
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 16 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: 8:20
Hora fi: 9:02

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anteri-
or de data 9 de juliol de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES.
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per instal·lació d’equip telecomandat sobre cel·les existents, 
en el Carrer Eucaliptus, 29

A Endesa Distribución Eléctrica SLU per instal·lació de telecomandament, en el Polígon 58, 128.

A Endesa Distribución Eléctrica SLU per instal·lació d’un equip telecomandat, en el Carrer Roma, 
1

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CÀTERING PER A LA LLAR D’INFANTS 
“LA SEQUIETA”.
S’adjudica a l’empresa Cuina gestió, SL., el contracte del subministrament de càtering per a la 
Llar d’infants de titularitat municipal “La Sequieta”.

ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA 
DE FESTES MAJORS 2018.
S’adjudica a l’Associació d’oci nocturn d’Amposta  la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i ex-
plotació de la barra de Festes majors – 2018, amb un cànon de 850,00 €., així com amb la obliga-
ció d’aplicar els preus de les begudes i menjars que figuren en la seva oferta.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’autoritza la compra de rams de flors i decoració per als actes de Festes Majors d’Amposta a 
MSR segons oferta presentada per un import total de 2.237,40 €.



S’autoritza la compra de sabates adequades per a realitzar les tasques de la brigada municipal i 
garantir la seguretat en el treball a Metalco, S.A. segons oferta presentada per un import total de
1.461,68 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’autoritza el lloguer d’un equip de so i llums per a l’actuació de los 80 Principales a Festes Majors
d’Amposta a EJR System’s, S.L. segons oferta presentada per un import total de 3.267,00 €.

S’autoritza contractar una actuació de la banda de los 80 Principales per tal d’amenitzar la nit de 
l’11 d’agost de 2018, dintre el  Programa de Festes Majors d’Amposta 2018 a Hope Music segons 
oferta presentada per un import total de 4.598,00 €.

S’autoritza la contractació de disseny coreogràfic i una actuació de dansa el diumenge 14 de juli-
ol a la Lira, per a Dansamposta 2018 a JMM segons oferta presentada per un import total de 
3.321,39 €.

S’autoritza la contractació el servei de netejar les runes d’un solar al Polígon de l’Oriola, de propi-
etat municipal, per evitar riscos amb Transports Morales Blanquet, S.L. segons oferta presentada
per un import total de 3.630 €.

S’autoritza contractar el servei de menjador de les Estades d’Estiu “Delta Summer Camp” les 
dues primeres setmanes de juliol a Restaurant Spirit S.C. segons oferta presentada per un im-
port total de 4.452 €.

S’autoritza contractar el servei per a la elaboració de la diagnosi, impuls del pla LGBTI i disseny 
del programa de Formació a professionals de l’Ajuntament d’Amposta a ACISI segons oferta pre-
sentada per un import total de 4.000 €.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ.

S’autoritza a RNA a assistir a  la nova convocatòria per seleccionar operacions FEDER, el diven-
dres 20 de juliol de 2018 a partir de 10.30 a les 12 hores, a la Delegació de Govern de les Terres 
de l’Ebre, Tortosa.

S’autoritza a NMB  juntament amb el Regidor de Noves Tecnologies, Transparència, Eficiència i 
sostenibilitat Energètica a assistir a la reunió del grup de treball d’Ajuntaments del Camp de Tar-
ragona i Terres de l’Ebre per a la Coordinació de projectes d’Smart Cities, el divendres 20 de juliol
de 2018 de 12 a 15 hores, a l’Ajuntament de Cambrils. 

S’autoritza a APR a assistir a l’Assemblea de Final de Curs de la CEADC, com a representant de 
l’escolta, el dimarts 17 de juliol de 2018 de 12 a 18.30 hores, a Vilanova i la Geltrú. 

S’autoritza a RC i JPB a assistir a la III Trobada Catalana d’Escoles Verdes Bressol, el dissabte 30 
de juny de 2018 de 9.45 a 14 hores, a Prat de Llobregat. 



S’autoritza a VAG a assistir al Curs sobre contractació electrònica: el servei e-Contractació del 
Consorci AOC, el 20 de setembre de 2018 de 10 a 14 hores, a la Sala d’actes de la Diputació de 
Lleida. 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I L’INSTITUT 
MONTSIÀ

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració educativa a formalitzar entre l’Ajuntament 
d’Amposta i l’IES Montsià amb la finalitat de finançar el projecte INNOVA FP de transferència de 
coneixement. Alumnes d’ESardi. Il·luminació LED.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 455 de data 16/07/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 29.408,27 € la qual comença amb Tendals i Tapisseria Valldepérez 
SL per import de 2.643,85 € i finalitza amb Escola de Teatre i Circ per import de 2.940,00 €.
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 456 de data 16/07/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 67.165,11 € la qual comença amb Endesa Energia SAU per import 
de 33.426,79 € i finalitza amb Telefónica de España SA per import de 1.849,33 €.

Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 459 de data 16/07/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 4.452,00 € la qual comença i finalitza amb una única factura de Res-
taurant Spirit SC per import de 4.452,00 €.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club 
Esportiu Sala Esgrima, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 4.500 euros.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al 
Club Nàutic Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 5.412,97 eu-
ros i es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a Club Nàutic Amposta de la quantia de 
4.425,00 euros fixats al conveni i corresponents al segon pagament del mateix.

S’aprova, la justificació relativa al primer pagament corresponent al 40 % de la subvenció en 
favor de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià (AFAM) en virtut de Con-
veni de Col·laboració signat, per import de 2.615,85 €, i es reconeix l’obligació i s’ordenarel pa-
gament a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià de la quantia de 2.600,00 
euros fixats al conveni i corresponents al primer pagament d’un 40 % de la totalitat de la subven-
ció.

S’aprova, la justificació relativa al primer pagament corresponent al 40 % de la subvenció en 
favor de Creu Roja Amposta en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 
8.160,21 € i es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a Creu Roja Amposta de la quantia de 
8.000,00 euros fixats al conveni i corresponents al primer pagament d’un 40 % de la totalitat de 
la subvenció.

APROVACIÓ DE PREUS NOUS DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL CARRER LOPE DE VEGA”



S’aproven les noves unitats d’obra PN01, PN02, PN03, PN04, PN05, PN06, PN07, PN08 i PN09 cor-
responents a les obres “17017 Urbanització del Carrer Lope de Vega”, la seva execució a l’obra i 
la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:
- PN_01 per un import de 6,18 €
- PN_02 per un import de 5,92 €
- PN_03 per un import de 5,00 €
- PN_04 per un import de 7,00 €
- PN_05 per un import de 3,15 €
- PN_06 per un import de 100,84 €
- PN_07 per un import de 106,81 €
- PN_08 per un import de 2,39 €
- PN_09 per un import de 142,30 €

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVA ESPORTIVA.

S’autoritza la realització de la sisena regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos 
aquàtiques 2018, el 21 de juliol de 2018 per part de la Federació Catalana de Motonàutica, així 
com poder utilitzar diferent material com el podi, trofeus, serveis de la Creu Roja, equip de so, 
punts de llum i la col·laboració de protecció civil en les tasques de seguretat. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

S’autoritza  Magtrencs SLU l’ús de les següents instal·lacions esportives:
 Equipament: Pavelló 2

o Dia/es: 20 i 21 de juliol del 2018
o Franja horària: divendres 20/07/2018 de les 16:30 hores, a les 18:30 hores. Dis-

sabte 21/07/2018 de les 17:00 hores a les 20:00 hores.
o Activitat que es vol realitzar: Campus de bàsquet.

 Equipament: Camp de Futbol
o Dia/es: 4, 5 i 6 de Setembre del 2018
o Franja horària: Dimarts 04/09/2018 de les 15 hores, a les 17 hores. Dimecres 

05/09/2018 de les 10hores a les 13:00hores i de les 15 hores a les 17 hores. Di-
jous 06/09/2018 de les 10hores a les 13:00hores

Activitat que es vol realitzar: Campus de futbol.

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 Fortuny,
5, com sol·licita CCB, advertint a la interessada, que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol 
personal que disposi de la tarja de minusvalidesa.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES



Comunicacions Oficials

 Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Resolució exp. ECO-21-2018, per 
la qual s’autoritza a l’Ajuntament d’Amposta a la celebració de festes tradicionals amb 
bous al barri del Grau, amb motiu de les Festes del Carme, el 14 de juliol, la Junta de 
Govern Local resta assabentada.

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, remet resolució d’atorga-
ment de subvenció del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2018, Ajuts GALP, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

Aprovació del Padró Fiscal
S’aprova el padró anual de la recollida d’escombraries any 2018, per un import de 1.343.659,47 
€.

Sol·licitud de treballador de reconeixement de temps treballat a l’administració  

S’informa favorablement a l’assignació dels nous triennis segons sol·licitud de JFF

Propostes de contractació de personal  

S’aprova la contractació de PPT, per a donar suport a la gestió administrativa i documental de 
l’àrea de Secretaria.

S’aprova la contractació de MSF, JSJ, CGM i XGN per a donar suport a les tasques de reparació de 
paviment de la via pública.

Aprovació de realització d’activitats extraordinàries  

S’autoritza la cessió del pavelló firal els dies 24 a 26 d’agost de 2018 així com l’escenari i les corti-
nes de plàstic sol·licitades a l’Associació Dashmesh

S’autoritza la cessió  la cessió del pavelló firal el dia 5 d’agost de 2018 a  l’Associació Oci Nocturn 
Amposta per poder celebrar una “Disco Mòbil”.

S’autoritza la realització d’un concert amb DJ’s el dia 21 de juliol de 2018, al Pub Mandala.

S’autoritza a Promocions d’Oci la Cala, S.L. la realització d’una activitat extraordinària musical de-
nominada TU-TU de Dia el dia 28 de juliol de 2018, al recinte posterior del Club Esportiu d’Am-
posta.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  

S’autoritza l’ús del minibús a l’Associació SILOÉ els dies 7 i 14 de setembre i 19 i 26 d’octubre de 
2018 per anar a buscar menjar a Reus. 



S’autoritza l’ús del minibús a  la Fundació Pere Mata els dies 5, 15 i 16 de setembre de 2018 per 
fer una sortida comunitària. 

Autorització per a la realització de pràctiques de maniobres i/o destresa a zona urbana  

Saprova el Pla de seguretat i salut de “Reparació de les deficiències de l’obra 12_004_Rehabilita-
ció de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació en el seu entorn”  elaborat per JV, d’acord amb les 
consideracions fetes per la directora de l’obra.

Ampliació del termini de presentació de les justificacions de subvencions a AMPES per al 2018  

S’autoritza l’ampliació del termini de presentació de les justificacions de les subvencions a les 
AMPES fins al dia 31 de juliol de 2018. 

Aprovació de conveni entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament d’Amposta en el marc
del Projecte Carnet Jove Municipal.   

S’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Agència Catalana de la Jo-
ventut i l’Ajuntament d’Amposta en el marc del Projecte Carnet Jove Municipal. 

Contractació menor d’obres  

S’acorda la demolició de les aules de l’escola Miquel Granell i adequar les necessitats de l’escola 
per donar un millor servei a RGG segons oferta presentada per un import total de 3.761,31 €.

S’acorda contractar el servei de procedir a la finalització de les obres de la cuina de l’escola Mi-
quel Granell amb Construccions Conscat 2014, S.L.U. segons oferta presentada per un import to-
tal de 7.698,49 €.

Contractes privats  

S’acorda llogar animals per a actes taurins de Festes Majors 2018 del Poble Nou del Delta a PFA 
segons oferta presentada per un import total de 8.470 €.

Adjudicació de les obres “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici de l’antic Sindicat”  
S’adjudica a Adolfo constructors del Montsià, SL i Construcciones 3G, SA, Unión temporal de em-
presas Ley 18/1982 de 26 de mayo, el contracte per l’execució de les obres per l’execució de 
l’obra Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici de l’antic Sindicat”, en les condicions següents:

 Preu: 853.275,23 € més 179.187,80 € (en concepte d’IVA) sent un total d’1.032.463,03 €.
 Termini de garantia total: 60 mesos

Adjudicació del contracte de les obres   “Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana flu  -  
vial d’Amposta, en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del Castell d’Amposta”  .       
S’adjudica a l’empresa Adolfo constructors del Montsià SL., el contracte per l’execució de les 
obres “Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana fluvial d’Amposta, en el seu tram 
entre el Poador i el segon fossat del Castell d’Amposta”, en les condicions següents:

 Preu: 133.495,24 € més 28.034,00 € (en concepte d’IVA) sent un total de 161.529,24 €.
 Millores a executar sense càrrec per l’Ajuntament: 1, 2 i 3


