
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2018
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 24
de setembre de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES.
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Endesa Distribución Eléctrica, S.L. per estesa de 8 metres de cable subterrani, en el carrer Amèrica, 125-127

A PSA  per a la construcció d’un magatzem, en el carrer Jacint Verdaguer, 26

A RBR  per enderroc de dues edificacions, en el carrer Miquel Granell, 33-35

A RBR per construcció d’un habitatge unifamiliar i magatzem entre mitgeres, en el carrer Miquel Granell, 33-35

A CCR  per realització de magatzen, en el carrer Mikonos, 8

A NMS per construcció d’un habitatge unifamiliar, en el carrer Saragossa, 151.

A JJJE  per poder obrir un buit en la façana per a col·locar una porta de garatge, en el carrer Isabel la Catòlica, 7.

A DPA  per obres de reforma per canvi d’ús d’edifici existent per allotjament turístic, en el carrer Ebre, 13

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE CUES
D’ESPERA, CITA PRÈVIA I D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
S’adjudica  a l’empresa Tecnologías plexus, SL., el contracte del subministrament i manteniment d’un sistema
de gestió de cues d’espera, cita prèvia i d’informació de l’Ajuntament d’Amposta, en les condicions següents:

• Preu del software i hardware: 14.361,00 € (IVA exclòs).
 Preu anual del manteniment i llicències del software i hardware: 1.033,00 € (IVA exclòs).



APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR AMB MOTIU DE L’OBERTURA D’UN TRAM DEL
CARRER GOYA.
S’aprova inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i dels propietaris amb indicació de la
seva residència i domicili, afectats pel procediment expropiatori, declarant la necessitat de la seva ocupa-
ció.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
S’aprova la contractació de GMR, per realitzar les tasques d’hostessa a la festa Orígens.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ.
S’autoritza a NMB, acompanyat del regidor de Noves Tecnologies, transparència i Eficiència i sostenibilita
Energètica a assistir a la jornada Smart Catalonia que es realitzarà a Tortosa el dia 8 d’octubre de 2018 de
10.45 a 13.00 hores.

S’autoritza a MMF acompanyada de GBG a assistir a la reunió de Directors/es d’Escoles d’Arts Plàstiques i
Disseny que es realitzarà a Barcelona el dia 4 d’octubre de 2018 de 10.00 a 15.00 hores.

A XMP a assistir al Taller dels Cerclesde Comparació Intermunicipal de Serveis Socials que es realitzarà a
Barcelona el dia 22 d’octubre de 2018 de 09.00 a 14.00 hores.

A SVR a ssistir a la jornada «El Règim Jurídic de les delimitacions i alteracions dels termes municipals» que
es realitzarà a Barcelona el dia 19 de novembre de 2018 de 09.30 a 14.30 hores.

APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE LA CARTA D’ADHESIÓ AL PROJECTE “CUSTÒDIA PER AL DESENVOLUPA-
MENT” DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.
S’acorda que l’Ajuntament d’Amposta s’adhereixi i signi la carta de suport al Consorci per al Desenvolupa-
ment del Baix Ebre i Montsià i a les propostes i accions que aquest presenta de suport al sector estratègic
turístic i mediambiental, per considerar-lo de gran interès per al desenvolupament socioeconòmic del nos-
tre territori. S’adjunta a aquesta memòria, la carta d’adhesió i suport al  Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
S’accepta la subvenció de 55.000 euros  per a la realització de 5 contractes en pràctiques,  d’acord amb la
Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la conces-
sió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Progra-
ma de Garantia Juvenil a Catalunya.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
S’aprova la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls formatius i

pressupost (s’adjunta full de càlcul de la subvenció):
II. Càlcul

Sol·licito una subvenció per al desenvolupament d’Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de
l’orientació per a
l’ocupació,  durant  un  període  de
deu mesos, en 1

punt/s d'actuació, per un import mà-
xim de 

 64.850,00   euros.

Aquest càlcul correspon a una execució del programa per un període de deu mesos a comp-
tar des de l'inici de les actuacions

Import personal tècnic jornada sencera 55.000,00 € 55000

Import despeses generals i materials 8.250,00 € 8250



Import assegurança 1.600,00 € 1600

Total 64.850,00 € 64850

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE CONVENI AMB LA CAMBRA D’INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA.
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa
amb la finalitat d’atorgar una subvenció a la mateixa durant l’any 2018 per finançar en part les accions des-
crites al Pla d’Acció Anual. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 773 de data 08/10/2018 
que ascendeix a un import líquid de 68.119,41 € la qual comença amb Perres Sport, S.L. per import 
líquid de 1.732,36 € i finalitza amb Mundo Escenico, S.L. per import líquid de 3.095,18 €
També es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 774 de data 08/10/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 100.096,67 € la qual comença amb Apaka-9, S.L. per import de 1.814,40
€ i finalitza amb Filmsnòmades GS, S.L. per import de 6.037,90 €.
I les obligacions relatives a la relació número 775 de data 08/10/2018 que ascendeix a un import líquid de
30.121,21 € la qual comença amb Estacionamientos y Servicios, S.A.U. per import de 15.594,70 € i finalitza
amb Servigrues Tomas, S.L. per import de 7.313,93 €.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a Càritas Interpar-
roquial d’Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 6.101,24 euros.

REGULARITZACIÓ D’OPERACIÓ COMPTABLE
Es regularitza operació comptable 

CONTRACTES MENORS TRAMITATS PER IMPORT SUPERIOR AL REALMENT GASTAT

AD DATA

DATA
APROVACIÓ

DEL
RECONEIXEME

NT DE
L’OBLIGACIÓ TERCER CONJUNT CONCEPTE

IMPORT
AD

NÚM.DE
FACTURA-
FACTURAT Baixa

28011 08/06/2018 01/10/2018

ASSEMBLEA
LOCAL CREU

ROJA 746

Cobertura
Sanitària per al

Triató d'Amposta 3579,17
144386-
1959,43

1619,7
4

SOL·LICITUD DEL SERVEI E-TAULER I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI.
S’autoritza la sol·licitud d’alta del servei eTAULER per part de l’AOC.

PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA.
S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a JGM, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit
al servei situat al carrer Lleó, 15-21, 2n 2ª.

S’atorga accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a OSJ, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al
servei situat a l’Avinguda Josep Tarradelles, 166, 3r 3ª.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS.
S’autoritza l'ús del minibus a la Fundació Pere Mata els dies 14 de novembre i 1, 2 i 19 de desembre.

S’autoritza al Club Hoquei Amposta per utilitzar el minibus els dies següents, per fer sortides amb l’equip
del club que representa: 



- 8 de desembre (desplaçament a Alpicat)
- 12 i 13 de gener (desplaçament a l’Espluga de Francolí)
- 26 de gener (desplaçament a Flix)
- 16 de febrer (desplaçament a Sitges)
- 2 de març (desplaçament a Valls)
- 16 de març (desplaçament a Cambrils)
- 30 de març (desplaçament a Riudebitlles)
- 13 i 14 d’abril (desplaçament a Vilafranca del Penedès)
- 11 de maig (desplaçament a Sant Cugat del Vallès)

COMUNICACIONS OFICIALS.
- El Servei d’Ocupació de Catalunya remet comunicació en la que s’atorga una subvenció de 55.000
euros a l’Ajuntament d’Amposta per la contractació de 5 persones joves en pràctiques. La Junta de
Govern Local resta assabentada.
- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya remet resolució final de revocació parcial de la subvenció
atorgada amb expedient FOJ-33-2013, de la convocatòria de l’any 2013. La Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura remet comunicació en la que
informa sobre l’atorgament de l’ajut econòmic de 500 € per tal de sufragar les despeses de difusió de
les Jornades de les Lletres Ebrenques. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre de la secció de Ramaderia i Sanitat Animal remet autorització de
celebració  de  certàmens  ramaders,  dintre  la  Fira  Amposta  2018.  La  Junta  de  Govern  Local  resta
assabentada.

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

URGÈNCIES  

Rectificació d’expedient de contractació  
 Es deixa sense efectes l’acord:
“PRIMER.  Aprovar  l'expedient  de  contractació  de  l’execució  de  les  obres  “Adequació  d’espais  verds  2018”
mitjançant  procediment  obert  simplificat,  oferta  més  avantatjosa  amb  diversos  criteris  de  valoració  i
tramitació ordinària.
SEGON.  Aprovar  el  plec  de  condicions  econòmiques  -  administratives  particulars  que  han  de  regir  el
procediment.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació 09/171/61900 del pressupost de 2018. 
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 20 dies naturals,
comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, els interes-
sats presentin les proposicions que considerin convenients.”
ja que l’expedient aprovat no va incorporar, per error, com a criteri de valoració l’execució de millores sense
càrrec per l’Ajuntament.

Contractació menor de serveis  
S’aprova la contractació dels serveis per difondre les activitats de la Fira del Disc, FesticAM, Fòrum Amposta
Empresa i Expoclick amb Limicola, S.L., segons oferta presentada per un import total de 1.961,64 €.

S’aprova la contractació dels serveis publicitaris a Digital Hits FM per a la difusió i promoció de les activitats
que realitza l’Ajuntament d’Amposta amb Terres de l’Ebre Comunicació Multimèdia, S.L., segons oferta pre-
sentada per un import total de 4.477,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis publicitaris a Imagina Ràdio S.L. per a la difusió i promoció de les activi-



tats que realitza l’Ajuntament d’Amposta segons oferta presentada per un import total de 3.932,50 €.

S’aprova la necessitat de contractar els serveis de lloguer d’escenaris, taules i cadires per a l’Expoclick 2018
amb Xiriparc, S.L., segons oferta presentada per un import total de 2.913,08 €.

S’aprova la necessitat de contractar els serveis per al desenvolupament del curs de Lletres per a Tothom
amb Assemblea Local de Creu Roja Amposta, segons oferta presentada per un import total de 3.750,00 €.

S’aprova la necessitat de contractar els serveis per a la contractació de la companyia Mumusic Circus per al
FesticAM 2018 amb MCV, segons oferta presentada per un import total de 2.662,00 €.

Contractació menor de subministraments  
S’aprova l’adquisició del material per al manteniment de la Piscina Municipal  amb Ebrepool, S.L. segons
oferta presentada per un import total de 2.653,85 €.

S’aprova l’adquisició de trofeus per a la Gala de l’Esport 2018 amb Metacrilatos Burgos, S.L. segons oferta
presentada per un import total de 2.551,43 €.

S’aprova l’adquisició de mobiliari esportiu per equipar la pista poliesportiva amb Tecnosport Simar, S.L. se-
gons oferta presentada per un import total de 5.676,59 €.

Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 i liquidació del Lot 2 de la que s’ha donat compte corresponent a
l’obra “Substitució d’enllumenat al barri Quintanes, Casc Antic i Vila”, per un import de 12.856,49 € així com
la factura número VT1801061.

S’aprova la certificació d’obres núm. 3 i liquidació de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Substi-
tució de la Xarxa d’aigües residuals d’Amposta 2017”, per un import de 46.722,54 € així com la factura nú-
mero 54.

Subrogació d’empresa en contracte de serveis  
S’accepta la subrogació de l’empresa Quibac, SL., com adjudicatària del contracte dels serveis consistents en
la instal·lació de parallamps a la Torre de la Carroba amb Gàbia Faraday, a la xemeneia de la zona de l’antic
Castell i un controlador de llamps a la xemeneia del Molí d’Adell, en substitució de l’empresa Quibac, SA.

Aprovació de la distribució dels diferents contractes en pràctiques  
S’aprova la distribució de 5 contractes en pràctiques per àrees, departament i regidories:

1-Departament d’Obres: Enginyeria geomètrica i topografia, Arquitectura tècnica, CFGS en 
desenvolupament i Aplicació de projectes de la Construcció, CFGS delineant.
2-Serveis Socials : Graduat o Diplomat en Sociologia o Antropologia.
3-Turisme: Grau o Diplomatura en Turisme i coneixements d’idiomes: Anglès i Francès.
4-Mitjans de Comunicació: grau o diplomatura en periodisme, preferiblement. S’acceptarà en 
segon terme grau o diplomatura en Publicitat i relacions Públiques.
5-Ensenyament: CFGS Educació Infantil o Grau o Diplomatura en Educació Infantil

Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions esportives municipals  
S’autoritza l’ús de la Piscina Municipal i del Gimnàs  el dia 14 de desembre de 2018,  per dur a terme un
projecte educatiu, que inclou un monogràfic sobre la vida activa i saludable a  PFI Pla Transició Treball

Proposta d’ordenació de trànsit  
Es senyalitzarà horitzontalment l'Av. Catalunya en el tram comprés entra C/ Brasil i C/ Sebastià Joan Arbo,
amb estacionament en bateria invertida i deixar un sol carril de circulació per sentit de la marxa. 



Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a IAR a la celebració d’una activitat de tipus musical a la Plaça del Mercat com a final d’estiu.

Sol·licitud d’autorització per realització de Duatló de muntanya  
S’autoritza al  lub BTT Montbike per a que el dia 13 i 14 es pugui celebrar el Duatló de Muntanya, així com
l’ajuda de la Policia Local per a la senyalització en el circuit, protecció civil, un equip de megafonia, 60 tan-
ques i les dutxes del pavelló esportiu. 

Sol·licitud d’autorització per realització del 1  r   Canicross Engrescat      
S’autoritza a l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre, per celebrar el 1r Canicross Engrescat, així
com l’ús d’una zona del Parc dels Xiribecs i la cessió d’un punt de llum per poder connectar la megafonia. 

Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts  
Queda acreditat l’ingrés indegut reclamat per  GESTORIA MORALES, S.L., en què manifesta que a l’hora de
gestionar l’alta del vehicle que ha adquirit JCF ha realitzat dos ingressos un de 82,04 € corresponent a l’im-
port de tot l’any i un de 37,48 € corresponent a la part proporcional de la part de l’impost de 2018.

Embargament de crèdits i deutes  
S’aprova l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JNG fins cobrir la quanti-
tat que ascendeix a un total de 141,68 €. 

Designació de lletrat  
Es designa al lletrat a JSV en el recurs ordinari 221/2018 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós –
Administratiu número 2 de Tarragona.

Reclamació de responsabilitat patrimonial  
Es desestima la reclamació presentada per JRV per no haver esmenat els defectes en el termini concedit.

Proposta de substitució de sanció per realització de treballs comunitaris  
S’autoritza la substitució de les sancions per la infracció de l’article 40 b)A) de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern per la realització de treballs en benefici de la comunitat a DGF

Aprovació d’expedient de contractació  
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Adequació d’espais verds 2018” mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordi-
nària.

Aprovació de les bases i la convocatòria del Mercat de Santa Llúcia 2018  
S’aproven les bases i la convocatòria que han de regular el Mercat de Santa Llúcia 2018, obrint la inscripció
des del dia 29 d’octubre fins el dia 30 de novembre de 2018.


