
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2018
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Hora inici: 8:15
Hora fi: 9:10

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
data 23 de juliol de 2018.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA “PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS – 2018”.
S’aprova la memòria valorada per l’execució de les obres “Pavimentació de diversos carrers i camins –
2018” (18_007_MV), redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost màxim de licitació de
150.000,00 €.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS EX-
PEDIENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
S’aprova  l'expedient de contractació  mitjançant procediment obert simplificat,  oferta econòmicament
més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS
S’aprova contractar els serveis de càtering per al sopar popular de Festes Majors d’Amposta 2018 amb Res-
tamposta, S.L. segons oferta presentada per un import total de 11.440,00 €.

S’aprova contractar tanques antiavalots per a les actuacions al recinte del Pavelló 1 d’octubre amb Power
Band Productions, S.L. segons oferta presentada per un import total de 1.694,00 €.

S’aprova contractar els serveis per al lloguer d’un equip de so i llums per a la Zona Jove del dia 10 al 19
d’agost en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb Promocions d’Oci La Cala, S.L. segons oferta presen-
tada per un import total de 5.000,00 €.

S’aprova contractar els serveis d’autobusos els dies 12, 13, 14, 16, 17 i 18 d’agost al Pavelló 1 d’octubre per a
la gent gran que no disposa de vehicle propi amb Autocars Llosa, S.L. segons oferta presentada per un im-
port total de 1.650,00 €.



S’aprova contractar els serveis de muntatge de les dos grades de l’Ajuntament a la Plaça de Bous per a les
Festes Majors d’Amposta 2018 amb Revestiments els Alfacs, S.L. segons oferta presentada per un import to-
tal de 3.368,64 €.

S’aprova contractar els serveis de lloguer de cabines sanitàries per als Bous de les Festes Majors d’Amposta
2018 amb Servicios de Transporte Royo e Hijo,  S.L.  segons oferta presentada per un import total  de
1.482,25 €.

S’aprova contractar el servei mèdic a la població d’Amposta durant els actes taurins de les Festes Majors
2018 amb OSL segons oferta presentada per un import total de 3.000,00 €.

S’aprova contractar els serveis d’esbrossar arbres del sotabosc per garantir la bona imatge del medi ambi-
ent del municipi amb Jardineria Forestal segons oferta presentada per un import total de 4.961,00 €.

S’aprova contractar els serveis per al desenvolupament del projecte sobre usos, criteris d’adjudicació i mo-
del de gestió d’habitatges públics de l’Ajuntament d’Amposta amb Fundació Habitat 3 segons oferta presen-
tada per un import total de 7.260,00 €.

S’aprova contractar els serveis per a la reparació i arranjament de portes, balconeres i bastiments dels des-
perfectes causats per un robatori amb Lleixà Fusters, SCCL segons oferta presentada per un import total de
2.232,45 €.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS.

S’aprova l’adquisició d’una fregadora amb tracció per a dur a terme la neteja dels terres de la Piscina Munici-
pal amb Tot Maquinària Segarra, S.L. segons oferta presentada per un import total de 5.114,91 €.

S’aprova contractar el subministrament de gelats per a l’arribada del Nou de les Festes Majors d’Amposta
2018 amb Torrons i Gelats, S.L. segons oferta presentada per un import total de 4.203,85 €.

S’aprova la contractació d’aglomerat tipus AGF, per garantir el bon estat i seguretat de la infraestructura vià-
ria amb Benito Arnó e Hijos, S.A. segons oferta presentada per un import total de 2.337,72 €.

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS

S’aprova la contractació consistent en un contracte menor privat d’assegurança de suspensió d’espectacles,
en cas d’inclemència meteorològica amb MGS Seguros i Reaseguros, S.A. segons oferta presentada per un
import total de 2.976,72 €.

S’aprova la contractació consistent en un contracte menor privat d’assegurança d’accidents per als partici-
pants als actes taurins durant les Festes Majors d’Amposta 2018 amb Mutua General de Seguros segons
oferta presentada per un import total de 6.654,33 €.

S’aprova la contractació del Grup Musical Suc d’Anguila, per amenitzar les tardes de bous i altres actes de
les Festes Majors d’Amposta 2018 segons oferta presentada per un import total de 5.142,50 €.

S’aprova la contractació del Grup Musical Suc d’Anguila, per tal de dur a terme l’espectacle de la Primera
Trobada de Cantadors Ciutat d’Amposta segons oferta presentada per un import total de 3.509,00 €.

S’aprova la contractació del Grup Musical Almas Gemelas, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018
amb CCS segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 €.



S’aprova la contractació d’Imagina Ràdio, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018 segons oferta pre-
sentada per un import total de 3.630,00 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Machancoses, el marc de les Fes-
tes Majors d’Amposta 2018 amb FMR segons oferta presentada per un import total de 3.913,14 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Arriazu, el marc de les Festes Ma-
jors d’Amposta 2018 amb JAS e Hijos segons oferta presentada per un import total de 4.235,00 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Benavent, el marc de les Festes
Majors d’Amposta 2018 amb VBP segons oferta presentada per un import total de 3.630,00 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Vidal, el marc de les Festes Majors
d’Amposta 2018 amb GVS segons oferta presentada per un import total de 6.333,14 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Ozcoz, el marc de les Festes Ma-
jors d’Amposta 2018 amb Hermanos Ozcoz Gracia, SC segons oferta presentada per un import total de
4.235,00 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Mansilla, el marc de les Festes Ma-
jors d’Amposta 2018 amb FMB segons oferta presentada per un import total de 8.007,78 €.

S’aprova la contractació d’arrendament de vaques i bous de la ramaderia Fumadó, el marc de les Festes Ma-
jors d’Amposta 2018 amb amb PFA segons oferta presentada per un import total de 6.655,00 €.

APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NE-
TEJA D’ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI – LOTS 1, 2, 3 I 5.

Aquest punt s’acorda deixar sobre la taula.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.

S’aprova la contractació temporal de LPF, per atendre a l’acumulació de feina que es produeix en el De-
partament de Festes.

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

S’autoritza a RNA a assistir al Curs “Contractes Menors” el dia 1 i 8 d’octubre de 2018 de 9 a 14.30 ho -
res, a Tarragona. 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS.

S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb l’Associació de Restauradors d’Amposta amb la finali-
tat d’atorgar una subvenció a la mateixa durant l’any 2018 per finançar les seves activitats relacionades
amb la realització de campanyes promocionals per la beneficiària per tal de dinamitzar la gastronomia
del municipi Amposta. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS



S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 515 de data 30/07/2018
que ascendeix a un import líquid de 38.640,83 €, la qual comença amb M&C Systemebre, S.L. per im-
port de 1.527,77 € i finalitza amb Estructuras Musicales per import de 2.500,01 €.

El reconeixen les obligacions relatives a la relació número 512 de data 30/07/2018 que ascendeix a un
import líquid de 7.320,00 € la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per im-
port  de  7.320,00  €  i  finalitza  amb  Fundació  Privada  Serveis  Socials  del  Montsià,  per  import  de
7.320,00€.

Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 513 de data 30/07/2018 que ascendeix a un
import líquid de 15.435,16 € la qual comença amb Sebastià Caballé, Margarida, per import de 2.341,74
€ i finalitza amb Fundació Privada Gentis, per import de 11.630,77 €.

Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 514 de data 30/07/2018 que ascendeix a un
import líquid de 29.155,05 € la qual comença amb Estructuras Musicales, S.L. per import de 2.026,75 € i
finalitza amb Club Esportiu Amposta, per import de 4.518,34 €.

APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS.
S’aotrguen les subvencions a associacions per a la realització de programes i activitats d’atenció social i
semblants per a l’any 2018 d’acord amb els barems de puntuació que es diuen a continuació:

- A AHIDA per la seva programació afavorint la inclusió de les persones amb trastorns de TDAH i
autisme a través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima i per la viabilitat eco-
nòmica del projecte 100 punts i una subvenció de 3500 €

- A LLIGA CONTRA EL CÀNCER per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de
suport psicològic, econòmic, etc per a les persones afectades de càncer 100 punts i una subven-
ció de 3500 €

- A AEG-Gris per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psicològic,
econòmic, etc per a les persones afectades i famílies de toxicomanies 100 punts i una subven-
ció de 3500 €

- A AMPA CEE L’Àngel per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psi-
cològic, econòmic, etc per a les persones afectades i famílies de discapacitats, 77 punts i una
subvenció de 2700 euros.

- A MANS UNIDES per la seva programació vers les persones necessitades dels països del tercer
món, per treballar per cobrir les necessitats bàsiques de les dones, per la seva conscienciació
d’aquesta realitat i la implicació de les persones que en formen part de l’associació i per la viabi -
litat econòmica , 71 punts i una subvenció de 2.500 €

- A l’ ASSOCIACIÓ TERRES DE L’EBRE AMB EL POBLE SAHARAUI per el seu ajut que permet que in-
fants del Sàhara puguin gaudir de l’estiu però també revisar la salut dels infants 57 punts i una
subvenció de 2000 €

- A l'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS D'AMPOSTA per la seva programació afavorint la inclusió de les
persones grans a través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima i per la viabi-
litat econòmica del projecte 57 punts i una subvenció de 2000 €

- A ESPAI LA CAIXA per la seva programació afavorint la inclusió de les persones grans a través
d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima i per la viabilitat econòmica del pro-
jecte ,51 punts i una subvenció de 1.800 €

- A DIABETICS per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psicològic,
social , etc per a les persones afectades de diabetis 51 punts i una subvenció de 1800 €

- A ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS per la seva programació i activitats dirigides a promocionar el
voluntariat i la dinamització comunitària, que afavoreixen la cohesió social i per la viabilitat eco-
nòmica del projecte 28 punts i una subvenció de 1.000€-



- A l'entitat PERE MATA per la seva tasca en la inclusió social de les persones amb malaltia men-
tal, a traves del lleure per la seva programació i viabilitat, 20 punts i una subvenció de 700 €

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NA-
TURALESA URBANS.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota
tributària en quant a l’habitatge del causant i de la subjecte passiu i del 25% de la quota tributària del magat-
zem, segons l’establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a TRL.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota
tributària tant a l’habitatge del causant com a la plaça d’aparcament ubicada al mateix edifici, segons l’establert
a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MMS, JPM i EPM.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de les quo-
tes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal ADM i MDM.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota
tributària tant a l’habitatge del causant com a la d’aparcament ubicada al mateix edifici, segons l’establert a
l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MSF, BGC i AG.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa
per tractar-se d’una família nombrosa a AG.

RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER ESTADES D’ESTIU.

Es reconeix a PCE l’ingrés indegut atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en l’assistència a les es-
tades d’estiu durant tot el dia sinó només mig dia quina qualificació tributària és la següent:

- Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada 112,30 €.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ.

S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per
al pagament de l’IBI –exercici 2017- a GSB

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.

Aquest assumpte s’acorda retirar de l’ordre del dia. 

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

S’autoritza a l’ASSOCIACIÓ EINES, permís per a la utilització de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal
per al dia 18 de setembre des de les 18:30 hores fins les 20:30 hores..

S’autoritza a EXPLORA, S.C.P., la utilització del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 21 de desembre de
2018 de les 15:00 fins les 20:30 hores.



S’autoritza a l’ATENEU COOPERATIU TERRES DE L’EBRE la utilització de l’edifici el Casal sala teatre el dia 21 de
setembre de l’any 2018 per impartir una xerrada sobre habitatge cooperatiu.

S’autoritza a l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA permís per a la utilització de l’edifici el Casal sala teatre diver-
sos dies de l’any 2018 per impartir un curs sobre Automoció i Comunicació Saludable, concretament:

- 17 de setembre; 15 i 31 d’octubre i 15 de novembre. Des de les 09:00 fins les 14:00 hores.

S’autoritza a AMON CALLARISA SERVEIS I ASSESSORAMENT, S.L. a utilització del Teatre de l’edifici del Casal Mu-
nicipal el dia 27 de juliol de 2018 de les 09:30 hores fins les 11:30 hores.

S’autoritza a CREU ROJA AMPOSTA, la utilització de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal  per als dies
4 i 5 de setembre i reservar la sala per als dies 11, 16 i 17 d’octubre des de les 09:00 hores fins les 14:00 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA.

S’autoritza a DVP per tancar el carrer Primer de maig, des de les 6.00 hores fins a la finalització de l’esmorzar
del Bou. 

S’autoritza a SLM per tancar el carrer Valentins, entre el carrer Poble Nou i Sant Cristòfol, per a l’esmorzar del
Bou. 

S’autoritza a MCF a tancar el carrer Xile, del número 44 al 68, el dia 10 d’agost de 2018. 

S’autoritza a Llibreria Viladrich, S.L. per emplaçar un tòtem o cartell publicitari sobre la vorera, cantonada del
carrer Sant miquel i Avinguda de la Ràpita condicionada a que s’emplaci el tòtem al davant de l’Av. de la Ràpita,
12 i que amb anterioritat es facilitin fotografies i la forma en la que es subjectarà al terra i les seves característi-
ques tècniques. 

S’autoritza a JLB autorització per tancar el carrer Goya, 42, el dia 10 d’agost, per tal de fer un sopar d’inici de
Festes Majors, des de les 19.00 hores fins a la 1.00 hores. 

S’autoritza a Bodega Penyavins, S.C.P. a tancar el carrer València des de les 7.00 hores fins a les 15.00 hores
per tal de fer l’esmorzar del Bou. 

S’autoritza a JCP autorització per tancar el carrer Primer de maig, del número 11 fins al 16, durant els dies 10 a
19 d’agost, durant tot el dia, des de les 11.00 hores del matí per deixar circular als camions del Mercat. 

S’autoritza al Comitè Català de l’ACNUR per poder seguir realitzant activitats de diàleg directe amb la ciutada-
nia del municipi d’Amposta per un període de tres mesos: agost, setembre i octubre de 2018, condicionat a
que l’activitat s’haurà de dur a terme de 7.00 hores a 11.30 hores, del dia 11 d’agost de 2018 i que es respecti
la normativa de l’ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via.

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

URGÈNCIES  

Sol·licitud de fraccionament de deute tributari  

S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat a TALLER FRANC RODA, S.L.



Sol·licitud de devolució de fiança  

S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € a AEB mitjançant transferència al compte indicat.

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació d’Activitats – JUNY 2018  

Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques incor-
porades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 30 de juny
de 2018. 

Sol·licitud de jubilació parcial de treballador municipal  

Es declara la jubilació parcial del treballador FEC amb efectes del dia 1 d’agost de 2018, període on començaria
a treballar el rellevista SEL i anirien treballant i descansant en períodes alterns de tres mesos. 


