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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 21 DE GENER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 21 
de gener de 2019

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A Química Clínica Aplicada SA per reforma parcial de ou industrial al Polígon 60 parcel·la 184
- A Montsiainvest SL per tancament de finca al Polígon 55 parcel·les 65 i 66.
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de línia subterrània de baixa tensió urbana al Passatge Pissar-
ro, 9
- A Telefonica de España SA per realització de 3 metres de canalització telefonia al carrer Aparici Guijarro, 
27
- A Endesa Distribución Eléctrica SL per estesa de línia aèria de baixa tensió per ampliació de potència al 
Polígon 26 parcel·la 66

CONTRACTES MENORS DE SERVEIS
S’aprova la contractació del servei de direcció artística per a la XI Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de 
2019 amb JPC segons oferta presentada per un import total de 9.528,75  €.

S’aprova la contractació d’un advocat amb JSV segons oferta presentada per un import total de 2.420,00  €.

S’aprova la contractació del servei per desenvolupar una activitat dirigida a la població de més de 55 anys 
que té per objectiu fomentar l’activitat física amb sessions a les màquines que hi ha instal·lades als parcs 
del municipi amb Fundación Siel Bleu España segons oferta presentada per un import total de 2.779,00  €.

S’aprova contractar el servei de l’espai publicitari més el reportatge per promocionar esdeveniments, acti-
vitats i jornades turístiques a la Revista Cap Catalogne per al mes d’abril i maig 2019 amb Sanars Divers 
Tramunt SL segons oferta presentada per un import total de 1.573,00  €.

S’aprova contractar el servei de l’espai publicitari per promocionar esdeveniments, activitats i jornades tu-
rístiques a la Revista Tot Parc durant l’any 2019 amb Tot Ebre 2010 SL segons oferta presentada per un im-
port total de 1.694,00  €.



S’aprova contractar el servei de realitzar les tasques de manteniment de les calderes de la piscina munici-
pal de l’any 2019 amb Eixumars d’Indústries SL segons oferta presentada per un import total de 2.613,60  
€.

S’aprova contractar el servei de realitzar les analítiques, neteges i desinfeccions de l’any 2019 que marquen
les normatives de piscines amb Laboratori Analític Valls SL segons oferta presentada per un import total 
de 1.710,94  €.

S’aprova contractar el servei de realitzar les tasques de manteniment dels intercanviadors de calor de la 
piscina municipal de l’any 2019 amb Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SL segons oferta presen-
tada per un import total de 2.979,02  €.

S’aprova contractar el servei de reparació i manteniment dels equips de so de les sales 1, 2 i 3 del gimnàs 
de la piscina municipal amb Musics & Clàssics Amposta SL segons oferta presentada per un import total 
de 2.714,03  €.

S’aprova contractar el servei de manteniment del sistema de telefonia IP de l’Ajuntament d’Amposta amb 
Aplicaciones Eléctricas ENE SA segons oferta presentada per un import total de 4.169,73  €.

S’aprova contractar el servei de redacció d’un informe tècnic d’anàlisi de la proposta de microsectorització 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable d’Amposta (fase 1) amb Hidrologia i Qualitat de l’Aigua SL segons 
oferta presentada per un import total de 2.395,80  €.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova adquirir la sal necessària per a realitzar la descalcificació de l’aigua d’ACS de la piscina municipal 
de l’any 2019 amb Sales Altava Porcar SL segons oferta presentada per un import total de 2.395,80 €.

S’aprova adquirir el clor i salfumant necessari per al tractament de l’aigua de la piscina del Poble Nou del 
Delta amb Juan Suñe SA segons oferta presentada per un import total de 2.652,56 €.

S’aprova adquirir el clor i salfumant necessari per al tractament de l’aigua de la piscina municipal d’Ampos-
ta amb Juan Suñe SA segons oferta presentada per un import total de 14.161,13 €.

S’aprova contractar el subministrament del vidre de la sala de fisioteràpia (mida gran) i del vidre de l’habi-
tació 109 (mida petita) tos dos en mal estat degut a un cop de l’exterior amb Vidres i Persianes Bessó SL se-
gons oferta presentada per un import total de 1.723,71 €.

S’aprova adquirir nous documents per a l’àrea d’adults de la biblioteca comarcal per a la planificació del 
2019 mb Subimont SL segons oferta presentada per un import total de 1.400,00 €.

S’aprova adquirir  nous documents i col·lecció local per a l’àrea d’adults de la biblioteca comarcal per a la 
planificació del 2019 amb Llibreria Viladrich SLL segons oferta presentada per un import total de 1.500,00 
€.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a HDR per assistir al 3er Fòrum d’Inversió CAT SUD que es realitzarà a Tarragona el dia 31 de 
gener de 2019 de 9 a 12.30 hores.

S’autoritza a ABG i ERG per assistir al festival Eufònic Urbà a Arts Sant Mònica que es realitzarà a Barcelona,
del 31 de gener al 2 de febrer de 2019.



PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA UNI-
VERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
S’aprova el conveni de cooperació educativa a formalitzar amb la Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de pràctiques de l’assignatura Practicum III per part 
de l’alumna NQC, estudiant del Grau en Educació Social de l UOC, amb data d’inici març  de 2019 i finalitza-
ció juny 2019 amb un total de 150 hores a realitzar al departament de serveis socials de l’Ajuntament 
d’Amposta.

APROVACIÓ DE LES BASES “FORA ESTOCS”
S’aproven les bases per participar en el Fora Estocs. La inscripció estarà oberta del 28 de gener fins al 15 
de febrer de 2019.
El preu és de 30 € (taxa per participar i 2 taules
Les empreses o autònoms adherits a la Federació de Comerç d’Amposta (FECOAM) tenen un preu de 15 € 
(taxa per participar i 2 taules)

PROPOSTA DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza la utilització de la zona d’Acampada i Barraca de Poble Nou del Delta, per al dia 26 de gener de 
2019, per a la realització d’un aniversari a MFL

S’autoritza a INC per  la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó per al dia 
14 de febrer de 2019 de 17 a19 hores per a la presentació del projecte cultural educatiu de l’associació.

S’autoritza l’ús del  Casal Municipal – Sala Teatre - els dies 11 i 12 de desembre de 2019 de les 10:00 fins les 
12:00 hores i 13 de desembre de 2019 des de les 15:00 fins les 20:00 hores a la  Fundació Pere Mata.

S’autoritza l’ús del  Casal Municipal – Teatre el dia 29 de gener de 2019 de les 19 a les 23 hores. A la  Federació 
de Comerç d’Amposta.

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Teatre- el dia 25 de gener de 2019 de les 10 a les 13 hores i de les 14 a les 
17 hores a APASA 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza  l'ús del minibús a la Fundació Pere Mata els dies 10, 20 i 21 d’abril de 2019 i 9 i 10 maig de 2019 
per sortides comunitàries.

S’autoritza l’ús de minibús a la PMA els dies 21, i 23 de gener de 2019, 4, 6, 11, 14, 18 ,  20 i 27 de febrer, 4, 6, 
11, 13, 18, 20, 25 i 27 de març de 2019 per manteniment de la piscina del Poble Nou del Delta.

COMUNICACIONS OFICIALS
1. Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, decret suspenen el tràmit del recurs 

ordinari 90/2018 presentat per CDS, la Junta de Govern Local resta assabentada.
2. Jutjat Social 1 de Tortosa, sol·licita la compareixença de diferents treballadors com a testimoni 

en el procediment ordinari 605/2018-A, la Junta de Govern Local resta assabentada.
3. Jutjat Social 1 de Tortosa, requereix expedient administratiu per a la demanda presentada per 

FJP, la Junta de Govern Local resta assabentada.
4. Departament de Cultura, comunica que col·laboraran assumint el pagament d’una o diverses factu-

res de difusió per valor global de 200,00 € per a l’organització de la XXI edició del Mercat de Santa 
Llúcia, la Junta de Govern Local resta assabentada.



TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Autorització per utilització de finca en concepte de precari  
S’autoritza a Ceviam EPC, SL., per a d’utilització en concepte de precari de la finca de propietat municipal in-
tegrada per la parcel·la 137 del polígon 77 del Cadastre de rústica d’aquest terme municipal d’Amposta com 
a zona d’aplec de materials (material per al nucli del terraplenat, maquinària i caseta d’obres).

Contractació de 22 línies de mòbil per a la Policia Local  
S’aprova la contractació amb  l’empresa Vodafone España, SAU., de 22 línies de mòbil amb tarifa plana de 
dades de 2.5 Gb i amb telèfon Huawei Y6 (2018) per un import mensual de 5,95 € més IVA cadascuna i 
amb la durada màxima del contracte adjudicat pel Consorci Localret de fins el dia 15 de juny de 2019 i la 
possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys més, adquirint el compromís d’incloure en el pressupost dels suc-
cessius anys de vigència del contracte la consignació suficient per atendre la despesa.
El preu màxim del contracte serà:
1-Any 2019: 1.742,28 €.
2-Any 2020: 1.900,67 €.
3-Any 2021: 871,14 €.

Aprovació de Pla de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “Adequació espais verds 2018” redactat per URBASER SA, amb 
les condicions descrites a l’informe adjunt.

Arrendament d’immoble  
S’aprova la contractació de l'arrendament a la Societat Musical La Lira Ampostina, d'un local amb una capa-
citat per a 700 persones aproximadament, situat a la planta baixa d'un immoble ubicat a l'avinguda Santa 
Bàrbara 35.

Sol·licitud d’autorització per realització de prova hípica  
S’autoritza al Club Hípic Comarques de Tarragona per desenvolupar una prova Hípica el dia 2 de febrer de 
2019 d’acord amb memòria adjunt.

Sol·licitud d’autorització per l’ús de material municipal  
S’autoritza a L’AMPA del Soriano Montagut la cessió de dues olles, dos fogons i dos remes per un acta que 
tindrà el dia 27 de febrer de 2019 a la mateixa escola.

S’autoritza Marea de Pensionistes d’Amposta la cessió de l’equip de megafonia de la regidoria de festes per 
a la concentració que volen fer el dissabte 2 de febrer de 2019 a la Plaça de l’Ajuntament.

Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat  
S’aprova el reconeixement d’antiguitat de MLR amb efectes del dia 3 d’octubre de 2001.

Designació de lletrada  
Es designa per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el procediment indicat, la Lletrada, MMO en el 
procediment despidos/ceses en general 21/2019-B


