
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 11 DE FEBRER DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
 Sr. Marc Fornós Monllau
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretaria:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:17
Hora fi: 09:15

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 4 DE FEBRER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
4 de febrer de 2019

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

S’aproven els següents contractes menors 



ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
S’aprova l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació:

• BPM, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• SMR, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• EP, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• AML, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• ERA, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• JZC, amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.
• GAC, amb efectes del dia 3 de febrer de 2019.
• GGN, amb efectes del dia 22 de febrer de 2019.
• ABG, amb efectes del dia 1 de març de 2019.
• LGB, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• MMG, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• KCR, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• NRN, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• MMF, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• YBD, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• JLP, amb efectes del dia 7 de març de 2019.
• NSV, amb efectes del dia 7 de març de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a PCM per assistir al curs C19-027 Introducció al règim local que es realitzarà a Tarragona els 
dies 2, 9, 16 i 23 de maig de 2019 de 16 a 19.30 hores i al curs C19-041 de Procediment Administratiu que 
es realitzarà a Amposta els dies 27 de febrer 4, 20, 21 de març i 9 d’abril de 9 a 14 hores a la seu del Consell
Comarcal del Montsià.

S’autoritza a DNV per assistir al curs intensiu en mediació policial que es realitzarà a Vila Real els dies 25, 
26, 27, 28 de febrer i 1 de març de 2019 de 9 a 20 hores.

S’autoritza a RCG, FPS i BAP per assistir al curs d’intervenció policial preventiva amb gossos a la via pública 
que es realitzarà a Sant Andreu de la Barca el dia 19 de febrer de 2019

APROVACIÓ DE LES BASES DEL IV FOOD TRUCKS
S’aproven es bases reguladores d’inscripció i reserva d’espai per al festival Food Truck.
El preu és de 50 € (taxa d’inscripció)
Es període d’inscripció finalitza el dia 21 de març de 2019.

APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ AL CRAFTY DAY I MERCAT VINTAGE I APROVACIÓ DE L’ACTIVI-
TAT
S’aproven les bases reguladores del Crafty Day i Mercat Vintage.
El preu és de 30 € (taxa d’inscripció)
Es període d’inscripció finalitza el dia 1 d’abril de 2019.

SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS D’ACCÉS GRATUÏT A LA PISCINA MUNICIPAL PER MOTIUS DE SALUT
S’autoritza l’accés dels treballadors, VMP, JLD i JPF, durant els propers dos anys a la piscina municipal, per 
tant, del 12/02/2019 al 11/02/2021, data en la que hauran d’aportar un nou informe mèdic on es ratifiqui o 
no el seu estat de salut, i s’haurà de tornar a valorar l’accés gratuït o no a les instal·lacions, d’acord amb el 
que indica el conveni.



APROVACIÓ DE PADRÓ FISCAL
S’aprova el padró anual dels guals permanents i zones de càrrega i descàrrega any 2019, ordenança regu-
ladora número 20, per un import de 136.614,78 €

PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIÓ PER REALITZACIÓ DE TREBALLS COMUNITARIS
S’autoritza a GPM la substitució de les sancions per la infracció de l’article18.5 de l’Ordenança de Policia i 
Bon Govern per la realització de treballs en benefici de la comunitat, en els següents termes:
LLOC DE TREBALL: Protectora Municipal
TASQUES: tasques de neteja dels tancats, neteja de gossos, passeig i joc amb aquests
HORES A REALITZAR: 12 hores

S’autoritza a AEB la substitució de les sancions per la infracció de l’article 15 de l’Ordenança de Policia i Bon
Govern per la realització de treballs en benefici de la comunitat, en els següents termes:
LLOC DE TREBALL: Protectora Municipal
TASQUES: tasques de neteja dels tancats, neteja de gossos, passeig i joc amb aquests
HORES A REALITZAR: 4 hores

MERCAT
Es desestima la sol·licitud de TEA i AR degut a que actualment el mercat setmanal dels dimarts d’Amposta no
disposa de llocs vacants.

S’accepta la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número AL009004 que va a nom de MSP des de 
l’1 de febrer de 2019 fins l’1 d’abril de 2019 atès que aquesta ho ha sol·licitat en data 24 de gener de 2019.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix a MCB una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant els anys 2020 a 2024 amb-
dós inclosos per vehicle híbrid, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2025, ja que el dia 23
de gener de 2024 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 exercicis a 
partir de la data de matriculació.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’atorga  la reserva de la via pública de gual permanent a la porta del magatzem particular ubicat al carrer Ra-
món Salas número 90 a CLB

S’atorga  la reserva de la via pública de gual permanent a la porta del magatzem particular ubicat al carrer Ver-
ge del Pilar, 51-53  a JRT

S’atorga  la reserva de la via pública de gual permanent a la porta del magatzem particular ubicat al carrer San-
ta Teresa número 37 a XGF

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la cessió del Pavelló 1 d’octubre del 5 al 18 de febrer i de l’Auditori del 11 al 15 de febrer a  la Societat 
Cooperativa Grupo Zona de Baño  per realitzar la Fira de Tendes de Piscines ZB

S’autoritza l’ús de l’auditori a CHB el dia 9 de febrer de 2019 de les 15:00 hores fins les 20.00 hores.

S’autoritza a la  Fundació Pere Mata la utilització del Casal Municipal aula informàtica tots els dimarts de 2019 
fins finals juliol.

Es desestima la sol·licitud  de Testigos de Jehová d’Amposta per utilitzar l’auditori els  dies 18, 19 i 20 d’abril de 
2019 ja que l’auditori està ocupat.



PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Es sol·licitar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a IBC, qui podrà seguint fer ús de l’habitatge ads-
crit al servei situat al carrer Parlament,15,2n, D

COMUNICACIONS OFICIALS.
a. Direcció General d’Atenció a la família i comunitat educativa remet signada la cinquena adden-

da al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament d’educació i l’Ajuntament d’Amposta per al Pla Educatiu d’entorn del curs 2018-
2019, la Junta de Govern Local resta assabentada.

b. Departament d’Educació, informe sobre l’avaluació de riscs laborals així com la planificació de les me-
sures preventives de l’Escola Miquel Granell, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud de canvi de vehicle destinat a taxi de 5 places a un de 8 places  

S’autoritza el canvi de vehicle sol·licitat a RPG, per considerar que es donen les circumstàncies excepcionals le-
galment establertes per poder atorgar dita autorització.

Contracte menor d’obres  

S’aprova la contractació de les obre següents:

Adjudicació del contracte de subministrament d’equips de recàrrega de vehicles elèctrics  
S’adjudica en base al lot 8.1 de l'Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l'ACM-CCDL, el contracte de 
subministrament de tres equips de càrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics, (2 a instal·lar a Poble Nou del 
Delta i 1 enfront l’Oficina de turisme) i el manteniment dels 3 equips per un període de 12 mesos segons ofer-
ta presentada, per un import total de 23.586,53 € (subministrament: 21.060,05 € i manteniment: 2.526,48 €) a 
l’empresa Etecnic movilidad elèctrica, SRL.

Aprovació de l’expedient de contractació  del servei per impulsar un centre neuràlgic de creativitat, innovació i 
emprenedoria en el marc de l’economia social i cooperativa (Impuls_lab)  
S’aprova l'expedient de contractació del servei per impulsar un centre neuràlgic de creativitat, innovació i em-
prenedoria en el marc de l’economia social i cooperativa (Impuls_lab) mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

Aprovació de Plans de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_016 Ampliació de la xarxa municipal de Fibra Òptica existent
i millora de la connectivitat de diverses dependències municipals” redactat per OBREMO SL amb les condici-
ons descrites a l’informe adjunt.

S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_022 Millora de la mobilitat a l’àmbit de l’Encanyissada” re-
dactat per Construcciones 3GSA amb les condicions descrites a l’informe adjunt.



Aprovació de la realització de l’activitat “Carnestoltes 2019”  
S’autoritza la realització de l’activitat “Carnestoltes 2019 durant els dies 2, 3 i 5 de març, d’acord amb la pro-
gramació que s’annexa en document adjunt.

Ampliació de contracte de personal   
S’aprova l’ampliació de la jornada de DFL, com a netejadora  a 11 hores setmanals, 12 mesos a l’any, amb 
efectes del dia 12 de febrer de 2019 .

Contractació de personal  
S’aprova la contractació de MFC com a administratiu de serveis socials.

S’aprova la contractació de CCR com a auxiliar de la llar d’infants la Sequieta.

Reincorporació de personal  
S’autoritza la reincorporació de PEG al cos la policia local, al mateix lloc que va deixar vacant per comissió 
de serveis amb efectes del dia 13 de febrer de 2019, amb les mateixes condicions en què estava.

Sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres  
S’atorga a JRT una última pròrroga de tres mesos a comptar a partir del dia 11/02/2019 per poder finalitzar
les obres de l’expedient 2014/081, per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Verge del Pilar, 51-53.


