
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 17 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
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:15
Hora fi:  08:55

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
10 de setembre de 2018.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CEN-
TRE CÍVIC DE GENT GRAN D’AMPOSTA”
S’aprova la contractació del servei de  direcció d’obra (obra i instal·lacions) per l’execució de les obres “Cen-
tre cívic de gent gran d’Amposta” – lot número 1 a JSS per un import de 13.900,00 € +2.919,00 € d’ IVA.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REFORMA DE COBERTA I PAVIMENT DEL PA-
VELLÓ POLIESPORTIU”
S’aprova el plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars que
han de regir el procediment.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
S’aprova la contractació de SFH, com a monitora de plàstica a l’escola municipal Consol Ferré.

S’aprova la contractació de MAS, com a recepcionista de la Piscina Municipal d’Amposta.

S’aprova la contractació de FAL, com a substitut de l’enginyer municipal.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ.
S’autoritza a XMP a assistir al Model d’Atenció a les persones amb necessitats complexes a CSC Barcelona, el
dia 27 de setembre de 2018.

S’autoritza a  RNA, VAG i MLB a assistir a la III Jornada de formació sobre la tramitació electrònica en l’àmbit
de l’urbanisme i de medi ambient, a la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, el dia 8 d’octu-
bre de 2018.

S’autoritza a AMP a assistir al curs La regulació dels espectacles i les activitats recreatives, a Tarragona, el dia
28 de setembre de 2018.



APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA.
S’aprova  l’esborrany del conveni a formalitzar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
d’Amposta per a la cessió de la gestió de l’ús de 16 habitatges de titularitat pública administrats per l’agèn-
cia per una vigència de quatre anys des de la seva signatura. 

APROVACIÓ DE CONVENI AMB TEDXAMPOSTA.
S’aprova l’esborrany del conveni a formalitzar amb  el TEDxAmposta amb la finalitat d’atorgar una subven-
ció al mateix durant l’any 2018 per finançar en part els esdeveniments anuals.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’aprova  la justificació presentada pels centres i imports següents:
- l’AMPA del Col·legi Sagrat Cor  → 1.764,71 €

- l’AMPA de l’escola Consol Ferré  → 2.941,18 €

- l’AMPA de l’escola Agustí Barberà →  1.764,71 €

- l’AMPA del CEE l’Àngel  →                         2.941,18 € - 90% bestreta =           294,12 €

(Import pel qual es va demanar una bestreta del 90%, i que es va atorgar en JGL del 8/8/2018, per 
import de 2.647,06 €) 

- l’APIMA de l’Escola de Música de la Unió Filharmònica d’Amposta  → 1.176,47 €

- l’AMPA de l’escola Miquel Granell  → 1.764,71 €

- l’AMPA de l’escola Soriano Montagut → 1.764,71 € 

- l’AMPA de l’escola Poble Nou del Delta  → 1.176,47 €

- l’AMPA de l’IES Ramon Berenguer IV  → 1.764,71 €

- l’AMPA de l’Institut de Tecnificació  → 2.941,18 €

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació del tercer i últim pagament  al Club Handbol
Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 6.300 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació del tercer i últim pagament  al Club Futbol Am-
posta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 11.108,40 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació del primer i únic pagament  al Club Los Taus
Amposta RCTE, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 4.000 euros.

S’aprova l’atorgament del premi de 400 € a JBT, alumna de l’IES Ramon Berenguer IV pel treball «Escolarit-
zació d’un infant al·lèrgic alimentari a les Terres de l’Ebre». 

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’AC-
TIVITATS – AGOST 2018
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques in-
corporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31
d’agost de 2018.

URGÈNCIES  

Contractació menor de serveis  
S’aprova  la contractació del servei d’una ponència mediàtica per explicar un cas d’èxit al #FAME18 amb
Energivity Consuling, S.L. segons oferta presentada per un import total de 2.420,00 €.



S’aprova la contractació del servei d’entrenament de rem al Centre de Tecnificació Esportiva amb Club
Nàutic Amposta segons oferta presentada per un import total de 3.903,92 €.

Contractació menor de subministrament  
S’aprova la contractació de 100 llicències addicionals de correu electrònic Zimbra i el suport d’aquestes i de
les existents amb Essi Projects, S.A. segons oferta presentada per un import total de 3.853,25 €.

Aprovació d’annex de conveni  
S’aprova l’esborrany d’annex al conveni a formalitzar amb l’entitat APASA per tal de millorar i ampliar la col-
laboració i ajuda per tal que repercuteixi en les activitats que fa l’entitat al municipi, ampliant la quantitat
acordada al conveni en 1.671,44 €, destinades a les activitats ordinàries que executa l’entitat.

S’aprova l’esborrany d’annex al conveni a formalitzar amb l’entitat AFAM per tal de millorar i ampliar la col-
laboració i ajuda per tal que repercuteixi en les activitats que fa l’entitat al municipi, ampliant la quantitat
acordada al conveni en 1.671,44 €, destinades a les activitats ordinàries que executa l’entitat.

Renúncia a ús d’instal·lacions municipals  
S’accepta la renúncia a la reserva de l’Auditori els dies 22 i 23 de setembre feta per l’Associació de Jocs d’Es-
tratègia i Interpretació d’Amposta.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  
S’autoritza l’ús del minibús els dies 7 i 31 d’octubre de 2018 per fer sortides comunitàries a  la Fundació
Pere Mata

Sol·licitud per penjar pancarta publicitària  
S’autoritza a Tutu Records, S.L., amb efectes retroactius a penjar una pancarta publicitària a l’Avinguda de la
Ràpita per anunciar l’esdeveniment «Lo Vermut Festival», que es celebrà el 8 de setembre de 2018 a Temps
de Terra. 

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
S’autoritza a FPB a tallar l’últim tram de la Ctra. Simpàtica, cruïlla amb el carrer Aparicio Guijarro, des de les
20.00 hores del dia 8 de setembre fins a la 01.00 hores del dia 9 de setembre de 2018, per a la realització d’un
sopar de germanor del veïnat.

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’autoritza pintar una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlids al carrer Valletes, 2 a SGE.

S’autoritza pintar una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlids al carrer Aparici Guijarro, 54 a ABD.

S’autoritza pintar una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlids al carrer Xile, a l’alçada del número
128 a JGR

Sol·licitud de jubilació de treballador  
S’aprova la jubilació de MRA com a personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta amb efectes del dia 13 de se-
tembre de 2018.

Sol·licitud d’ajut per a la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics  
Es sol·licita a l’Institut Català de l’Energia una subvenció, per import de 40.000,00 €, destinada a la instal·lació
d’una estació d’accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (línia EdRRA), tot allò de conformitat
amb el que disposa la Resolució EMC/2973/2016.



Aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu de la Barra de la Fira de
Mostres 2018  
S’aproven les Bases Reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de
la Barra de la Fira de Mostres 2018.

Aprovació del conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona  
S’aprova la proposta de conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiant
de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, de caràcter gratuït, i acceptar els compromisos que
s’estableixen en la clàusula tercera del citat conveni. 

Declaració de deserta l’adjudicació de la llicència temporal d’ús privatiu de domini de l’habitatge municipal de
l’Escola Soriano Montagut  
Es declara desert el procediment per a la selecció de l’adjudicatari de l’ús de l’habitatge situat a l’Escola Soriano
Montagut.

Aprovació de plec de clàusules per a l’adjudicació de la llicència temporal d’ús privatiu de domini de l’habitatge
municipal de l’Escola Soriano Montagut  
S’aprova el Plec clàusules reguladores de les condicions i criteris de selecció per a l'adjudicació de la llicència
temporal d’ús privatiu de domini de l’habitatge municipal de l’Escola Soriano Montagut.


