majors amb 
PBS segons oferta presentada per un import total de 4.573,80 €.

S’aprova la contractació del lloguer de so i il·luminació per a l’acte de presentació de pubilles dia 
21 de juliol 2018 amb MDAR segons oferta presentada per un import total de 2.662,00 €.

S’aprova la contractació del lloguer de l’escenari que es farà servir el dia de la presentació de les 
pubilles de Festes Majors el dia 21 de juliol 2018 Fatsini SL segons oferta presentada per un 
import total de 4.719,00 €.



S’aprova la contractació d’una orquestra per a la nit de presentació de les pubilles de Festes 
Majors el 21 de juliol 2018 amb Orquestra Calibra SL  segons oferta presentada per un import 
total de 1.573,00 €.

S’aprova la contractació del lloguer de l’escenari que es farà servir durant els dies de les Festes 
Majors 2018 amb Fatsini SL segons oferta presentada per un import total de 2.190,10 €.

S’aprova la contractació del lloguer de taules i carpes per a la “Nit d’escàndol” el dia 4 d’agost 
2018 amb  ISG segons oferta presentada per un import total de 1.875,50 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de JSN com a oficial primera electricista

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE SORTIDA EDUCATIVA
S’autoritza a PBB a realitzar una sortida a la Platja del pipi de la Ràpita amb l’autobús urbà 
d’anada de les 10.50 i el de la tornada de les 15.45 hores amb els usuaris habituals del serveis 
d’atenció diürna els dies 3, 10 , 17  i 24 de juliol de 2018.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I L’IES 
MONTSIÀ
S’aprova el conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i l’IES Montsià per a la 
realització del projecte INNOVA FP d’aprenentatge de serveis ABP Com estem avui?-

APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I LA URV 
S’aprova el conveni indicat



APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 391 de data 
02/07/2018 que ascendeix a un import líquid de 5.458,97 € la qual comença amb Federació de
Municipis de Catalunya per import de 3.412,87 € i finalitza amb Gas Natural Servicios SDG SA 
per import de 2.046,10€. També s’aautoritza, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant 
informe desfavorable d’intervenció, relatives a la relació  número 392 de data 02/07/2018 que
ascendeix a un import líquid de 12.133,86 € la qual comença i finalitza amb una única factura 
d’Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 12.133,86 €. Es reconeixen les obligacions 
relatives a la relació número 394 de data 07/02/2018 que ascendeix a un import líquid de 
121.451,32 € la qual comença amb Iss Facility Services SA per import de 1.592,86 € i finalitza 
amb Endesa Energia SAU per import de 4.895,90 €.
S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació, vist l’informe favorable d’intervenció on la 
fiscalització dels extrems recollits a l’article 118 de la LCSP es durà a terme en la fase de 
control financer:

- Relatives a la relació número 390 de data 07/02/2018 que ascendeix a un import líquid 
de 87.522,43 €, la qual comença amb Auloce SA per import de 6.179,32 € i finalitza 
amb Reverté Margalef, Oscar, per import de 1.701,01 €.

- Relatives a la relació número 393 de data 07/02/2018 que ascendeix a un import líquid de
7.260,00 €, la qual comença amb Music’s & Classics Amposta SL per import de 5.808,00 € 
i finalitza amb Music’s & Classics Amposta SL per import de 1.452,00 €.

S’aprova la justificació presentada en relació al funcionament de l’escola de música relativa al 
primer quadrimestre de 2018, per import de 15.141,58€.

Es reconeix l’obligació i ordenar el pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 4.083,33 € 
fixats al conveni i corresponents a les despeses corresponents d’atenció del personal de sala de 
la Lira, climatització  i neteja del teatre-auditori de la societat i per l’organització de 35  activitats 
culturals.

S’aprova la justificació presentada en relació al cicle “Amposta de Banda a Banda” per import de 
7.530,30€.

S’atorga una subvenció de 15.000,00 € en favor de la Lira ampostina, prevista nominativament al
pressupost municipal, per inversions realitzades al centre de l’entitat.

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA SOCIABILITZACIÓ DE LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS I 
MATERIAL INFORMÀTIC
S’atorga una subvenció per a la sociabilització de llibres, de llicències digitals i de material infor-
màtic a les escoles del municipi.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’autoritza la devolució  de la fiança indicada de 62,80 € a HJ mitjançant transferència al compte 
indicat per l’interessat.

S’autoritza la devolució  de la fiança indicada de 1.498,75 € a Mercadona SA  mitjançant transfe-
rència al compte indicat per la interessada.



S’autoritza la devolució  de la fiança indicada de 4.252,59 € a Mercadona SA  mitjançant transfe-
rència al compte indicat per la interessada.

S’autoritza la devolució  de la fiança indicada de 420,71 € a CGG mitjançant transferència al 
compte indicat per l’interessat.

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FESTES DEL BARRI DE L’ACOLLIDORA”
S’aprova la realització de les Festes del Barri de l’Acollidora els dies 6,  7 i 8 de juliol de 2018 
d’acord amb el programa adjunt.

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent 
resum:

 Relació número 9, recollida brossa, per import de 14.506,52 €.
 Relació número 10, impost vehicles de tracció mecànica per import de 6.049,89

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per CCP, danys que han estat 
valorats en un total de 844,12 € (IVA inclòs) d’acord amb el pressupost de reparació emès pel ta-
ller pneumàtics i mecànica ràpida Porres, els quals assumirà la companyia d’assegurances adver-
tint a la reclamant que, la part corresponent a l’VA (146,50 €), no li serà abonada si no aporta la 
corresponent factura.

MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula.

USPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTA-
CIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a JGN que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es pro-
cedirà 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 objec-
tius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació del 75% de la quota tributària de l’IVTM a comptar de l’exercici 2019 i 
de manera perpètua metre no es modifiqui l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost a  RES-
TAURADORS DEL MONTSIÀ, S.L..

Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a SCF i XAC

S’aplica exempció per maquinària agrícola a CDAD. GRAL. REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE 
L’EBRE –ZONA DELTA-.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per Subirats Brother, S.L.U.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desestima la sol·licitud formulada per  Faraona Entrenetiment SL per poder utilitzar el pavelló fi-
ral els dies 26 a 30 de juny ja que el pavelló no està lliure

Es desestima la sol·licitud formulada per  del Centre Montserrat Xavier en la que demana autoritza-
ció per poder utilitzar l’exterior del pavelló firal els dies 9 a 11 de juliol de 2018 ja que el pavelló no 
està lliure.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza a L’associació d’engrescats de les Terres de l’Ebre la cessió de dues carpes, equip de mú-
sica de festes, 20 taules i 80 cadires, advertint a la interessada que s’està gestionant el permís amb 
el Museu de les Terres de l’Ebre pel que fa al punt de llum.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza amb efectes  retroactius l’ús del minibús a TE^S (Terres de l’Ebre am el poble saharaui) el 
dia 30 de juny de 2018.

COMUNICACIONS OFICIALS

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Incorporació d'agents de la policia local en comissió de serveis  
S’aprova la incorporació dels 4 candidats que han obtingut major puntuació, d’acord amb l’acta 
de selecció, sempre que les seves administracions d'origen els concedeixin la comissió de serveis. 
Els agents son:

 RAI
 JTF
 JGC
 SPA

Atorgament de subvencions a les AMPES per la realització de programes i activitats per a l’any 2018  
S’atorga a les associacions de mares i pares d’alumnes una subvenció per a la realització de 
programes i activitats per a l’any 2018 d’acord amb el quadre següent

CENTRE - AMPA PUNTUACIÓ IMPORT ATORGAT

Col·legi Sagrat Cor 60 1.764,71 €

Escola Consol Ferré 100 2.941,18 €

Escola Agustí Barberà 60 1.764,71 €

CEE l’Àngel 100 2.941,18 €

Escola de música de la 40 1.176,47 €



Unió Filharmònica d’Am-
posta

Escola Miquel Granell 60 1.764,71 €

Escola Soriano Montagut 60 1.764,71 €

Escola Poble Nou del Delta 40 1.176,47 €

IES Ramon Berenguer IV 60 1.764,71 €

Institut de Tecnificació 100 2.941,18 €

TOTAL: 680 20.000 €

Contractació menor de subministraments  
S’aprova l’adquisició de senyals per indicar noms de camins del Delta de l’Ebre amb Projectes i Ins-
tal·lacions d’Espais Urbans SL  segons oferta presentada per un import total de 4.955,97 €.

S’aprova l’adquisició de les coques per a repartir la nit de presentació de les pubilles a Adell Torres 
SL segons oferta presentada per un import total de 1.584,00 €.

S’aprova l’adquisició de productes de neteja necessaris per a dur a terme la tasca de neteja de les 
instal·lacions esportives a Overlim SA segons oferta presentada per un import total de 2.976,37 €.

S’aprova l’adquisició de consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals amb 
Seinsol SL segons oferta presentada per un import total de 2.130,89 €.

Aprovació de directrius internes dels treballadors de les estades “Delta Summer Camp”  
S’aproven les Directrius internes dels treballadors/es de les estades de l’Ajuntament d’Amposta 
“Delta Summer Camp” amb la finalitat de vetllar pel projecte educatiu i aconseguir una activitat 
d’educació en el lleure de qualitat.

Baixa voluntària de treballador  
S’aprova la baixa voluntària del contracte de treball formalitzat amb MNI amb efectes del dia 25 de 
juny de 2018.

Proposta per regularització i baixa d’operacions comptables  
Es regularitzen i donen de baixa aquestes operacions:

AD Data JGL PARTIDA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT BAIXA

20180000331
2

15/01/18 11/33820/226
09

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
EQÜESTRE 
D'AMPOSTA

Tres tombs Festi-
vitat Sant Antoni

1.850,00 € 1.850,00 €



20180000331
3

15/01/18 09/1533/2210
4

METALCO, 
S.A

Equipament hi-
vern personal 
brigada

914,32 € 914,32 €

20180000582
1

05/02/18 11/33818/226
09

FERRERES, 
SCP

Lloguer taules i 
cadires xocolata-
da Carnestoltes 
infantil

1.452,00 € 1.452,00 €

TOTAL 4.216,32 €

Atorgament de premis i ajuts del Carnestoltes 2018
S’accepta la documentació presentada per les següents comparses per haver presentat docu-
mentació en temps i forma, d’acord amb allò establert a les bases:

Comparsa
SAN FERMIN
ELS ENGINYERS
ELS DEL BARRI-LA GRAN 
BODA
SISTER ACT
LOS CORLEONE
LET’S GO PARTY
EL PETIT MON-BRUIXES I 
BRUIXOSTS
BOMBOLLES
SONA

S’autoritza, disposar, reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents en concep-
te de premis a les comparses guanyadores de la rua de Carnestoltes 2018.

Concepte Comparsa Premi

1ER PREMI ELS ENGINYER-ASSOC. THE 
COUNTRY SHERIFFES 300

2N PREMI SISTER ACT-ASSOC.VEÏNS DEL 
GRAU 200

3ER PREMI ELS DEL BARRI- LA GRAN 
BODA 100

TOTAL 600

S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la subvenció, no obstant 
informe desfavorable d’intervenció, a la comparsa “Els bojos del Rock” presentada per MJN 
per un import de 300,00 €.

Aprovació de conveni de col·laboració amb Engalanats Amposta
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Engalanats Amposta per 
tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al des-



envolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2018 del que s’ha donat 
compte.

Aprovació de les bases i convocatòria del “Tercer concurs de carrers engalanats”
S’aproven les bases reguladores i convocatòria del “Tercer concurs de carrers engalanats” que
es realitzarà durant les Festes Majors d’Amposta 2018, obrint el període d’inscripció del 23 de 
juliol al 3 d’agost de 2018 ambdós inclosos.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública
S’autoritza a JFF representant del comitè unitari de Pensionistes i Jubilats Marea, per posar 
una taula els dissabtes al mercat per difondre informació sobre la situació de les pensions.

S’autoritza a SAF per poder fer una exhibició del seu gimnàs el dia 6 de juliol de 2018  de 
20.30 a 22.30 a la Plaça Ramon Berenguer IV, i se li cedeixen 150 cadires i un punt de llum

Sol ·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament
S’autoritza que es pinti una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlids al carrer Vaz-
quez de Mella, 72, advertint a la persona interessada (ASP), que la mateixa podrà ser utilitzada
per qualsevol personal que disposi de la tarja de minusvalidesa.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària
S’autoritza la sol·licitud de OGM per la celebració d’una activitat de tipus musical a l’establi-
ment on ara es realitza l’activitat de cafè concert.

S’autoritza la sol·licitud de MAR per la celebració d’una activitat de tipus musical a l’establi-
ment on ara es realitza l’activitat de bar.

S’autoritza la sol·licitud de jardin Cafe Bar SLU per la celebració d’una actuació musical en viu 
on ara es realitza l’activitat de bar.


