
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 9 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
Secretaria genera:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Excusa la seva absència:
Sra. Joanna Isabel Estévez González

Hora inici: 8:15
Hora fi: 8:46

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 2 de juliol de 2018.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA I FACTURA
S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Substitució xarxa d’aigües residuals d’Amposta
2017”, per un import de 87.757,28 €, així com la factura número 39.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova contractar els serveis d’arquitectes especialitzats en la recuperació del patrimoni 
històric per tl que elaborin aixecaments previs, redacció d’avantprojecte, memòria tècnica, 
valoració econòmica, pla de manteniment de l’actuació “Recuperació i Posada en valor de la 
celòquia del Castell dels Caballers de l’ordre de Sant Joan” amb Brull i Alfonso Arquitectura i 
Patrimoni SLP  segons oferta presentada per un import total de 5.929,00 €.

S’aprova contractar els serveis d’un metge per als actes taurins del barri del Grau i de les 
Festes Majors de Poble Nou del Delta 2018 amb CRB segons oferta presentada per un import 
total de 1.350,00 €.

S’aprova contractar els serveis de maquinaria pesada de forma ràpida de la qual l’Ajuntament 
no en disposa amb Arigermar SL segons oferta presentada per un import total de 4.900,00 €.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de NCF com auxiliar administratiu per al departament d’obres.

S’aprova la contractació de JAR com auxiliar administratiu per a l’oficina de Gestió Tributària.

S’aprova la contractació de AAG com auxiliar administratiu per a l’àrea de serveis.



S’aprova la contractació de KCC com auxiliar administratiu per a l’àrea de serveis

S’aprova la contractació de ERG com a Tècnic especialista del centre d'Art lo Pati,

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza a IVF i NMF a assistir a la reunió que organitza el SOC en relació a la taula rodona 
on es convida a l’Ajuntament d’Amposta com a entitat referent que ha dut a terme programes
de Garantia Juvenil.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 418 de data 
09/07/2018 que ascendeix a un import líquid de 3.232,21 € la qual comença amb Sociedad 
Estatal Correos y Telegrafos SA per import de 3.232,21 € i finalitza amb Sociedad Estatal 
Correos y Telegrafos SA per import de 3.232,21 €
També es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 419 de data 09/07/2018 que
ascendeix a un import líquid de 26.651,94 € la qual comença amb Fundació Privada Serveis 
Socials del Montsià per import de 17.478,34 € i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials 
del Montsià per import de 7.173,60 €.
Així com es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 420 de data 09/07/2018 
que ascendeix a un import líquid de 30.679,00 € la qual comença amb ISS Facility Servicies SA 
per import de 1.327,38 € i finalitza amb Fraga López, Natalia per import de 2.299,00 €.
Finalment es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 421 de data 09/07/2018 
que ascendeix a un import líquid de 38754,72 € la qual comença amb Garden Arrels SL per 
import de 1.815,48 € i finalitza amb Drakonia Productions SL per import de 2.964,50 €.

S’aprova el pagament de la quantitat de 4.567,42 euros. A MGM, en concepte d’indemnització 
segons acord de 27 de setembre de 2017.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL
S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 46 del Preu Públic 
per la utilització per activitats privades, de sales i dependències municipals, atenent a la 
següent redacció:
- Lloguer puntual 10,00 € / hora.
- Lloguer periòdic - estable 8,00 € / hora.
- Pack 12 hores mensuals 72,00 € / pack.

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FESTES AL BARRI DEL GRAU”
S’aprova la realització de les Festes del Barri del Grau els dies 13 a 16 de juliol de 2018 d’acord
amb el programa adjunt.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE FOCS D’ARTIFICI
S’autoritza a MSR a ealitzar focs d’artifici el dia 4 d’agost de 2018 a les 20.30 hores a la zona 
del castell per celebrar el 25è aniversari de noces, així com que se li facilitin dos punts de 
llum.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA
S’autoritza al Club Natació Amposta, a poder realitzar la Travessa Nedant del Riu Ebre el 29 de
juliol de 2018, així com poder utilitzar el pantalà i la col·laboració de protecció civil en les 
tasques de seguretat i material com les tanques per delimitar la zona.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza al  Club Gimnàstica Rítmica d’Amposta a realitzar una exhibició a la plaça del 
mercat el dia 12 d’agost de 2018 a les 22 hores, així com la cessió de diferent material.

S’autoritza a TBL per ocupació de la via pública el dia 11 de juliol de 2018 a les 19.30 a la Plaça 
Elisabets, així com autorització per poder decorar-ho i la cessió de l’equip de so amb 
megafonia i tanques.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
S’autoritza a  l’Associació Oci Nocturn Amposta per promoure una activitat extraordinari al 
recinte exterior del Pavelló de Fires amb un aforament màxim de 983 persones de les 23.30 
hores del dia 14 de juliol de 2018 fins les 6.00 hores del dia 15 d’agost de 2018.

S’autoritza la sol·licitud de la societat de Caçadors l’Ebre per dur a terme la cursa de barquets 
de perxar a la zona de l’embut el dia 12 d’agost de 2018, així com la cessió de tanques i la 
presencia de protecció civil.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres “Urbanització del carrer Sant Cristòfol”  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “Urbanització del carrer Sant Cristòfol” redactat per 
Construcciones 3G SA, amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

Adjudicació del contracte d’execució de les obres “Arranjament de diversos camins 2018”  
S’adjudica a l’empresa Construcciones 3GSA, el contracte l’execució de les obres “Arranjament de
diversos camins - 2018”, en les condicions de la seva oferta, per un import màxim de 150.000,00 
€ (IVA inclòs).

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per l’estesa de línia aèria 
de baixa tensió al polígon 2 parcel·la 113. que sol·licita CCM

Arrendament de magatzem per a la Policia Local  
S’aprova l’arrendament del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Burgos, 8, pro-
pietat de JPS, per destinar-lo a magatzem pel servei de la policia local.

Contractació menor de subministraments  
S’aprova l’adquisició de pintura per abastir de material als pintors dels serveis municipals i així 
garantir el subministrament en un temps d’espera mínim i optimitzar el rendiment dels operaris 
amb Agustin Arnau SA  segons oferta presentada per un import total de 4.900,00 €.



S’aprova l’adquisició de material per a la senyalització vial i complements necessaris amb Metal-
co SA  segons oferta presentada per un import total de 12.000,00 €.

S’aprova l’adquisició de mobiliari d’oficina per al despatx de serveis socials per ampliació de per-
sonal amb Galeries España  segons oferta presentada per un import total de 447,20 €.

S’aprova l’adequació d’el mobiliari de les oficines i espais públics amb Solucions Tecnològiques 
Esmar SL  segons oferta presentada per un import total de 2.251,14 €.

S’aprova amb Toc Toc SCP , segons oferta presentada per un import total de 3.707,31 €, l’adquisi-
ció de mobiliari que permeti la renovació del sofà de la zona famílies, les taules i cadires de la 
zona dels menuts i la creació d’un espai de lectura relaxada a la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó, d’acord amb la Resolució CLT/2170/2017 per a la renovació de mobiliari, senyalització 
i maquina de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.

S’aprova amb Toc Toc SCP , segons oferta presentada per un import total de 4604,05 €, l’adquisi-
ció de mobiliari que permeti la renovació del sofà de la zona famílies, les taules i cadires de la 
zona dels menuts i la creació d’un espai de lectura relaxada a la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó, d’acord amb la Resolució CLT/2170/2017 per a la renovació de mobiliari, senyalització 
i maquina de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.

S’aprova, Hermex Iberica SL   segons oferta presentada per un import total de 4.554,15 €, l’ad-
quisició de mobiliari que permeti la presentació del fons en centres d’interès i la creació d’una 
zona makerspace i d’un racó de la llum per a l’experimentació i la descoberta dels més petits, 
d’acord amb la Resolució CLT/2170/2017 per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquina 
de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.


