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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 15 d’octubre de 2018.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI SOCIOEDUCA-
TIU NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (SIS) EN 
L’APARTAT DE FAMÍLIES I DEL 0-3 DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A L’ANY 2019
S’aprova l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjo-
sa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
S’aprova 'expedient de contractació del subministrament per a la renovació de llicències informàtiques de 
l’Ajuntament d’Amposta mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa 
amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova l’adquisició de gas-oil per al funcionament de la caldera de la calefacció de l’edifici de l’Ajuntament 
amb Carburants del Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 2.200,00 €.

S’aprova adquirir material per als pintors, per poder pintar el cementiri per Tot Sants amb PMR segons ofer-
ta presentada per un import total de 1.687,95 €.

S’aprova adquirir plantes i flors per al dia de Tot Sants amb Horticultura Nycta Sat Cat 999 LTDA segons 
oferta presentada per un import total de 2.420,00 €.

S’aprova adquirir material per enjardinar el carrer Xiprés amb Ebre Pool SL segons oferta presentada per un
import total de 1.462,73 €.



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS
S’aprova la contractació de serveis per confeccionar cartells anunciadors, pòsters i circuit de tanques publi-
citària durant els dies de la Fira així com el manteniment de la megafonia del saló d’actes amb Sofira Comu-
nicació SL segons oferta presentada per un import total de 3.910,00 €.

S’aprova contractar els serveis per reparar el toro del magatzem dels serveis municipals amb Talleres de 
Maquinaria Amposta SL segons oferta presentada per un import total de 1.628,22 €.

S’aprova contractar els serveis de manteniment, conservació i neteja d’espais enjardinats i arbrat viari (Lot 1)
amb NFL segons oferta presentada per un import total de 1.900,00 €.

S’aprova contractar els serveis de càtering per ala Gala de l’Esport 2018 amb Restamposta SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.300,00 €.

S’aprova la necessitat de contractar els serveis de poda de diferents arbres del terme municipal amb PET se-
gons oferta presentada per un import total de 12.755,82 €.

S’aprova contractar el servei de vot electrònic segur CIVICITI per al procés de participació ciutadana amb Te-
lefónica de España SAU segons oferta presentada per un import total de 3.267,00 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de LGT, com auxiliar administratiu de serveis socials

S’aprova la contractació de GGN com administrativa de turisme

S’aprova  la contractació de MPB, MSL, JBS, JMV, GAC, PNG, ERG, MCC, JVBA i NH per a la realització de les 
tasques de reforç de la brigada municipal

SOL·LICITUD DE BESTRETES DE NÒMINES
S’atorga a AMF una bestreta reintegrable de sou per import de 915,66 € a reintegrar en 10 mensualitats.

S’atorga a IPP una bestreta reintegrable de sou per import de 900,00 € a reintegrar en 14 mensualitats.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza a MFM a assistir a la XIX Jornada tècnica de la construcció, construir amb garantia que es realitza-
rà el dia 26 d’octubre de 2018

S’autoritza a MBB a assistir a la 2a matinal de clubs de lectura infantils i juvenils que es realitzarà a la Biblio-
teca de Tarragona el dia 18 d’octubre de 2018

S’autoritza a JFF a  assistir al curs de transformació digital de l’administració en mig d’una revolució digital 
que organitza la FMC.cat a Barcelona els dies 24 d’octubre, 7, 14 i 21 de novembre de 2018 de 9 a 14.30 ho-
res

S’autoritza a NMB a assistir la reunió del grup de treball d’ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre Smart CATSud que es realitzarà a Tarragona el 26/10/18 de 12 a 15 hores

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Es sol·licita la concessió d’una subvenció per a la contractació de 20 persones del col·lectiu preferent, 
amb una durada de sis o 12 mesos i una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació, 
d’acord amb l’acord retributiu, la pròrroga de l’Acord Marc del programa de 2016, facilitat pels Serveis 
Públics d'Ocupació, a l’igual que la convocatòria 2017. 



APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i i l’empresa Flexoservei SL i per 
a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI APL, del 29 d’octubre 2018 al 
28 de gener de 2019, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova la carta d’acceptació del centre per tal que l’alumna ARM pugui desenvolupar les seves pràctiques 
acadèmiques  durant el curs 2018-2019 a l’àrea de serveis socials bàsics de l’Ajuntament d’Amposta

S’aprova el conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Amposta, per a la realització de pràctiques dels estudiants per una durada de tres anys prorrogables tàci-
tament per períodes iguals d’acord amb la clàusula 15 del conveni.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacionsr elatives a la relació número 851 de data 22/10/2018, 
que ascendeix a un import líquid de 3.634,72 euros, la qual comença amb Red Española de Servicios, 
S.A.U, per import de 3.634,72 euros, i finalitza amb Red Española de Servicios, S.A.U, per import de 
3.634,72 euros.
També s’aprova el reconeixement de les següents obligacions: 
Relatives a la relació número 852 de data 22/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 83.421,19 
euros, la qual comença amb Cresol Soluciones Energètiques Locals, SCCL, per import líquid de 3.086,95 
euros, i finalitza amb Tot Maquinària Segarra, S.L, per import líquid de 5.114,91 euros.
Relatives a la relació número 853 de data 22/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 1.815,00 €, 
la qual comença amb Juper Desarrollos, S.L, per import de 1.815,00 euros, i finalitza amb Juper Des-
arrollos, S.L, per import de 1.815,00 euros. 
Relatives a la relació número 854 de data 22/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 91.454,33 €, 
la qual comença amb FLN, per import de 2.299,00 euros, i finalitza amb Remsa Memorial, S.A, per 
import de 2.641,83 euros.
Relatives a la relació número 855 de data 22/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 26.916,65 €, la 
qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 8.052,00 euros, i finalitza 
amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 1.328,04 euros.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 15.167,16 €, corresponent a les despeses  de l’Es-
cola de Música de la Societat  Musical La Lira Ampostina en el segon quadrimestre i es reconeix l’obligació i 
ordena el pagament de 15.140,91 € a la Societat Musical La Lira Ampostina, corresponent a l’import  de la 
justificació  del 2n quadrimestre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 4.486,62 €, corresponent a despeses que ha tingut 
l’entitat en el segon quadrimestre per atenció del personal de sala de La Lira Ampostina, climatització i nete-
ja del teatre-auditori i es reconeix la obligació i ordenar el pagament a la Societat Musical La Lira Ampostina 
de 4.083,33 €, corresponent a l’import de la justificació del 2n quadrimestre del conveni amb La Lira Ampos-
tina de l’any 2018, d’acord amb la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 6.188,12 €, corresponent a despeses que ha tingut 
l’entitat en el segon quadrimestre per funcionament propi de la Societat i activitats de la Banda de Música i 
es reconeix l’obligació i ordena el pagament de 6.120,00 € a la Societat Musical La Lira Ampostina, correspo-
nent a l’import de la justificació del 2n quadrimestre del conveni amb La Lira Ampostina de l’any 2018, 
d’acord amb la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova l’atorgament del premi de 4000 € a MG per l'obra “Retomar sonidos”, per import de 4000€.

S’aprova a justificació presentat per l’entitat Projecte Educatiu com Sona l’ESO en relació al segon termini, 
per import de 43.850,36 € i es reconeix l’obligació i ordena el pagament a Projecte Educatiu Com Son l’ESO 
de la quantia de 15.000,00 € fixats al conveni.



S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club Esportiu Sala
Esgrima, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 4.500 euros es reconeix i ordena el pa-
gament a Club Esportiu Sala Esgrima de la quantia de 4.500 euros fixats al conveni i corresponents al tercer 
pagament del mateix.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’estima la reclamació de responsabilitat formulada per PTB, acceptant la quantia de 884, 40 € correspo-
nent als 22 dies d’incapacitació temporal d’acord amb la valoració realitzada per la companyia d’asseguran-
ces.

S’estima la reclamació de responsabilitat formulada per MPT, acceptant la quantia de 1.222, 40 € correspo-
nent als 29 dies d’incapacitació temporal d’acord amb la valoració realitzada per la companyia d’asseguran-
ces.

S’accepta a reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per RCM, danys que han estat valorats en 
un total de 108, 00€ (IVA inclòs) d’acord amb la factura emesa per Federòptics Montsià.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
S’aprova la devolució per ingressos indeguts a PAC per ingrès de la seva nòmina per Compte Bancari incor-
recte.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a MSR la instal·lació d’una parada a la porta exterior del mercat municipal els dies 30 i 31 d’octu-
bre de 2018 en motiu de la festivitat de Tot Sants.

S’autoritza a MSR a la instal·lació d’un container frigorífic de 12 metres de llargada per vendre flors en motiu
de la festivitat de Tot Sants al carrer Saragossa, 63 del 22 d’octubre al 2 de novembre de 2018.

S’autoritza a JGB per ocupació de la via pública amb un contenidor de runa al carrer Soriano Montagut, del 
15 d’octubre al 30 de novembre de 2018.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
Vista la sol·licitud formulada per JLG s’autoritza que es pinti una plaça d’estacionament per a minusvàlids al 
carrer Campoamor, 20.

Vist l'informe emès per l’inspector Cap de la Policia Local en la que proposa l’ordenació de trànsit al carrer 
Verge del Pilar, 24 cruïlla carrer Prim s’aprova realitzar per part de la brigada de serveis les següents actuaci-
ons de millora:
- Reparació de la zona afectada en canvi de rajoles. 
- Ubicació d’una paperera i un banc per seure, per evitar aquesta indisciplina viaria.

S’autoritza que es tanqui la circulació i es prohibeixi l’estacionament al Passeig del Riu des del carrer Fran-
cesc Riocabo fins al carrer Bailen i que se’ls facilitin tanques, 1 contenidor d’escombraries i 4 membres de 
protecció civil per al dia 28 d’octubre de 2018 en motiu del XXXIVV descens de l’Ebre de Tortosa fins Ampos-
ta de les 8 a les 15 hores segins sol·licitud formulada pel  Club Nàutic Amposta.



COMUNICACIONS OFICIALS
• Jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona, sentència 225/2018, estimat el recurs 

contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament d’Amposta declarant l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 01/02/2016 lesiu per a l’interés públic i anul·lant-lo amb condemna en 
costes del demandat, la Junta de Govern Local resta assabentada.

• Agència Catalana de l’Aigua, resolució definitiva d’atorgament d’una subvenció de 80.952,01 € 
per a la Construcció de nou dipòsit de Poble Nou i renovació de la canonada d’abastament a 
Poble Nou i Eucaliptus al TM d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada.

• Direcció General del Patrimoni Cultural aprova el projecte bàsic i d’execució per a la 
regeneració ambiental i posada en valor de la façana fluvial d’Amposta en el seu tram entre el 
Poador i el segon fossat del Castell, la Junta de Govern Local resta assabentada.

• Ajuntament de Camarles denega la permuta sol·licitada per l’agent GGC, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

• Departament de Territori i Sostenibilitat inicia el procediment de formulació del Pla director urba-
nístic de les activitats de càmping, la Junta de Govern Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES  

Aprovació de la Declaració Institucional de Suport a la Llei Trans Estatal  
S’insta al Grup Confederal Units Podem ha portar a tràmit la proposició de llei per al reconeixement jurídic 
del dret a la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere abans de maig de 2019.
S’insta al Govern a que exerceixi de govern i en un acte de justícia i reparació amb la comunitat trans, res-
cati la proposició de llei registrada el 23 de febrer, i la presenti com un Projecte de Llei del Govern. Fent 
que Espanya sigui un referent mundial el dels DDHH de les persones trans.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A Vodafone ONO SA per realització d’una nova canalització des del carrer Mina fins al Camí de Comes
- A Vodafone ONO SA per realització d’una nova canalització al carrer Santa Teresa, 56

Embargs de crèdits i deutes  
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre SEL fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 982,42 €.

Sol·licitud d’autorització per utilització d’instal·lacions municipals  
S’aprova  l’ús del pavelló firal per part de la Unió Atlètica Montsià el dia 27 d’octubre de 2018 de 9 a 21 ho-
res per poder realitzar el dinar popular de l’entitat.


