
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 5 DE NOVEMBRE 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
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 09:00
Hora fi:  09:56

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
29 d’octubre de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A ACM per substitució de coberta al polígon 13, parcel·la 61
A Nedgia Catalunya SA per escomesa directa de gas al carrer Parra, 52
A Endesa Distribución Electrica SL, per reforma de centre de transformació XQ022 al carrer Saragossa, 4 
Al Club Esportiu Amposta, per substitució d’instal·lació elèctrica al polígon 56 parcel·la 34 
A JGV per rehabilitació i reforç estructural en habitatge existent a l’Av. Ràpita, 116
A Gas Natural Catalunya SG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada a l’Av. Josep Tarradelles, 154
A Endesa Distribución Electrica SL per estesa de línia subterrania per ampliar potència al carrer Saragossa, 
9, 1er
A Endesa Distribución Electrica SL per estesa de 8 mts des d’entroncaments a realitzar en el cable de línia 
existent al carrer Saragossa, 115
A Adolfo Constructors del Montsià SL per muntatge de grua torre a l’edifici Sindicat, Av. Ràpita, 43
A Endesa Distribución Electrica SL per conversió subterrània en el cable de la línia existent a l’Av. Alcalde 
Palau, 62

AUTORITZACIÓ PER LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL”
S’autoritza a la direcció facultativa de l’obra “Urbanització del carrer Sant Cristòfol” per tal de procedir a la 
modificació del projecte de l’obra  indicada, amb la finalitat d’incorporar les modificacions que figuren en el
seu informe de 30 d’octubre de 2018.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació de la subscripció  anual per a Wolters Kluwer amb Wolters Kluwer España SA se-
gons oferta presentada per un import total de 2.342,92 €.

S’aprova la contractació del material necessari per canviar la bomba de calefacció amb Instal·lacions i Man-
teniment Melich SL segons oferta presentada per un import total de 2.180,42 €.



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis publicitaris i de difusió de les activitats que fa l’ajuntament durant el 
tram final de l’any amb Setmanari l’Ebre SL segons oferta presentada per un import total de 4.174,50 €.

S’aprova la contractació dels serveis de neteja de l’espai de la Fira de Mostres durant tots els dies amb ISS 
Facility Services SA segons oferta presentada per un import total de 1741,80 €.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a NMB i PCE  per assistir a la Jornada anual Grans Ciutats que es realitzarà a Barcelona el dia 6 
de novembre de 2018 de 10 a 13 hores i per assistir a la trobada de Gestión Inteligente de Ciudad – Egic  
que es realitzarà a Benalmádena els dies 22 i 23 de novembre de 2018 de 9’30 a 18’30 hores.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE SOREA SA
S’aprova la distribució de la quantitat de 50.000,00 €. que l'empresa esmentada aportarà al pressupost 
municipal per a l'any 2018 per a la realització d'activitats de caràcter cultural i semblants, amb motiu de 
l'adjudicació de la concessió de la gestió del servei d'aigua, segons l'oferta presentada:
- Actuacions municipals, 10.000,00 €.
- Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre , 9.000,00 € els quals es destinaran per a promoure el 
programa catàleg educatiu del Museu i els equipament de la xarxa Ebre Natural i Cultura. Tallers i 
itineraris.
- Societat musical La Unió Filharmònica, 6.000,00 € els quals es destinaran a activitats culturals i de 
formació musical.
- Societat musical La Lira Ampostina, 6.000,00 € els quals es destinaran a adquirir un corn anglès per 
incorporar-lo als instruments de l’Escola i al Centre Professional de Música (Conservatori)
- Club de Futbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a desplaçaments dels jugadors, publicitat de 
partits, despeses d’arbitratges i fitxes de jugadors.
- Club Handbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a inscripcions, viatges, arbitratges i 
funcionament del club.
- Club Nàutic Amposta, 1.500,00 €, els quals es destinaran a l’organització de regates, despeses de Creu 
Roja, benzina de les embarcacions, compra de material fungible per a les embarcacions i material de 
gimnàs.
- Club Hoquei Amposta, 1.500,00 , els quals es destinaran a despeses de fitxes, arbitratges, material i 
desplaçaments.
- Associació organitzadora Trofeu Joan Gil Alonso, 1.500,00 €, els quals es destinaran a pagament de 
factures de desplaçaments dels jugadors amb autobús, trofeus, àpats, publicitat i premis dels clubs 
participants.
- Associació familiars malalts d'Alzheimer, 1.500,00 €, els quals es destinaran pagament de nòmines del 
mes d’octubre de la psicòloga i una de les cuidadores així com també al lloguer de novembre del local.
- Associació familiars malalts de fibromiàlgia, 1.000,00 €, els quals es destinaran a tallers psicològics i 
d’atenció personalitzada.

APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE L’EDITORIAL MIC I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA RELATIU AL DISSENY I IM-
PRESSIÓ DEL PROGRAMA DE NADAL 2018/2019
S’aprova l'esborrany de conveni entre l'Editorial MIC i l'Ajuntament d'Amposta relatiu al disseny i elabora-
ció del programa de Festa de Nadal 2018/2019 d'Amposta, programa que contindrà les actuacions previs-
tes per a la festivitat de Nadal dins del marc cultural i firaire d'Amposta, a cost 0 per a l'Ajuntament d'Am-
posta. 

ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA 
FIRA DE MOSTRES 2018
S’aprova  l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mos-
tres 2018 a Adell Torres SL en les condicions fixades a les bases reguladores del procediment i el paga-
ment d’un cànon de 1.000,00 €, el qual es deurà ingressar abans del dia 23 de novembre de 2018



APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació de les relacions:
Número 907 de data 05/112018, que ascendeix a un import líquid de 8.622,91 euros, la qual comença amb
Red Española de Servicios, S.A.U, per import de 3.214,35 euros, i finalitza amb Latre Gelabert, Oriol, per im-
port de 1.447,38 euros.
Es reconeixen les obligacions de les relacions:
Número 909 de data 05/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 21.490,85 euros, la qual comença 
amb Sorea SA per import líquid de 3.139,27 euros, i finalitza amb Estacionamientos y Servicios SAU per im-
port líquid de 10.055,44 euros.
Número 910 de data 05/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 21.604,32 €, la qual comença amb 
APAK-9 SL per import de 1.814,40 euros, i finalitza amb Equip Barcelona 92 SL per import de 2.500,00 €
Número 911 de data 05/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 24.017,73 € la qual comença amb 
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià per import de 1.322,77 € i finalitza amb Fundació Privada Ser-
veis Socials del Montsià per import de 14.789,36 €.

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
S’aprova la baixa del rebuts:
Relació número 11, recollida brossa, per import de 6.367,52 €.
Relació número 12, impost vehicles de tracció mecànica per import de 482,79 €
Relació número 13, impost vehicles de tracció mecànica per import de 1.010,33 €
Relació número 14, recollida brossa, per import de 5.955,04 €

APROVACIÓ DEL DIPÒSIT DE BÉNS MOBLES DE CARÀCTER ETNOLÒGIC PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA INGRESSATS AL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
S’aprova l’ingrès  d’un llistat d’objectes, propietat de l’Ajuntament d'Amposta mitjançant donació i dipòsit al
Museu de les Terres de l’Ebre.

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS PER LA DIRECCIÓ D’OBRES MUNICIPALS
S’aprova el nomenament per a les obres municipals que s’indiquen dels tècnics següents:

18_006 Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers 2018
Obra Director d’obra SNF, enginyera tècnica obres públiques

Director de l’execució d’obra MCG, enginyera tècnica obres públiques
Seguretat i salut Coordinador MCG, enginyera tècnica obres públiques

APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “ SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESI-
DUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS”
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos 
carrers 2018” redactat per Construcciones 3G SA

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’aprova la següent actuació de millora consistent en senyalització horitzontal d’estacionament en bateria, 
en la zona del Passeig Canal a l’alçada de la cruïlla amb el C/ Melilla. 

S’aprova la següent actuació de millora consistent en senyalitzar horitzontal i verticalment d'un pas de via-
nants en la cruïlla entre el C/ Mestre Sunyer en Passeig del Canal.

S’aprova la següent actuació de millora consistent en senyalitzar cada una de les cruïlles a l’Av. Generalitat  
amb el nom de l’avinguda.



S’aprova la col·locació de bandes rugoses o sonores al camí antic de Masdenverge entre la carretera C12 i l
ctra T344 del polígon industrial Les Tosses segons sol·licitud de JFM.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
S’autoritza a Caixabank SA per poder exposar un vehicle del 5 al 9 de novembre de 2018 enfront de l’ofici-
na de l’Av. Alcalde Palau.

S’autoritza a ECR el tall del Passatge Minerva el dia 10 de novembre de 2018 de 15:30h. a 20:30h. per cele-
brar una festa infantil.

S’autoritza a JCP per la instal·lació d'un remolc per elaborar i vendre creps a l'entrada del pavelló durant la 
celebració de la Fira Expoclick 2018. 

INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ CONTRA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA.
S’interposa recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala de 
lo Contenciós Administratiu – Secció tercera ha estat dictada sentència 785 en el procediment d’apel·lació 
de sentència número 75/2014.

APROVACIÓ DE CANVI DE DATA D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA DELS ESTABLIMENTS COMERCI-
ALS 
Es substitueix el dia 13 de gener de 2019, dia festiu d’obertura comercial autoritzada, pel dia 5 de desem-
bre de 2019, festa local al municipi d’Amposta. (article 2 de l’Ordre EMC/127/2017)
SEGON. Fixar com a dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al municipi d’Am-
posta l’any 2019 , els dies 19 de maig i 29 de desembre de 2019. (article 5 de l’Ordre EMC/127/2017)

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
S’autoritza al  Partit Demòcrata per poder utilitzar l’auditori els dies 9 i 16 de novembre de 2018 de les 18 a 
les 21 hores per poder realitzar la presentació d’Amposta Magnètica.

S’autoritza al  Club BTT Montbike per poder utilitzar l’auditori el dia 10 de novembre de 2018 de les 17 a les
22 hores per poder realitzar la cloenda del circuit de BTT Xallenger Terres de l’Ebre, així com la cessió de 
l’equip de megafonia, projector audiovisula i pantalla.

S’aprova  cedir la pista de l’escola Agustí Barberà durant el curs escolar 2018-19 de dilluns a divendres de 
les 19’30 a les 20’30 hores i els serveis fins a les 20:15 a l’Associació Of Roller

COMUNICACIONS OFICIALS
- Institut nacional de la Segureta Social de Tarragona comunica resolució pròrroga incapacitat temporal
de JAN fins 01-01-2019, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Genera Innovació SCCL comunica tractaments que realitzar l’empresa amb les dades personals. La
Junta de Govern Local, resta assabentada.
-  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  comunica  sentència  núm.  785  recurs  contenciós
administratiu núm. 102/2011. La Junta de Govern Local resta assabentada.
-  Base  gestió  d’ingressos  comunica  que  a  partir  del  19  de  novembre  2018  el  servei  de  trameses
genèriques  electròniques  es  realitzaran  a  través  de  l’EACAT,  la  Junta  de  Govern  Local  resta
assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.



URGÈNCIES

Aprovació de convenis de cooperació educativa  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI JCP, del 29
d’octubre de 2018 al 25 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 l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI API, del 29
d’octubre de 2018 al 25 de gener de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Aprovació de l’expedient de contractació per l’execució de les obres “Pavimentació de diversos carrers i
camins 2018”  
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Pavimentació de diversos carrers i camins -
2018” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i
tramitació ordinària.

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del VI Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2018  
S’aprova la convocatòria i  la proposta de les bases reguladores del VI Premi de Narrativa Breu Ciutat
d’Amposta.


