
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 27 D’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
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Excusa la seva absència:
Sr. Tomàs Bertomeu Balart

Hora inici: 08:30
Hora fi: 8:40

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 D’AGOST DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 22
d’agost de 2018.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
S’aprova la contractació de MCG  com a tècnic a l’àrea de Serveis al Territori.

S’aprova la contractació de BRO  com a conserge per a l’Escola Consol Ferré

S’aprova la contractació de MRBE com a educador social de la UEC

SOL·LICITUD DE BESTRETA DE NÒMINA.
S’atorga a SMM una bestreta reintegrable de sou

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT
S’informa favorablement sobre l’assignació de 7 triennis dintre el Grup E a MJTF

SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE JORNADA.
S’autoritza a la treballadora GBG una ampliació de la seva jornada fins al 100%, d’acord amb les condicions es-
tablertes.

EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES.
S’aprova  l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre el TGV fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 119,11 €. 

S’aprova l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ESA fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 108,88  €.

S’aprova l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre DMT fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 551,78 €.



APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 562 de data 27/08/2018
que ascendeix a un import líquid de 19.453,22 €, la qual comença amb Ubaldo Retols, SCCL per import
de 1.899,70 € i finalitza amb M&C Systemebre, S.L. per import de 1.662,38 €.
També reconèixer les obligacions relatives a la relació número 560 de data 27/08/2018 que ascendeix a
un import líquid de 70.331,38 € la qual comença amb APAK-P, S.L., per import de 1.814,40 € i finalitza
amb Font Dimas, Marc, per import de 1.870,00€.
Així com reconèixer les obligacions relatives a la relació número 561 de data 27/08/2018 que ascendeix a un
import líquid de 28.797,64 € la qual comença amb ISS Facility Services, S.A., per import de 3.650,30 € i finalitza
amb Prevenactiva, S.L.U., per import de 1.875,00 €. 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE BESTRETA DE SUBVENCIÓ.
Es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament del 90% de la bestreta de la subvenció relativa a l’atorgament de
la subvenció per a la realització de programes d’activitats d’atenció social i semblants, per un import total de
2.430,00 €, corresponents al 90% d’un total de 2.700,00 € a l’Associació de Mares i Pares CEE l’Àngel.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS.
S’autoritza a TEPS (Terres de l’Ebre amb el Poble Saharaui) a l'ús del minibus el 3 de setembre 

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

URGÈNCIES  

Sol·licitud per seguir amb reducció de jornada de treballadora municipal  
 Es concedeix permís a MBB per a la reducció de la jornada, sent aquesta d’un 12% respecte la jornada la-
boral normal, amb la corresponent reducció proporcional de sou, amb data d’inici 26 de setembre del
2018 i com a molt fins al 26 de setembre del 2024. 

Correcció d’errada 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 2 de juliol de 2018, va aprovar la
contractació de l’adquisició de productes de neteja necessaris per a dur a terme la tasca de neteja de
les instal·lacions de la Piscina Municipal, amb l’empresa Overlim, S.A., segons oferta presentada per
import màxim total de 2.976,37 euros. 
Atès  que  s’ha  detectat  que,  per  error,  aquesta  despesa  s’ha  imputat  a  l’aplicació  pressupostària
«03/3421/22700 Treballs manteniment Piscina Municipal», quan l’aplicació pressupostària correcta és
«03/3421/22609 despeses diverses Piscina». 
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu, on s’indica que les administracions pú-
bliques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  Es dona de baixa l’operació comptable realitzada i
comptabilitzar l’operació a l’aplicació pressupostària «03/3421/22609 despeses diverses Piscina».

Sol·licitud per realitzar pregó amb vehicle turisme pel municipi  
S’autoritza amb efectes retroactius, la realització d’un pregó per municipi d’Amposta, el dia 22 d’agost de
2018, de 18 hores a 20 hores, en motiu de l’obertura de l’autoescola EVO.

Sol·licitud d’ocupació de la via pública 
S’autoritza amb efectes retroactius a JVA a tallar el carrer Numància durant els dies de Festes Majors per
poder atendre a tots els clients que acudeixen al seu bar. 

Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià  



S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Amposta per al copagament
del transport escolar no obligatori dels alumnes dels nuclis del Poble Nou del Delta i Urbanització Eucalip-
tus per al curs 2017-2018, per un import de 1.068,00 €. 

Sol·licitud per realitzar activitats de diàleg amb la ciutadania  
S’autoritza al Comitè Català de l’ACNUR a realitzar activitats de diàleg directe amb la ciutadania del munici-
pi d’Amposta per un període de tres mesos (agost, setembre i octubre de 2018). 

Comunicacions oficials
- Ajuntament de Puntagorda remet certificació de la resolució relativa a l’autorització de la comissió de ser-
veis de MEG en la Policia Local de Puntagorda. La Junta de Govern Local resta assabentada.


