
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 8 DE AGOST DE 2018

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Marc Fornós Monllau
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 8:15
Hora fi: 9:45

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 30
de juliol de 2018.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS.
S’aprova la contractació dels serveis del veterinari AGL per a dur a terme els seus serveis com a veterinari du-
rant els actes taurins de les Festes Majors d’Amposta de l‘any 2018 per un import de 4.114,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis del veterinari JMB per a dur a terme els seus serveis com a veterinari du-
rant els actes taurins de les Festes Majors d’Amposta de l‘any 2018 per un import de 2.401,85 €.

S’aprova la contractació dels serveis per a la redacció d’una memòria valorada per a la reforma de la coberta i
el paviment del pavelló poliesportiu municipal amb Inor Consultoria Técnica, S.L. segons oferta presentada
per un import total de 14.852,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis per a pintar dos nous espais al pavelló interior i realitzar el manteniment i
ampliació de les zones antigues amb Sepitar 2016, S.L. segons oferta presentada per un import total de
2.510,75 €.

S’aprova la contractació dels serveis per a la instal·lació de noves pilones amb CM Plastik Recycling segons
oferta presentada per un import total de 1.960,20 €.

S’aprova la contractació dels serveis per ampliar el subministrament elèctric de la Residència del CTE per abas-
tir el Pavelló d’Esgrima amb Enate Enginyeria, S.L.P. segons oferta presentada per un import total de 2.420,00
€.

S’aprova la contractació dels serveis de senyalització horitzontal amb Sepitar 2016, S.L. segons oferta presen-
tada per un import total de 14.000,00 €.



S’aprova la contractació d’una bossa d’hores per a reforç a la brigada d’electricitat als treball que s’estan realit-
zant als col·legis públics  amb FLG segons oferta presentada per un import total de 4.000,00 €.

S’aprova la contractació d’un conserge per al Centre de Tecnificació Esportiva amb ORM segons oferta presen-
tada per un import total de 11.907,04 €.

S’aprova la contractació de la cobertura sanitària durant la celebració dels Bous de les Festes del Poble Nou
2018 amb Cruz Roja Española segons oferta presentada per un import total de 1.945,47 €.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS.

S’aprova la compra de bolquers per a les entitats socials Càritas i Creu Roja amb Eroski segons oferta presen-
tada per un import total de 2.538,89 €.

S’aprova procedir a la compra i impressió de gots de plàstic per promoure la campanya Amposta amb respec-
te, per a les Festes Majors de 2018 amb Publicenter Serigraf, S.L. segons oferta presentada per un import total
de 1.626,97 €.

S’aprova la compra de tanques mòbils i bases de formigó per a tanques amb Arques Magriñà, S.L. segons
oferta presentada per un import total de 1.998,44 €.

S’aprova la compra de material per reparar subministres elèctrics amb Ebre Qualitat, S.A. segons oferta pre-
sentada per un import total de 1.249,43 €.

S’aprova la compra de material elèctric per a poder dur a terme les obres del Col·legi Miquel Granell amb Ame
Material electrico, S.A. segons oferta presentada per un import total de 4.000,00 €.

S’aprova la compra de cortines per al Departament d’Obres i Urbanisme amb Vidres i Persianes Bessó, S.L. se-
gons oferta presentada per un import total de 2.123,55 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.

S’aprova la contractació de FRM com a  professional expert en bous (director de  Lidia) per a dirigir tots els ac-
tes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2018.

S’aprova la contractació temporal de FAL un mes més, degut a la baixa mèdica de l’enginyer de l’Ajuntament al
que està substituint, jornada laboral parcial del 17 d’agost al 16 de setembre de 2018.

S’aprova la contractació de RGI, AFR i AEG com a hostesses per actes de Festes Majors.

S’aprova la contractació temporal de MJMG per atendre a l’acumulació de feina en tasques de neteja a depen-
dències municipals de l’Ajuntament d’Amposta.

S’aprova  la contractació temporal de JALI, JNG i SGG com a peons d’obra pública per acumulació de tasques
de neteja viària



S’aprova la contractació temporal de JCM, JMTJ i JFGM com a peons d’obra pública per acumulació de tasques a
la brigada municipal

S’aprova la contractació com a monitors de les Estades Plus de 2018 a ASS, AHG, CMG, DCT, FGB, GVP, GSP,
MCN, MFC, PDC, MMC, EMV i GOA.

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA.

S’atorga a RVB una excedència voluntària de 3 de setembre de 2018 a 30 de juny de 2019.

APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE: “PRESSUPOSTOS PARTICIPA-
TIUS”.

Es crea la Comissió de Seguiment del Projecte de Pressupostos Participatius, amb la constitució dels membres
següents:

- Un representant polític: l’Alcalde, Adam Tomàs i Roiget.
- Dos tècnics de l’Ajuntament d’Amposta
- Una facilitadora del procés
- Representants que s’han presentat voluntaris de la societat civil. 

SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

S’aprova acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des-
tinada al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny im-
partits en l’Escola d’art ESARDI durant el curs 2016-2017.

Es sol·licita la subvenció per a la contractació en la modalitat de treball en pràctiques, durant un període de sis
mesos a jornada completa, a 5 joves que reuneixin les característiques i requisits de l'ordre, per un total de
55.000,00 € i amb el títol de l'activitat: Projectes tècnics en àrees i departaments de l'Ajuntament d'Amposta

APROVACIÓ DE PREUS NOUS DE L’OBRA “SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS A DIVERSOS CAR-
RERS”

S’aproven les noves unitats d’obra PN09 corresponents a les obres “17006 Substitució de la xarxa d’aigües re-
siduals a diversos carrers”, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte
dels següents:
- PN_09 per un import de 1.728,26 €

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 548 de data 08/08/2018 que ascendeix a un import
líquid de 16.845,07 € la qual comença amb Aplicaciones Electricas ENE SA per import de 2.084,87 € i finalitza
amb Asociación Junior Empresa HUE per import de 1.815,00 €.



Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 549 de data 08/08/2018 que ascendeix a un import
líquid de 4.528,57 € la qual comença i acaba amb Servigrues Tomàs per import de 4.528,57 €.

S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la bestreta relativa a l’atorgament de la
subvenció a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any
2018 en favor de l’AMPA del CEE l’Àngel per import total de 2.647,06 € corresponents al 90 per 100 sol·licitat a
la bestreta, de la qual l’import total és de 2.941,18 €.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club Bàsquet Am-
posta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 6.700 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació de Teatre
i Circ de les Terres de l’Ebre, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 10.137,20euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa Càritas Interparroquial
d’Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 8.144,86 euros.

S’aprova ordenar el pagament  de 13.250,17 € a la UTE “Adolfo constructors del Montsià i Maceria XXI” corres-
ponent a la resta de la certificació número 8 de l’obra 16_022_E_PE_Rehabilitació de la coberta principal i lluer-
na del mercat municipal la qual estava  retinguda fins la liquidació de les obres de millora.

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

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota
tributària establert a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MCCB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JJFA

Es considera que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habi-
tatge habitual però no de la liquidació corresponent a la transmissió de la plaça d’aparcament a JFOC

Es considera que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habi-
tatge habitual a ICS.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU.

Es comunica a NSM i DHA 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·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.

Es procedeix a la devolució d’ingressos indeguts a JAMP per vehicle donat de baixa.

Vista la sol·licitud de ACC, es considera que no hi ha ingrés indegut per descompte per germans a les estades
d’estiu.

Es reconeix l’ingrés indegut a MCPA  atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en l’assistència a les
estades d’estiu durant tot el dia sinó només mig dia.

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

S’accepta la cessió de la pista de patinatge del pavelló (sala 2) a ASSOCIACIÓ ALZHEIMER DEL MONTSIÀ:
- El dia 23 de setembre de 2018 de les 10.00 fins les 21:00 hores

S’accepta la ce cessió a EUSES TERRES DE L’EBRE del Pavelló poliesportiu sala 1 i piscina municipal coberta el
dia 21 de setembre de 2018 de les 10:00 fins les 13:00 hores, per portar a terme càpsules formatives.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Es concedeix llicència d’ocupació de la via pública per instal·lar-hi individualment parades de venda ambulat
d’entrepans, begudes, gelats, etc., en ocasió de les festes majors i en els carrers on estan ubicats els bars, cafe-
teries i establiments en ocasió del bou capllaçat i “encierro” a AB, RCC, Jardin Cafe-Bar, S.L.U., Actividades Em-
presariales Ramengodra, S.L., IMR, DRG i CMC, Bodega Penyavins, S.C.P.

Es concedeix llicència d’ocupació de la via pública a AUTOBAR 2014, S.L.

Es concedeix llicència a JVO, JVO,  MFA, MTMC, MCLB, Bar-Restaurant 4 Cantons i l’Associació Cultural Taurina
Emboladors d’Amposta, d’ocupació de la via pública per instal·lar-hi individualment parades de venda ambulat
d’entrepans, begudes, gelats, etc., en ocasió de les festes majors i en el recinte comprés dintre de l’àrea de la
plaça de bous.

Es concedeix llicència a MCLB, Bodega Peyavins, Cafeteria La Trato d’ocupació de la via pública per instal·lar-hi
individualment parades de venda ambulat d’entrepans, begudes, gelats, etc., en ocasió de les festes majors i
en els carrers confluents amb els que es desenvoluparà “L’ENCIERRO”.

S’autoritza l’activitat sol·licitada per PGF en la que sol·licita permís per tallar el carrer Poble Nou del Delta, 63
per tal que la banda La Lira vagi a la seva adreça per tocar algunes peces musicals el dia 14 d’agost. 

S’autoritza l’activitat sol·licitada per AOF de tallar el carrer Valletes, des del número 97 fins al 109 per tal de ce-
lebrar un sopar de germanor el dia 10 d’agost des de les 20.00 hores fins a les 00.00 hores, i el dia 11 d’agost
des de les 08.00 hores fins a les 10.30 hores, per celebrar l’Esmorzar del Bou. 



S’autoritza l’activitat sol·licitada per MPTB de tallar el carrer Perú, del número 64 al 73 i del 86 al 95, el dia 13
d’agost, per celebrar la recollida per part de la Lira Ampostina del seu fill. 

S’autoritza a la Unió Filharmònica permís per tallar el carrer Miralles des del dia 11 d’agost fins al dia 19 d’agost
per motiu de les cercaviles de Festes Majors 2018, festes i concerts, sopar a la fresca per a socis i simpatitzants
el dia 17 d’agost a les 21.30 hores i concert de la Big Band el dia 16 d’agost a les 23.00 hores. 

S’autoritza a FCR a tallar el carrer Menéndez Pelayo el dia 10 i 11 d’agost des de les 19.00 hores fins a les 12.00
hores per realitzar l’esmorzar del Bou i posar una barra al carrer informant a l’interessat que l’horari de tall del
carrer del dia 10 d’agost restarà supeditat al que es regula en l’article 9 de l’Ordre INT/358/2011, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic i, que el dia 11 d’agost, l’horari del tall de carrer serà de
7.00 hores a 11.30 hores. 

S’autoritza a RCC a ocupar més hores la vorera del davant del bar per aprofitar l’ombra i, com altres anys, utilit-
zar el gual de l’ambulància que té el seu veí els dies compresos entre el 10 i el 20 d’agost, ambdós inclosos pe-
rò no l’ocupació de l’altra part del carrer Amèrica, ja que es perdrien estacionaments en semi bateria. 

S’autoritza a Actividades Empresariales Ramengorda, S.L., en representació del Bar Lo Terrat, en la que sol·lici-
ta permís per tallar el carrer Soria, en el tram comprés entre el carrer Barcelona i l’Av. de la Ràpita per celebrar
l’esmorzar del Bou i ampliar la terrassa amb 10 taules més, adequant-la a l’horari comprés entre les 7.00 hores
i les 11.30 hores del dia 11 d’agost.  

S’autoritza a IMR a ocupar el carrer Valletes amb taules i cadires en motiu de l’esmorzar del Bou, els dies 10 i
11 d’agost adequant-la a l’horari comprés entre les 7.00 hores i les 11.30 hores del dia 11 d’agost.  

S’autoritza a VMF permís per instal·lar 15 taules al carrer Mestre Homs, el dia 11 d’agost des de les 6.00 hores
fins a tancar per a realitzar l’esmorzar del Bou. 

S’autoritza a RGG a tallar el carrer Jardí, des del número 15 al 17, els dies 10 d’agost de les 20.00 hores a les 02
hores i els dies 11 i 18 d’agost, des de les 07.00 hores fins a les 13.00 hores. 

S’autoritza a JVA a tallar el carrer Numància durant els dies de Festes Majors. 

S’autoritza a AB a tallar el carrer Barcelona durant els dies de Festes Majors per poder posar una barra de bar,
taules i cadires. 

S’autoritza a JMN a tallar el carrer Lope de Vega, el dia 10 d’agost des de les 21.30 hores fins a les 01.00 hores
del dia 11 d’agost, per poder celebrar un sopar de germanor. 

Es concdeix a FCCA un espai de 5 metres al carrer Barcelona, davant el seu comerç “Dit i Fet”, per instal·lar una
barra de bar els dies de Bous. 

S’autoritza a FBM a tallar el carrer Les Palmes, en el tram comprés entre l’Av. Catalunya i el carrer Jacint Verda-
guer, per celebrar l’esmorzar del Bou, des de la tarda del dia 10 d¡agost fins al mig dia del dia 11 d’agost. 



S’autoritza a EVD a tallar el carrer Zamora, davant de la Braseria El Quijote, per celebrar l’esmorzar del Bou,
des de les 18.00 hores els dies 10 i 17 d’agost fins a les 14.00 hores dels dies 11 i 18 d’agost. 

S’autoritza a MPZH a ocupar el xaflà del carrer Amèrica amb Freginals, des de les 21.00 hores fins a les 02.00
hores del dia 10 d’agost, per realitzar un sopar de germanor. 

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA A REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA.

S’accepta la renúncia de l’Associació Dashmesh de la cessió del Pavelló Firal que havien reservat per als dies 24
a 26 d’agost de 2018. 

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT.

S’informa a LGP que s’han realitzat accions policials degut a que al carrer Francesc Casanova amb cantonada a
l’Av. de la Ràpita no es pot caminar per la vorera donat que aquesta es troba ocupada per vehicles de gran vo-
lum estacionats i alguns de forma permanent. 

S’autoritza que es pinti i senyalitzi, de manera horitzontal i vertical, un pas de vianants  al carrer Europa 29, bai-
xos com sol·licita el  Centre d’Educació Especial l’Àngel.

S‘informa a Ebre Pool, SLL que atès que s’ha comprovat que l’empresa té un pàrquing propi i que l’accés que
demana afectaria a una propietat privada, es desestima que s’adeqüi un pas peatonal i/o una rampa i unes es-
cales a la zona ajardinada del voral de la via pública des del Supermercat Caprabo.

Es senyalitzarà la restricció d’estacionament d’autocaravanes des de les 22 hores de la nit fins a les 08 hores
del matí a les entrades de la urbanització Eucaliptus i de manera vertical al carrer Mas de Barberans prohibit
estacionar vehicles pesats (R-308). 

S’adquirirà un espill de trànsit amb els seus suports i senyalitzarà, de manera vertical, amb l’espill la sortida del
pàrquing de la comissaria MMEE que permetrà visualitzar si ve alguna persona per la vorera.  

CORRECCIÓ D’ERRADA.

Es reconeix l’errada de fet a l’hora d’aplicar el número de compte de LFR que ha impedit que hagi cobrat la
subvenció de l’exercici 2017 que ascendeix a 140,00 € 

S’aprova la correcció de l’acord de declarar la jubilació parcial del treballador FEC amb efectes del dia 8 d’agost
de 2018 en lloc del dia 1.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS



S’autoritza l’ús del minibús al Club Hoquei Amposta, els dies 13 i 14 d’octubre (desplaçament a Vilanova i la
Geltrú), els dies 27 i 28 d’octubre (desplaçament a Sant Pere de Ribes) i 10 i 11 de novembre (desplaçament a
Cubelles). 

S’autoritza l’ús del minibús al Club Handbol Amposta els dies 28, 29 i 30 de setembre, 20 d’octubre, 3 de no-
vembre, 17 de novembre i 24 i 25 de novembre per als diferents partits del sènior femení. 

COMUNICACIONS OFICIALS.

- Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda tramet la resolució de 
l’autorització de correbous ECO-34-2018, per la qual s’autoritza a l’Ajuntament 
d’Amposta per a la celebració de festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes 
Majors del Poble Nou del Delta, la Junta de Govern Local resta assabentada.

- Departament de Territori i Sostenibilitat notifica la resolució sobre la sol·licitud 
d’ocupació en DPMT per a celebrar el “We Love Fest” al Passeig del Riu, al terme 
municipal d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada.

- Jutjat de lo Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona remet expedient administratiu re-
latiu al procediment abreujat 197/2017, en el que s’acorda per desistit al recurrent, el Sr. RFG,
declarant la terminació del procediment i l’arxiu definitiu de les actuacions, la Junta de Govern
Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES

Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament i manteniment d’un sistema de gestió de
cues d’espera, cita prèvia i d’informació de l’Ajuntament d’Amposta  

S’aprova l'expedient de contractació del subministrament i manteniment d’un sistema de gestió de cues
d’espera, cita prèvia i d’informació de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

Contractació del subministrament d’un sistema d’àudio-videoacta  

S’aprova l’adquisició a l’empresa Servicios microinformática, SA., del sistema d’àudio-vídeoacta amb gestió
automàtica AMB i renovació de micròfons per un import de 29.357,33 €.

Adjudicació del servei preventiu d’ambulàncies a la ciutat d’Amposta  

S’adjudica la contractació del servei preventiu d’ambulàncies a la Ciutat d’Amposta  a l’empresa Ivermon
ambulancias Egara, SL, 

Adjudicació dels serveis de direcció de les obres, direcció d’execució de les obres, direcció d’execució de les
instal·lacions i altres serveis d’enginyeria i coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres “Re-
habilitació, reforma i ampliació de l’edifici del sindicat”  



S’aprova la contractació del servei de  direcció d’obra (obra i instal·lacions) per l’execució de les obres “Re-
habilitació, reforma i ampliació de l’edifici del sindicat” – lot número 1 a JSS per un import de 10.800,00 € +
IVA.

Aprovació del projecte “18017_ Adequació d’espais verds 2018”  

S’aprova el projecte 18017_ Adequació d’espais verds 2018” redactat per l’arquitecta MLB, amb un pressu-
post d’execució per contracta de 500.000,00 €. (IVA inclòs).

Aprovació del   “Projecte bàsic i d’execució Rehabilitació de l'Església de Poble Nou del Delta”      

S’aprova el Projecte bàsic i d’execució Rehabilitació de l'Església de Poble Nou del Delta redactat per m6 Ar-
quitectura 2003 SLP amb un pressupost d’execució per contracta de 236.414,28 €.

Aprovació de contractes menors d’obres  

S’aprova la contractació de  realitzar la valoració de la licitació pública de la rehabilitació del Sindicat amb
JSS segons oferta presentada per un import total de 1.579,05 €.

S’aprova la contractació de soterrar la línia elèctrica i adaptar-la als requisits de preinstal·lació de la compa-
nyia subministradora amb Matelfon, S.L. segons oferta presentada per un import total de 6.028,42 €.

S’aprova la contractació d’una reforma en els lavabos del col·legi Agustí Barberà amb Enco Construccions i
Rehabilitacions, S.L. segons oferta presentada per un import total de 41.079,50 €.

S’aprova la construcció d’una pista poliesportiva per acollir activitats esportives i de festes amb Adolfo
Constructors del Montsià, S.L. segons oferta presentada per un import total de 48.071,42 €.

S’aprova contractar l’acondicionament l’antic habitatge del conserge en dues aules amb TN segons oferta
presentada per un import total de 7.689,24 €.

S’aprova la contractació de condicionar i netejar el carrer Sant Cristòfol després dels enderrocs amb Reci-
clatges i Àrids del Montsià, S.L. segons oferta presentada per un import total de 4.573,80 €.

Embargs de crèdits i deures  

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre MSGF fins cobrir la quan-
titat que ascendeix a un total de 6.549,77 € per principal més 1.964,93 € en concepte d’interessos i costes.

Aixecament d’embarg  

S’aprova l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va realitzar contra Fustes Roca i Codor-
niu, S.L. (Ref. 431823301783B).

Recollida de vehicle policial oficial  

S’autoritza el pagament de les despeses de peatge generades per la recollida del vehicle policial les quals
seran prèviament abonades per l’Inspector en Cap de la Policia Local d’Amposta. 

Sol·licitud de materials municipals  



Es cedeix l’escenari de 6x4 i muntar-lo i es cedeixen les dues cortines de plàstic i muntar-les a  l’Associació
Dashmesh per als dies 21 a 23 de desembre de 2018.

Aprovació de realització d’activitats extraordinàries  

S’autoritza a L’ANC Amposta per poder fer un sopar de germanor el dia 8 de setembre de 19 a 01 hores del
dia 9 de setembre.

S’autoritza a RCC er poder fer un canvi de dia en la celebració que es duia a terme al seu local el dia 14
d’agost, volent-la canviar per al dia 11 d’agost de 2018. 

S’autoritza a Jardin Cafe Bar, S.L.U.  per realitzar una actuació musical en viu a l’establiment, el dia 16
d’agost. 

S’autoritza a DRG per realitzar una actuació musical amb DJs, el dia 10 d’agost, al carrer Mestre Casanova,
36, des de les 17.00 hores fins a les 23.00 hores. 

S’autoritza a Jardin Cafe Bar, S.L.U. per realitzar una actuació musical en viu a  l’exterior de l’establiment, el
dia 18 d’agost des de les 18.00 hores fins a les 03.30 hores del dia 19 d’agost. 

S’autortiza a la regidoria de Joventut i Participació Ciutadana per realitzar una Trobada de Diables en el
marc de les Festes Majors d’Amposta 2018, el dia 12 d’agost. 

S’autoritza a Jardin Cafe Bar, S.L.U. per realitzar una activitat consistent en la lectura de poesia, teatre, can-
tada de jotes, parlaments i actuació musical, el dia 14 d’agost des de les 17.00 hores fins a les 03.30 hores
del dia 15 d’agost. 

S’autoritza a IQB per tallar l’Avinguda Alcalde Palau, 70 el dia 11 d’agost des de les 11.00 hores fins a les
16.00 hores per a realitzar una festa de l’aigua per a nens. 

S’autoritza a Tuturecords, S.L. per realitzar la festa “Lo Vermut”, a base de concerts i música amb DJs, el dia
8 de setembre des de les 12.00 hores fins a les 6.00 hores del dia 9 de setembre. 

No s’autoritza a Actividades Empresariales Ramengodra, S.L., per poder ocupar el carrer Soria, el dia 11
d’agost, per tal de poder posar música en directe i jocs infantils (espuma, bou mecànic o castell inflable) i
poder posar un tendal de carrer a carrer per quant no s’ajusta al determinat pel Reial Decret 112/2010. 

S’autoritza a Tuturecords, S.L. per poder portar a terme la 12ª Edició del “We Love Fest”, el dia 11 d’agost
des de les 9 del matí fins a les 9 de la tarda, així com la cessió de punts de llum i d’un petit escenari. 

S’autoritza al Club Joves Ciclistes d’Amposta per poder organitzar la Segona Gimcana infantil amb bicicleta,
el dia 16 d’agost a les 10.00 hores, per a nens i nenes de 4 a 12 anys, així com la cessió de tanques grogues,
servei d’ambulància, l’equip de so, 3 carpes de 3x3 i efectius de protecció civil.   

S’autoritza a WB  a organitzar una festa country BBQ el dia 19 d’agost a la plaça de l’embarcador, amb mú-
sica en directe i venda de menjar i beguda, així com la cessió d’un escenari, un punt de llum i taules i cadi-
res. 
 
S’autoritza a MLSL per poder organitzar el Dia de la Dona, el dia 19 d’agost, així com la cessió de taules i ca-
dires i la col·laboració del Consistori per a poder-la organitzar.



S’autoritza a ES per poder organitzar activitats durant les Festes Majors, els dies 17 i 18 d’agost, concentra-
des durant la tarda-nit, des de les 17.00 hores fins a les 6.00 hores, a la plaça del Castell, així com la cessió
de taules i cadires, WCs portàtils, un escenari i un punt de llum.  

S’autoritza a XCC per poder posar música durant els dies de Festes Majors al Racó del Riu.

S’autoritza a LMVA per poder realitzar una actuació de DJs en el Cafè Campari i poder tancar el carrer, des
de les 9.00 hores fins a les 17.00 hores del dia 11 d’agost de 2018. 

S’autoritza a IAR per poder realitzar una actuació de DJs, en el Bar Lo Rovell, el dia 16 d’agost des de les
22.00 hores fins a les 24.00 hores i el dia 18 d’agost des de les 11.00 hores fins a les 16.00 hores.  

S’autoritza al Moto Club Amposta per poder realitzar la XIV Trobada de Vehicles Clàssics, el dia 12 d’agost
des de les 8.00 hores fins a les 15.00 hores, així com la cessió de 8 carpes i 25 tanques, escenari i equip de
megafonia, 10 trofeus i la col·laboració de la Policia Local i els Voluntaris de Protecció Civil.

Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals  

Vista la sol·licitud presentada per AJEIA s’accepta la cessió de l’Auditori municipal els dies 22 i 23 de setem-
bre de 2018, de 08.00 hores a 00.00 hores. També s’accepta la cessió de l’equip de so i de les cadires, però
es rebutja la cessió de les taules per quan l’Ajuntament no en disposa. 

S’accepta la cessió de l’espai exterior del darrera de l’Oficina de Turisme, el dia 7 d’octubre de 2018, des de
les 10 hores fins a les 23 hores, per coorganitzar la Segona Edició de la Fira del Disc a Jardin Café-Bar, SLU.

Aprovació Plec de Condicions per a l’adjudicació de l’ús de l’habitatge de l’Escola Soriano-Montagut  

S’aprova el Plec de condicions i criteris de selecció per a l'adjudicació de l'ús de l'habitatge de l’Escola Soria-
no-Montagut.

Rebuig el dret de tanteig i retracte  

S’acorda no exercir el dret de tanteig i retracte sobre l’habitatge situat en el carrer Melilla, 16, Esc. 1-2 Es-
querre, després d’haver realitzat la inspecció prèvia. 

Devolució de transferència bancària per fiança  

Es retorna l’import de 1.818,18 € que es va ingressar mitjançant transferència bancària a l’Ajuntament
d’Amposta en concepte de contracte de subministrament de càtering per a la Llar d’infants La Sequieta,
amb número d’expedient 2018/003/SU a Cuina Gestió, S.L. 

Sol·licitud de devolució de fiança  

S’aprova la devolució de la fiança d’un total de 27.699,10 € a Servidel, SLU mitjançant transferència al
compte indicat.

Aprovació del Pla de Seguretat “Arranjament de diversos camins 2018”.   

S’aprova el Pla de seguretat i salut d’“Arranjament de diversos camins 2018” elaborat per AOM, d’acord
amb les consideracions fetes per la la coordinadora en matèria de seguretat i salut.



Aturada d’execució de les obres  

Es demana a Adolfo Constructors del Montsià S.L. l’aturada de les obres entre els dies 7 d’agost i 3 de se-
tembre, degut a la centralitat i l’emplaçament de la mateixa obra amb motiu dels diferents actes festius de
la Festa Major de la nostra ciutat, on moltes d’aquestes activitats festives es realitzaran dintre de l’àmbit
d’actuació de l’obra.

Aprovació del Pla de Seguretat “Regeneració ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial d’Amposta”  

S’aprova el Pla de seguretat i salut “Regeneració ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial d’Ampos-
ta” elaborat pel contractista Adolfo Constructors del Montsià, S.L., d’acord amb les consideracions fetes pel
coordinador en matèria de seguretat i salut.

Aprovació del nou conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a la
cessió de la gestió d’habitatges de titularitat pública  

S’aprova el nou conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a la ces-
sió de la gestió d’habitatges de titularitat pública.

Aprovació de l’actuació prevista en el “Projecte Bàsic per a la intervenció constructiva i ambiental a la torre
de Sant Joan a la Badia dels Alfacs”  

S’aprova  la realització de l’actuació prevista en el “Projecte Bàsic per a la intervenció constructiva i ambien-
tal a la Torre de Sant Joan a la Badia dels Alfacs” així com  acollir-se a la tercera convocatòria per a la con-
cessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a l’exe-
cució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020.

Aprovació de certificacions d’obres  

S’aprova la certificació d’obres de millora núm. 9 i liquidació de l’obra 16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació
de la coberta principal i lluerna del mercat municipal” per un import de 13.833,11 € sense càrrec per l’Ajun-
tament d'Amposta. 

Aprovació de noves unitat d’obra  

S’aproven les noves unitats d’obra PN02_M a PN09_M corresponents a la certificació 9 de millores i liquida-
ció de les obres “16-022PE- Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal.

Aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions a particulars i entitats per a la realització de pro-
grames i activitats de promoció i difusió cultural per a l’any 2018  

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars, per a la realit-
zació de programes d’activitats de promoció i difusió cultural per a l’any 2018, obrint el termini de presen-
tació de sol·licituds, fins el dia 7 de setembre de 2018.

Sol·licitud d’atorgament de concessió administrativa i autorització d’obres a la Torre de Sant Joan  

Es sol·licita al Servei de Gestió Literal del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, que sigui atorgada a l’Ajuntament d’Amposta la concessió administrativa i l’autorització per la realit-
zació de les obres, als efectes de poder realitzar l’actuació compresa en el Projecte Bàsic per la Intervenció
Constructiva i Ambiental a la Torre de Sant Joan, ubicada a la Badia dels Alfacs, del terme municipal d’Am-
posta.


