
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 3 DE SETEMBRE 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 general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Excusa la seva absència:
Sra. Joanna Isabel Estévez González

Hora inici: 08:20
Hora fi: 8:50

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 D’AGOST DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior de data 27 d’agost de 2018.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT.
S’aprova la contractació de productes de tractament de l’aigua de les piscines d’Amposta i del Poble Nou 
del Delta amb Juan Suñé, S.A. segons oferta presentada per un import total de 5.599,40 €.

S’aprova la contractació del subministrament d’imprimir i difondre tot el material necessari per al 
Deltachamber amb Pixels & Impressions, S.L. segons oferta presentada per un import total de 1.766,66 €.

S’aprova la contractació dels subministraments de construir dos gegants per a la ciutat d’Amposta, 
representant dos joves músics de banda amb JMO segons oferta presentada per un import total de 
3.751,00 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
S’aprova la contractació de GAC  per atendre a l’acumulació de feina degut a la realització de les Fires 2018.

S’aprova la contractació de LGB, per atendre a l’acumulació de feina en tasques de neteja a les dependèn-
cies municipals i a l’escola del Poble Nou del Delta.

S’aprova la continuació de l’actual contracte d’obra amb  MAGM, per al desenvolupament de la fitxa del 
Contracte Programa, fitxa atenció al Poble Gitano-Mediació sociocultural. 

PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE JORNADA DE PERSONAL.
S’aprova l’ampliació de la jornada laboral de JCE, en 2,5 hores setmanals més en el seu contracte laboral a 
la Llar d’Infants La Sequieta

S’aprova l’ampliació de la jornada laboral de DCG, en 2,5 hores setmanals més en el seu contracte laboral a
la Llar d’Infacts La Gruneta



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ.
S’autoritza a MBB a assistir a realitzar el curs virtual Tulipán de las cinco, des del dia 10 de setembre fins el 
dia 5 de novembre de 2018.

S’autoritza a MSA a assistir a les Jornades Tècniques del Programa Pro365/SISMO, organitzades per l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals, el dia 7 de setembre de 2018 a Fira Tàrrega. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 573 de data 03/09/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 1.137,30 €, la qual comença amb Biosca Albiol Jacqueline – Escola de Dan-
sa per import de 1.137,30 € i finalitza amb Biosca Albiol Jacqueline – Escola de Dansa per import de 
1.137,30 €. I es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 574 de data 03/09/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 7.079,36 € la qual comença amb Mascarós Mansilla, Jesús, per import de 
3.321,19 € i finalitza amb Solucions Tecnològiques Esmar, S.L., per import de 2.251,14 €.

S’aprova la justificació parcial presentada per Siloe, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import
de 3,219,29 euros.

Es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament a Club joves Ciclistes d’Amposta de la quantia de 600 euros 
fixats al Decret en concepte de quantia restant a pagar.

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI.
S’aprova la correcció de l’errada material en l’acord d’atorgament, dels imports atorgats detallats al quadre 
adjunt. 

NOM CENTRE
Nº
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IMPORT TOTAL
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Escola Agustí
Barberà

382
5.000 € 400 € 1.830,98 € 2.230,98 € 124,03 € 2.355,01 €

Escola Consol
Ferré

456 6.390 € 400 € 2.185,68 € 2.585,68 € 148,05 € 2.733,73 €

Escola Soriano
Montagut

418 6.000 € 400 € 2.003,54 € 2.403,54 € 135,72 € 2.539,26 €

Escola Miquel
Granell

460 3.500 € 400 € 2.204,85 € 2.604,85 € 149,35 € 2.754,20 €

IES Montsià 897 8.000 € 400 € 4.299,46 € 4.699,46 € +291,24 € 4.990,70 €

IES Ramon
Berenguer IV

823 3.473,97 € 400 € 3.944,76 € 4.344,76 € +0,00€ 3.473,97 €

CEE L’Àngel 56 1.807,74 € 400 € 268,42 668,42 € +18,18 € 686,60 €

Escola Poble
Nou del Delta

13 650 € 400 € 62,31 € 462,31 € +4,22 € 466,53 €

TOTAL: 3.505 34.821,71 € 3.200 € 16.800 € 20.000 € 870,79 € 20.000 €

ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA A L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS.
S’aprova la proposta de conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals. 

PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES ACORD MUNICIPAL.



S’accepta la renúncia per a l’ús de les instal·lacions municipals de l’Associació de Familiars d’Alzheimer 
del Montsià, en la que demanen que, havent sol·licitat disposar de la Sala del Teatre de l’Edifici del 
Casal per al dilluns dia 17 de setembre de 2018.

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

URGÈNCIES

Renúncia de conveni  
S’accepta la renúncia del conveni i de la seva subvenció entre  l’Ajuntament d’Amposta i Engalanats Ampos-
ta. 

Proposta d’ordenació de trànsit  
S’instal·laran dues pilones al Carrer Mestre Francesc Casanoves a l'entrada pel carrer Mestre Homs i dues 
pilones al Carrer Mestre Francesc Casanoves a l'entrada pel carrer Calderón de la Barca.

S’instal·larà senyal de trànsit R-101 (accés prohibit) amb un cartell amb la inscripció EXCEPTE VEÏNS a l'entra-
da pel carrer Calderón de la Barca, senyal de trànsit R-101 (accés prohibit) a l'entrada pel carrer Mestre 
Homs.

Sol·licituds d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals  
S’accepta la reserva del Teatre per el dia 6 de setembre des de les 19:00 hores fins les 21:15 hores i cedir 
gratuïtament l’altaveu i el micròfon a  la SECCIÓ LOCAL D’AMPOSTA D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA.

S’accepta la reserva del Teatre per el dia 9 de setembre des de les 19:00 hores fins les 22:30 hores i cedir 
gratuïtament equip de so, pantalla, projector, i ordinador a ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA.

S’accepta la reserva del Teatre per el dia 10 de setembre des de les 10:00 hores fins les 13.00 hores i de les 
15.00 hores fins a les 20:00 hores i cedir gratuïtament equip de so, projector, pantalla i ordinador a ASSO-
CIACIÓ DE XILENOS HISPANOS TERRES DE L’EBRE.

Correcció d’acord  
Es corregeix l’import a contractar a la Fundació Bosch i Gimpera per l’import de 1.694,00 € (IVA inclòs). 

Es corregeix l’errada en la gestió i duplicitat en la reserva de crèdit i anul·lar l’acord de la junta de Govern Lo-
cal de 9 d’abril de 2018 amb tots els seus efectes econòmics i pressupostaris. 

Nomenament de tècnics per execució d’obres  
S’aprova la substitució del tècnic director d’execució i coordinador de seguretat, d’acord amb nomenament
aprovat per junta de Govern Local de sessió de 15 de gener de 2018, de les obres següents:

17_015 Ampliació parc infantil dels Xiribecs
Obra civil Director de l’execució d’obra MCG, enginyera tècnica d’obres públiques
Seguretat i salut Coordinador MCG, enginyera tècnica d’obres públiques

16_009 Urbanització del Carrer Sant Cristòfol. Àmbit residència
Obra civil Director de l’execució d’obra MCG, enginyera tècnica d’obres públiques
Seguretat i salut Coordinador MCG, enginyera tècnica d’obres públiques

S’aprova el nomenament dels tècnics del departament en les obres següents:
18_006 Substitució xarxa aigües residuals diversos carrers 2018
Obra Director d’obra FAL, enginyer industrial



Director de l’execució d’obra MCG, enginyera tècnica d’obres públiques
Seguretat i salut Coordinador MCG, enginyera tècnica d’obres públiques

18_008 Arranjament de diversos camins 2018
Obra Director d’obra MLB, arquitecta

Director de l’execució d’obra MCG, enginyera tècnica d’obres públiques
Seguretat i salut Coordinador MCG, enginyera tècnica d’obres públiques

Proposta de substitució de sanció per realització de treballs comunitaris  
S’autoritza la substitució de les sancions per la infracció de l’article 15 de l’Ordenança de Policia i Bon Go-
vern per la realització de treballs en benefici de la comunitat a EMB

Contractació menor de serveis  
S’aprova la contractació dels serveis per a la realització de rutes per la Façana Fluvial i el nucli urbà d’Am-
posta, per a la commemoració de la Batalla de l’Ebre a MTHS segons oferta presentada per un import total
de 1.573,00 €.

S’aprova contractar els serveis per a la instal·lació i climatització d’una màquina d’aire de 80.000KW i una 
altra de 21.500 KW a Fatsini S.L., segons oferta presentada per un import total de 5.929,00 €.

S’aprova contractar els serveis per a l’elaboració del guió i pre-producció de la pel·lícula «Del pont a les es-
trelles» a Filmsnòmades GS, S.L., segons oferta presentada per un import total de 6.037,90 €.

S’aprova contractar els serveis per a la reserva d’una casa rural per a músics del Deltachamber amb SSB 
segons oferta presentada per un import total de 1.975,00 €.

S’aprova  contractar els serveis per a la redacció d’un projecte bàsic i executiu per a la intervenció a la Torre
de Sant Joan FTN segons oferta presentada per un import total de 12.100,00 €.

Sol·licitud de baixa voluntària de treballadora municipal  
S’aprova la baixa voluntària del contracte de treball formalitzat amb MRP amb efectes del dia 1 de setem-
bre del 2018.

Sol·licitud de reducció de jornada de treballadora municipal  
Es concedeix el permís per a la reducció de la jornada a NPG, sent aquesta d’un 17% respecte la jornada la-
boral normal, amb la corresponent reducció proporcional de sou, amb data d’inici 1 de setembre del 2018 
i fins al 31 de desembre de 2018. 

Es concedeix el permís per a la reducció de la jornada a MEA, sent aquesta d’un 19% respecte la jornada la-
boral normal, amb la corresponent reducció proporcional de sou, amb data d’inici 1 de setembre del 2018 
i fins al 31 de desembre de 2018. 


