
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2018
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Hora inici: 08:27
Hora fi:  8:55

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 17 de setembre de 2018.

ADQUISICIÓ D’IMMOBLE AL CARRER PRIMER DE MAIG, 40.
S’aprova l'adquisició directa a FEG, per un preu de CINQUANTA-CINC MIL EUROS (55.000,00  €.) 

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES.
S’aprova la instal·lació de nous baixants al sostre de l’edifici EURECAT per garantir que l’aigua de la pluja
acumulada al sostre s’evacua adequadament amb Eulunsa, S.L. segons oferta presentada per un import
total de 2.492,60 €.

S’aprova  la  necessitat  de  procedir  a  la  climatització  del  Museu  de  les  Terres  de  l’Ebre  i  s’aprova  a
contractació de les obres indicades amb Instal·lacions i Manteniment Melich, S.L. segons oferta presentada
per un import total de 39.954,13 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS.
S’aprova contractar el servei d’entrenament de natació al CTE durant els mesos de setembre a desembre
amb MFA segons oferta presentada per un import total de 7.200,00 €.

S’aprova contractar el servei d’entrenament de rem al CTE durant els mesos de setembre a desembre amb
Club Nàutic Amposta segons oferta presentada per un import total de 7.807,84 €.

S’aprova contractar el servei d’entrenament d’handbol al CTE durant els mesos de setembre a desembre
amb MCG segons oferta presentada per un import total de 3.780,00 €.

S’aprova contractar el servei d’entrenament d’atletisme al CTE durant els mesos de setembre a desembre
amb Unió Atlètica Montsià segons oferta presentada per un import total de 4.000,00 €.

S’aprova contractar el servei d’entrenament d’esgrima al CTE durant els mesos de setembre a desembre
amb MFD segons oferta presentada per un import total de 8.800,00 €.



S’aprova contractar el servei de preparació física als esportistes del CTE durant els mesos de setembre a
desembre amb JVF segons oferta presentada per un import total de 4.560,00 €.

S’aprova contractar el servei de tutoria als esportistes del CTE durant els mesos de setembre a desembre
amb JVF segons oferta presentada per un import total de 1.820,00 €.

S’aprova contractar el servei per a la dinamització i assessorament en l’organització del 1r Festival de
Literatura en Família amb Institut de la Infància segons oferta presentada per un import total de 4.200,00
€.

S’aprova contractar el servei per a la realització de la Fira del Disc amb Jardin Café-Bar, S.L.U. segons oferta
presentada per un import total de 2.233,18 €.

S’aprova  contractar  el  servei  d’honoraris  professionals,  per  a  realitzar  els  estudis  de  la  renúncia  del
contracte amb l’Ajuntament d’Amposta i Seproanimal amb JSV segons oferta presentada per un import
total de 1.633,50 €.

ADHESIÓ  A  L’ACORD  ENTRE  L’AGÈNCIA  DE  L’HABITATGE  DE  CATALUNYA  I  LES  ENTITATS  SOCIALS  O
AJUNTAMENTS INTEGRANTS DE LA XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL PER L’ANY 2018.
S’aprova l’esborrany de l’acord a formalitzar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i  l’Ajuntament
d’Amposta com a integrant de la xarxa d’habitatges d’inserció social per tal d’establir les condicions de la
gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència i  pels quals tenim un
conveni signat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ.
S’autoritza a NMB i PCE a assistir a la reunió del grup de treball d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre SmartCATSud  a l’Ajuntament de Mont-roig, el dia 28 de setembre de 2018.

S’autoritza a JSM a  assistir al Curs de Redacció de documents policials en línia, a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, el 30 de novembre de 2018.

S’autoritza a IVF, CM, NM i HD a assistir a la Jornada Tècnica per entitats: Custòdia del territori al Baix Ebre i
Montsià: experiències i oportunitats, a Deltebre, el 26 de setembre de 2018.

S’autoritza a IVF i CMP a  assistir a la Jornada Tècnica per entitats: Custòdia del territori al Baix Ebre i
Montsià: oportunitats de la custòdia municipal, a Tortosa, el 18 de setembre de 2018.

S’autoritza a AOF a  assistir al Consell d’Empadronament, a Tarragona, el 27 de setembre de 2018.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES. 
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre Anfaber, S.L., fins cobrir la
quantitat que ascendeix a un total de 289,44 €

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JLR, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 120,00 €

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre Carpinterias Alugan, S.L.,
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 180,00 €.

S’aprova  l’embarg  dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte  tingui  dret  a  percebre  MM,  fins  cobrir  la
quantitat que ascendeix a un total de 1.628,52 €

S’aprova l’embarg dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte tingui  dret  a  percebre AJMF fins cobrir  la



quantitat que ascendeix a un total de 529,09 €.

S’aprova l’embarg dels  crèdits  que per  qualsevol  concepte  tingui  dret  a  percebre  MSF,  fins cobrir  la
quantitat que ascendeix a un total de 1.151,02 € de principal i 387,00 € per interessos i costes.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 714 de data 24/09/2018 que
ascendeix a un import líquid de 31.078,65 €, la qual comença amb Serveis Arensis, S.L. per import de
6.562,94  €  i  finalitza  amb  Il3luminación  Albadalejo,  S.L.  per  import  de  17.952,77  €,  reconèixer  les
obligacions relatives a la relació número 715 de data 24/09/2018 que ascendeix a un import líquid de
104.827,02 € la qual comença amb El Punt – Hermes Comunicacions, S.A., per import de 3.630,00 € i
finalitza amb I.B.M., S.A., per import de 3.145,24 € i reconèixer les obligacions relatives a la relació número
716 de data 24/09/2018 que ascendeix a un import líquid de 19.217,95 € la qual comença amb Servigrues
Tomas, S.L., per import de 6.176,55 € i finalitza amb Endesa Energia, S.A.U., per import de 5.327,25 €.

S’acorda el pagament del premi del 3r Concurs de Carrers Engalanats als tres carrers participants:  JMC, en
representació del carrer Poador, JACR, en representació del carrer Major i a GCL, en representació del
carrer Nou; per un import de 1.500€ per carrer.

S’aprova la justificació presentada per l’Associació Siloe, en relació al segon termini, per import de 2.406,64
euros.

S’aprova la justificació presentada per Creu Roja d’Amposta, en relació al segon termini, per import de
6.122,21 euros.

S’aprova  la  justificació  de  les  subvencions  en  l’àmbit  del  comerç,  serveis  i  activitats  de  l’Ajuntament
d’Amposta presentades per:
1.- RAT per import de 2.986,07 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
2. UOA per import de 3.916,76 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
3.- SDR per import de 7.841,93 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
4.- OE per import de 5.989,5 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
5.- ALL per import de 2.674,47 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
Programa 2: 
1.- MYFA per import de 7.061,5 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
2.- GRL per import de 4.552,80 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
3.- TPC per import de 1.077,30 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
4.-UOA per import de 10.855,24 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
5.- AMOC per import de 26.713,02 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).
6.- ALL per import de 1.976,84 euros (import que considerem adequat de la seva justificació).

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT.
Es  senyalitzarà  de forma horitzontal  mitjançant  bandes  sonores a  l’alçada  del  C/  Pireu,  18,  tenint  la
proposta el cost de l’adquisició de sis metres de bandes sonores.   

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
S’autoritza ’ús de la Sala Polivalent de l’Arxiu Comarcal del Montsià, els dies 26 i 27 d’octubre de 2018, des
de les 09.99 hores fins a les 16.00 hores a AAC

S’autoritza la cessió de l’ús del pavelló firal des del divendres 28 fins al diumenge 30 de setembre, la
instal·lació d’un punt elèctric i cables d’allargament, un escenari petit a l’interior del pavelló, 10 tanques, WC
portàtils a la Plaça de l’Ajuntament, megafonia al balcó de l’Ajuntament, neteja del pavelló firal després de
la Festa, i presència policial per a l’inici i final de la cercavila a l’Associació Xiqüelos i Xiqüeles del Delta.



S’accepta el canvi de reserva de la sala Teatre del Casal Municipal del dia 24 de novembre de 2018 a l’1 de
desembre de 2018 des de les 16:30 fins les 20:00 sol·licitat per  l’Associació Alzheimer del Montsià.

S’accepta la reserva de la sala Teatre del Casal Municipal els dies 20 i 28 de setembre de 8:30 a 14:00 i de
15:00 a 21:00 hores sol·licitada per  l’Associació Chilenos Hispanos.

S’accepta la reserva de la sala Teatre del Casal Municipal el dia 24 de setembre de les 19:30 fins les 24:00
hores per  l’Associació Excursionista d’Amposta.

S’autoritza l’ús de l’espai del  pati  de l’escola i  el  gimnàs del CEIP Mestre Agustí  Barberà a la  FCEDF
Federació els dilluns des de les 17.30 hores fins les 18.30 hores, per a l’activitat multiesportiva destinada a
nens amb dificultats motrius.

No s’autoritza l’ús dels baixos de la Biblioteca Comarcal a MAC per estar ocupada aquell mateix dia per la
celebració dels pressupostos participatius.  

S’autoritza l’ús de l’Auditori per a dur a terme l’Assemblea anual de socis, el dia 4 d’octubre de 2018 des de
les 20.00 hores fins a les 22.00 hores al  Club Unió Atlètica Montsià.

ANUL·LACIÓ D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL.
S’aprova l’anul·lació de la sol·licitud presentada per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del
Montsià, en la que demanava poder fer ús de les instal·lacions del Casal, concretament de la Sala del
Teatre, el dia 26 de setembre de 2018, per poder dur a terme la segona part del curs «Gaudint de la
música». 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER INSTAL·LACIÓ DE CIRC.
S’autoritza  la  instal·lació  del  circ  així  com l’emissió  de  publicitat  sonora  pel  municipi  a  ARZ   com a
representant del Circo Smile by Alex Zavatta.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ ÚS DEL MINIBÚS.
S’autoritza  l'ús del minibús  a BGB responsable de la Piscina Municipal d’Amposta els dies 25 i  26 de
setembre i els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2018, per poder fer el manteniment de la Piscina municipal del
Poble Nou del Delta. 

S’autoritza l’ús del minibús a Marc Fornós Monllau, Regidor d’Esports els dies 13, 14, 15 i 16 de juny de 2019
amb motiu del desplaçament de la Comissió de Bous.  

COMUNICACIONS OFICIALS.
- Jutjat de lo Contenciós-Administratiu número 1 de Tarragona remet expedient del Procediment Abreujat
154/2017. La Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap

URGÈNCIES  
S’aprova la compra de mobiliari per al menjador del col·legi Miquel Granell amb Senal-Vidal, S.L. segons
oferta presentada per un import total de 4.188,05 €.

Aprovació del Pla de Seguretat “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici de l’Antic Sindicat”.   
S’aprova el Pla de seguretat i salut de “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici de l’Antic Sindicat” elabo-
rat per XFB, d’acord amb les consideracions fetes per la coordinador de l’obra.



Propostes de contractació de personal  
S’aprova  la contractació de JAB en efectes retroactius, com a  conserge del Museu de les Terres de l’Ebre

S’aprova la contractació de CSR  com auxiliar de la llar d’Infants La Sequieta.

Aprovació del projecte “Ampliació de la Xarxa Municipal de fibra òptica existent i millora de la connectivitat
de les diverses dependències municipals”  
S’aprova el projecte “Ampliació de la Xarxa Municipal de fibra òptica existent i millora de la connectivitat de
les diverses dependències municipals” redactat per l’Enginyer tècnic en Telecomunicacions, EES, de l’empre-
sa Enate Innova S.L., amb un pressupost d’execució per contracta de 118.217,76 €.

Declaració de desert el procés selectiu seguit per a cobrir una plaça de Tècnic Administratiu Especial (TAE)   
Es declara  desert el procés selectiu seguit per a la selecció d’una plaça funcionarial de Tècnic Administratiu
Especial, Lletrat/da.

Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions es-
portives, per a la realització d’activitats de promoció i difusió de l’esport. 
S’aproven les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions
esportives, per a la realització d’activitats de promoció i difusió de l’esport durant l’any 2018, obrint el perí-
ode d’inscripció fins les 14 hores del dia 19 d’octubre de 2018.

Aprovació de l’expedient de contractació de les obres «Reforma de coberta i paviment del Pavelló Polies-
portiu».  
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Reforma de coberta i paviment del pavelló
poliesportiu” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de va-
loració i tramitació ordinària.


