
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 26 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: 08:20
Hora fi:  09:15

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 19 de novembre de 2018.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018”
S’adjudica a l’empresa Urbaser, SA., el contracte l’execució de les obres “Adequació d’espais verds 2018”, 
en les condicions següents:
Preu: 391.406,05 euros + 82.195,27 euros d’IVA.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
Aquest assumpte es deixar damunt la taula.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
Aquest assumpte es deixar damunt la taula.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova contractar un artesà del cartró pedra per a la construcció de dos gegants per a la ciutat d’Amposta
amb JMO segons oferta presentada per un import total de 5.678,00 €.

S’aprova la contractació de confeccionar els vestuaris per als nous gegants, consistent en els uniformes de
les bandes de música amb Entre Teles SCP segons oferta presentada per un import total de 2.110,24 €.

S’aprova l’adquisició de consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals amb Seinsol SL
segons oferta presentada per un import total de 2.072,05 €.

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de CCR com a auxiliar de la llar d’infants,



S’aprova la pròrroga de  la contractació de EBV com a educador social,

S’aprova la pròrroga del contracte de EFC com a auxiliar administrativa

S’aprova la contractació de MRN  com a monitor de plàstica

S’aprova la contractació de LT com a model

S’aprova la contractació de SMR com a tècnica d’ensenyament

S’aprova la contractació de RGI com a hostessa.

S’aprova la contractació de IJV com administrativa

S’aprova la contractació de RAMP com dissenyador gràfic

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB FUSSMONT
Aquest assumpte es deixar damunt la taula.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ
S’accepta la subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls d’activitats i 
comunicar-ho al Servei d’Ocupació de Catalunya

S’accepta la Proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvenció per al finançament del Pro-
jecte Singulars, per un Import proposat total pel projecte: 230.667,00 €, tal com s’especifica a la resolució
provisional.

ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Pla agrupat de formació contínua impulsat l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida, dels consells comarcals
de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres, Unió General de Tre-
balladors i Central Sindical Independent i de Funcionaris per a l’any 2019.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza  disposar  i  reconèixer  l’obligació  de  les  relacions  número  1083  de  data  26/11/2018,  que
ascendeix a un import líquid de 17.844,83 euros, la qual comença amb Mantenimientos Y Servicios Integ-
rales Nafer,S.L, per import líquid de 9.423,14 euros, i finalitza amb PMR, per import líquid de 1.687,95 eu-
ros.
I les relatives a la relació número 1082 de data 26/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 15.665,07
€, la qual comença amb Barea Labrador, Desiderio-Pro-Uniformes, per import de 2.618,44 euros, i finalitza
amb Servigrues Tomas, S.L, per import de 2.929,93 euros.

REGULARITZACIÓ D’OPERACIONS COMPTABLES
Es regularitzen les següents operacions comptables a efectes que la comptabilitat municipal expressi la
imatge fidel de les activitats realitzades.



AD DATA TERCER CONCEPTE
IMPORT
AD

IMPORT 
PENDENT

28695 18/06/2018
PIROTÈCNIA 
TOMÀS

Adquisició de les bades 
de les Pubilles de festes 
Majors 2018 3579,17 27,83

36820 30/07/2018
TORRONS I 
GELATS, S.L.

Subministrament gelats 
arribada Bou Capçalat 
Festes Majors 2018 4203,85 82,55

9267 19/02/2018

BYMEDIO 
SUBMARINO 
INTERNATIONAL, 
S.L

Lloguer equip de so i 
llums per a l'actuació del 
15/8/18 al Pavelló Firal. 
Festes Majors 2018 4840 121

36827 30/07/2018
XARANGA SUC 
D'ANGUILA

Actuacions musicals 
diversos actes Festes 
Majors 2018 5142,5 423,5

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la reserva de la sala Teatre del Casal Municipal els dies 3 i 4 de desembre de 2018 de les 9:30 
fins les 11:30 hores a APASA

S’accepta la reserva del Casal Municipal Sala Teatre els dies 19 de desembre de 2018 de les 09:00 fins 
les 19:00 hores i 21 de desembre de 2018 de les 09:00 fins les 12:30 hores al Departament de Serveis 
de l’Institut Montsià

S’accepta la reserva de l’Auditori Municipal el dia 29 de novembre de 2018 de les 9:00 fins les 13:00 
hores i des de les 15:00 fins les 19:00 hores a APASA

Es desestima la sol·licitud de PHV d’ús del pavelló firal el dia 31 de desembre 2018 i 1 de gener de 2019 
ja que està ocupat.

S’accepta la reserva del Casal Municipal – Sala Teatre - el dia 3 de desembre de 2018 de les 12:00 fins 
les 14:00 hores a URV – Càtedra d’Economia Local i Regional.

S’accepta la reserva de l’auditori per al dia 19 de desembre de 2018 des de les 15:00 fins les 22:00 
hores a EUSES  Terres de l’Ebre

S’accepta la la reserva de l’Auditori per al dia 28 de novembre de 2018 des de les 15:00 fins les 22:00 
hores Euses Terres de l’Ebre

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza la sol·licitud  de Toc Toc SCP, de que es deixin lliures les places d’aparcament d’enfront de la 
tenda al carrer Madrid núm. 1 el dia 23 de novembre durant el “Black Friday» amb efectes retroactius i 
haurà de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat.

S’autoritza a l’Associació de malalts del cor de les Terres de l‘Ebre per ocupació de la via pública el dia 7 
de desembre de 2018 de les 10 a les 13 h amb una carpa als voltants del recinte firal.



S’accepta la reserva únicament de la via pública amb la instal·lació del Circ Raluy Legacy del 28 
d’octubre al 3 de novembre de 2019 a l’explanada que hi ha entre els carrers Salvadó Dalí i Antoni 
Gaudí.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’aprova la següent actuació de millora consistent en senyalització horitzontal de les set cruïlles 
existents a l’Av. Josep Tarradelles des de l’Av. Catalunya fins al carrer La Galera amb senyalització com a
zona elevada i carril bici. 

S’aprova el canvi d’ubicació de la senyalització informativa existent a la cruïlla de la Plaça de la Pau en 
carrer Corsini, a la illeta existent a la cruïlla de la Plaça de la Pau en carrer Sant Joan

S’aprova esborrar l’estacionament reservat per a vehicles de discapacitats i al seu lloc pintar reserva 
d’estacionament per a vehicles de dos rodes a la Plaça de l’Aube cantonada carrar Sant Joan

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l'ús del minibús a l’Associació Siloé, els dies 30 de novembre, 21 de desembre de 2018 i 4, 11, 18 
i 25 de gener de 2019 per recollida d’aliments a Reus.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comunica resolució revocació parcial subvenció expedient JPO-
32-2014 dins del programa “Joves per l’Ocupació”. La Junta de Govern Local resta assabenta.
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució revocació parcial sense reintegrament subvenció 
d’espais de recerca de feina expedient 16-ERF-0001, la Junta de Govern Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES

Aprovació de convenis de col·laboració educativa  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i MGB per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI Joaquim Alegre Pons, del 26 de novembre de 2018 
al 25 de febrer de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Proposta d’eliminació de documents públics  
S’aprova l’eliminació dels documents que es detallen a continuació amb mitjans propis, 2018/001:
Sèrie Documental Any Codi TAD1 M.L.2

G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció 2014-2016 008-0093 0,8
G455 Control horari del personal 2003-2010 012 0,5

Embargs de crèdits i deutes  
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre MSL, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 329,91 €. (Ref. 431821309883A).

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ERG, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 1.399,70 €. (Ref. 431821310255F).

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació  
S’autoritza a IVF i HDR per assistir a la visita tècnica per a conèixer una experiència de desenvolupament lo-
cal i ocupacions que es realitzarà a Guipuzkoa els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2018.



Aprovar conveni constitució dret real immobles carrer Victòria núm. 10-12  
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb JPIM pel qual es constitueix un dret real limitat de servi-
tud de pas sobre l’immoble de propietat de l’Ajuntament d’Amposta ubicat al carrer Victòria, número 10 
d’Amposta i es regulen les seves condicions; així com, es constitueix un dret real d’ús sobre l’immoble de 
propietat de JPIM ubicat al carrer Victòria número 12 d’Amposta i es regulen les seves condicions.

Designació de lletrat  
Es designa per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el procediment interposat  per MAR davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona que ha donat lloc al procediment abreviat número 
341/2018, el Lletrat, FBB.

Aprovació de documentació i sol·licitud de subvenció Feder  
S’aprova la documentació següent:
1. Memòria tècnica redactada amb la finalitat de sol·licitar la incorporació de l’operació “#Amposta ciutat sos-
tenible” per ser seleccionada per al seu cofinançament pel programa operatiu

Autorització per instal·lació de circ  
S’atorga la reserva de la via pública per espectacles a CIRCO PERLA SHOW per a la instal·lació d’un circ durant 
els dies 17 a 20 de gener de 2019 ambdós inclosos.


