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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data
8 d’octubre de 2018.

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA: INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR AL CARRER XILE, 95.
S’aprova inicialment el Pla de millora urbana per la instal·lació d’un ascensor al pati d’illa – carrer Xile, 95,
redactat per l'arquitecta GBF, a instància del propietari de l’immoble esmentat.

ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES «CENTRE CÍVIC PER A
LA GENT GRAN» LOT 4.
S’aprova la contractació del servei de  Coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres “Centre
cívic de gent gran d’Amposta” – lot número 4 a JSS per un import de 3.500,00 € +735,00 € IVA

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS.
S’aprova la contractació dels subministraments d’un quadre de fang vista riu en motiu de la Trobada de
Dones Montsià 2018 amb RTL segons oferta presentada per un import total de 1.698,40 €.

S’aprova l’adquisició de consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals amb Seinsol
S.L. segons oferta presentada per un import total de 1.864,30 €.

S’aprova l’adquisició de  la franquícia AEFA-Les Mills i els diferents reciclatges amb Actividades Españolas
de Fitness y Aerobic-Les Mills SLU segons oferta presentada per un import total de 4.541,13 €.

S’aprova la contractació de dotar contingut l’exposició Expoclick 2018 amb l’Associació d’Afeccionats So-
mosclicks segons oferta presentada per un import total de 2.371,00 €.

CONTRACTES MENORS DE SERVEIS.
S’aprova contractar el servei de muntatge del sistema de so i llums a la Gala de l’Esport 2018 amb Grup Au-
diovisual Live Events SL segons oferta presentada per un import total de 1.694,00 €.



PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.
S’aprova la contractació de ARC, per incorporar-se al Departament d’Estadística

S’aprova la contractació de MRM, per gestionar les relacions laborals a l’Ajuntament d’Amposta

S’aprova la contractació de RFB, per gestionar l’acumulació de feina a la Biblioteca Municipal d’Amposta

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES.
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre RGC, fins cobrir la quanti-
tat que ascendeix a un total de 1.169,27 €

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONTRACTE PROGRAMA 2018 I 2019
S’aprova el document de concreció per al període de l'any 2018 i 2019 del Contracte Programa per a la co-
ordinació i la col·laboració entre  el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament d’Am-
posta en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, en
els termes que s'especifiquen en la documentació de l’expedient. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 798 de data 15/10/2018 que
ascendeix a un import líquid de 2.493,14 €, la qual comença amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,
S.A. per import líquid de 2.493,14 € i finalitza amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. per import
líquid de 2.493,14 €
També autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 799 de data 
15/10/2018 que ascendeix a un import líquid de 12.176,87 €, la qual comença amb Llibreria Viladrich, 
S.L. per import líquid de 5.998,87 € i finalitza amb Assoc. per a la Promoció Cultural i Participació 
Popular, per import líquid de 2.178,00 €.
Així com reconèixer les obligacions relatives a la relació número 800 de data 15/10/2018 que ascendeix 
a un import líquid de 95.130,86 € la qual comença amb Construccions Concat 2014, S.L.U. per import 
de 7.698,49 € i finalitza amb Bymedio Submarino Internacional, S.L. per import de 2.420,00 €.
I Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 801 de data 15/10/2018 que ascendeix a un im-
port líquid de 7.779,49 € la qual comença amb Remsa Memorial, S.A. per import de 2.641,83 € i finalitza
amb PET per import de 5.137,66 €.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Es-
portiva Veterans Club de Futbol d’Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de
1.860 euros i es reconeix l’obligació i ordena el pagament a l’Associació Esportiva Veterans Club de Futbol
d’Amposta de la quantia de 1.500 euros fixats al conveni i corresponents al primer i únic pagament del ma-
teix.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club Nàutic Am-
posta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 4.618,20 euros i es reconeix l’obligació i
ordena el pagament al Club Nàutic Amposta de la quantia de 4.425 euros fixats al conveni i corresponents
al tercer pagament del mateix.

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT «BLACK FRIDAY»
S’aprova la realització de l’activitat “Black Friday” el dia 23 de novembre de 2018 de 10 a 23 hores.

CEMENTIRI MUNICIPAL 
S’aprova a transmissió de la concessió administrativa funerària que el causant EFR tenia sobre el nínxol núme-
ro 707 ampliació, a favor de FFD.

S’atorga la concessió administrativa funerària del nínxol del cementiri municipal número 1960 lateral  esquer-
ra a favor de ATT.



S’atorga la concessió administrativa funerària dels nínxol del cementiri municipal número 45 fila 3 carrer Rose-
lla a favor de MMC i EMC

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENT.
S’aprova la bonificació de la taxa per l’obertura d’establiments a LESFILLOLESDECLARA, S.C.C.L.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tari-
fa per tractar-se d’una família nombrosa a LHC, IA, AMT i SFB

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM.
Es denega la devolució per ingressos indeguts de l’impost de vehicles de tracció mecànica a GGG degut a que
la sol·licitud d’exempció per minusvalidesa només té efectes al municipi de l’exacció de l’impost quedant sen-
se efectes en el moment en què el titular del vehicle es traslladi de municipi, havent de sol·licitar novament
l’exempció per minusvalidesa al nou municipi. 

S’aplica exempció per maquinària agrícola a FME i JCM

Es concedeix bonificació del 100% IVTM per vehicle històric a EPS, JCR, FPE, AMC, AFG i GPP

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT.
S’atorga la reserva de la via pública de gual permanent al carrer Sant Tomàs número 27 a SRO

S’atorga la reserva de la via pública de gual permanent al carrer Perú número 53 a ABG

S’atorga la reserva de la via pública de gual permanent al  carrer Verge del Carme número 28 a ARL

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI.
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per JDR i JGR

CORRECCIÓ D’ACORD
Es corregeix acord on s’autoritza a VAG i RNA a  assistir al Curs sobre contractació electrònica: el servei e-Con-
tractació del Consorci AOC, el 20 de setembre de 2018 de 10 a 14 hores

Es corregeix errada aritmètica als acords de la Junta de Govern Local en sessió del 14 de maig de 2018 pel que
en concedí la devolució per ingressos indeguts de l’import equivalent a 6 mensualitats de l’any 2017 als llicen-
ciataris del Mercat Interior.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de l’auditori el dia 20 de desembre de 2018 durant tot el dia a l’Escola Mestre Agustí Barbera

S’autoritza la cessió de l’Auditori el dia 21 de desembre de 2018 des de les 08:00 fins les 14:00 hores per cele-
brar el “CONCERT DE NADAL” a  l’Institut de Tecnificació Esportiva

S’aprova cedir a pista de l’escola Agustí Barberà des del 15 d’octubre 2018 al 21 de juny de 2019 de dilluns a di-
jous de les 18 a les 19’30 hores a  Creu Roja Amposta

S’autoritza a Camp d’aprenentatge del Delta de l’Ebre a utilitzar la pista poliesportiva del Poble Nou del Delta
els dies 15, 16 i 26 d’octubre de 2018 per a la parada de dinar o donat el cas, per aixoplugar-se en cas de pluja
o mal temps.



S’autoritza a la Societat de Caçadors de Poble Nou del Delta a utilitzar la pista poliesportiva i dels banys del Po-
ble Nou del Delta, i la cessió de cadires i taules, el dia 20 d’octubre de 2018 per realitzar el dinar anual de socis
de l’entitat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL.
Es cedeix a La Unió Filharmònica la pantalla i el projector per a l’actuació del duo Amàrim dins del 24è Cicle de
Música Ciutat d’Amposta el dia 17 de novembre de 2018.

S’aprova la cessió a  APASA  de 200 cadires i 13 taules el 25 d’octubre de 2018

S’aprova la cessió a l’entitat Moto Club Amposta de tanques per delimitar la zona del circuit del VI Motocròs de
Tardor per al dia 14 d’octubre de 2018.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l’ús del minibús al  Club Handbol Amposta els dies:
- 22 i 23 de desembre (desplaçament a El Vendrell i Argentona)
- 27 de gener 2019 (desplaçament a Saragossa)
- 2 i 3 de febrer 2019 (desplaçament a Sabadell)
- 3 de març 2019 (desplaçament a La Roca del Vallès)
- 17 de març 2019 (desplaçament a Lleida)
- 6 i 7 d’abril 2019 (desplaçament a Mislata)

COMUNICACIONS OFICIALS.
- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona comunica recepció documentació recurs ordinari
núm. 214/2018 d’Evagio SL. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Ajuntament de Roquetes comunica resolució Alcaldia núm. 620/2018  autoritzar adscripció temporal en co-
missió de serveis de MLR. La Junta de Govern Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES  

Sol·licitud d’activitats extraordinàries  
S’autoritza a Jardin Cafe Bar SLU  la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realit-
za l’activitat de bar. El sol·licitant vol celebrar una activitat extraordinària fora de l’àmbit de l’activitat pròpia
de bar on te concedida la llicència i que consisteix amb un concert en viu el dia 18 de novembre de les
20:00 fins a la 23:45.

S’autoritza a Jardin Cafe Bar SLU  la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realit-
za l’activitat de bar. El sol·licitant vol celebrar una activitat extraordinària fora de l’àmbit de l’activitat pròpia
de bar on te concedida la llicència i que consisteix amb un concert en viu el dia 16 de desembre de les
20:00 fins a la 23:45.

S’autoritza a Jardin Cafe Bar SLU  la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realit-
za l’activitat de bar.  El sol·licitant vol celebrar una activitat extraordinària fora de l’àmbit de l’activitat pròpia
de bar on te concedida la llicència i que consisteix amb un concert en viu el dia 20 de gener de 2019 de les
20:00 fins a la 23:45.

Reclamació responsabilitat patrimonial  
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per RHF, danys que han estat valorats en
un total de 484, 00 € (IVA inclòs) 



Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació número 1 i liquidació del Lot 1 de l’obra “Substitució d’enllumenat al barri Quinta-
nes, Casc Antic i Vila”, per un import de 98.774,07 €, degudament signada pels tècnics, director d’execució i
l’empresa adjudicatària, C&G Carandini SA

Aprovació de preus nous de l’obra “Urbanització del carrer Sant Cristòfol àmbit residència”  
S’aproven les noves unitats d’obra PN01 corresponents a les obres “16009 Urbanització del carrer Sant
Cristòfol àmbit residència”, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte
dels següents:
- PN01 per un import de 9,48 €

Aprovació de contractes menors d’obres  
S’aprova la contractació de l’execució de les obres d’adequació dels vestidors del pavelló d’esports amb
Maceria XXI SL segons oferta presentada per un import total de 12.492,75 €.

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació  
S’autoritza a LEP a  assistir al Bootcamp d’innovació disruptiva, que es realitzarà a Barcelona les tardes de
dijous i divendres i dissabtes pel matí durant tot el mes de novembre de 2018, així com el pagament de les
despeses de transport i inscripció.

Donar compte del registre municipal d’activitats comunicades i del pla de verificació d’activitats – setembre
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 30
de setembre de 2018

Aprovació de conveni de pràctiques educatives  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Pixels i Impressions SL per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI DBR del 15 d’octubre 2018 al 16
de gener de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Filsnòmades SCP per a la for-
mació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI DSG del 15 d’octubre 2018 al 12 de
febrer de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Pixels i Impressions SL per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI CCP del 15 d’octubre 2018 al 16
de gener de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Fundació Europea de Medici-
na Tradicional China per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI JM
C del 29 d’octubre 2018 al 27 de febrer de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i GCT per a la formació pràctica
en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI NBE del 22 d’octubre 2018 al 22 de gener de
2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Publicenter Serigraf SL per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI SGG del 22 d’octubre 2018 al 22
de gener de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.



S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut de l’Ebre per a la for-
mació pràctica en centres de treball de l’alumna ZHF del 22 d’octubre 2018 al 17 de maig de 2019, de di-
lluns a divendres de 8’30 a 12 hores.

 S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut de l’Ebre per a la for-
mació pràctica en centres de treball de l’alumna MGP del 15 d’octubre 2018 al 31 de maig de 2019, de di-
lluns a dijous de 16 a 19’30 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut de l’Ebre per a la for-
mació pràctica en centres de treball de l’alumna JLA del 15 d’octubre 2018 al 24 de maig de 2019, de dilluns
a dijous de 15’30 a 19’30 hores.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
A CMP per reducció de la capacitat d’emmagatzematge de la bassa de purí 1 existent al seu estat inicial
amb una capacitat de 958,13 m3 a la capacitat inicial de la bassa de 239,94 m3 al Polígon 77 parcel·les 116-
117

Atorgament de subvencions per a programes i activitats culturals 2018  
S’aprova l’atorgament de les subvencions a les entitats següents, les quals compleixen amb els requisits
necessaris per rebre aquestes subvencions:

BENEFICIARIS IMPORTS
Colla de Dolçainers Grup d’Animació Sanfaina 3.100 €

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 3.000 €

Colla de Gegants, Capgrossos i Diables d’Amposta Lo Minotaure 1.750 €

Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià 1.500 €

Institut d’Estudis Comarcals del Montsià 1.500 €

Associació de Gegants i Capgrossos d’Amposta 1.500 €

Associació de Criadors de Brau de les Terres de l’Ebre 1.250 €

Associació Cultural Lorquianas 1.000 €

Jacqueline Biosca – Escola de Dansa Jacqueline Biosca 1.000 €

Agrupació Aragonesa d’Amposta 700 €

Associació The Country Sheriffes 700 €

Associació Cultural Poetes de l’Ebre 500 €

Jacqueline Biosca – Escola de Dansa Jacqueline Biosca 450 €

S’aprova l’atorgament d’una subvenció de 1.000 € a l’Agrupació Montsianell d’Amposta, malgrat l’informe
desfavorable  d’Intervenció perquè no compleix amb l’apartat c) de la base sisena, per la qual s’ha compro-
vat que no es troba al corrent de les seves obligacions amb l’AEAT i té el deute d’una taxa a pagar a l'Ajun-
tament. L’entitat ha de certificar a l’Ajuntament d’Amposta que està al corrent dels pagaments amb aques-
tes administracions, abans de justificar la subvenció atorgada.

Es denega l’atorgament de la subvenció a l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Amposta, ja que se’ls va
concedir una subvenció acollint-se a la convocatòria de concessió de subvencions a associacions per a la
realització de programes i activitats d’atenció social, i semblants per a l’any 2018, de l’Ajuntament d’Ampos-
ta.


