
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 18 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
Secretari acctal.:
Sr. Ramon Noche Arnau
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:15
Hora fi: 08:47

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 11 DE FEBRER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
11 de febrer de 2019

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT DE CLIMATITZACIÓ DEL MU-
SEU DE LES TERRES DE L’EBRE, PER A CLIMATITZAR EL HALL-VESTÍBUL”
S’aprova inicialment el projecte de modificació de la instal·lació existent de climatització del Museu de les 
Terres de l’Ebre per a climatitzar el Hall-Vestíbul, redactat per Engitec Innovació SLP amb pressupost d’exe-
cució per contracta de 56.983,81 €.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN “CENTRE CÍVIC DE GENT GRAN D’AMPOSTA”
S’aprova inicialment el projecte per l’execució de l’obra “Centre cívic de gent gran d’Amposta”, redactat per 
l’Arquitecta, GVF.



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de les persone següents:
AVM  com aux. administrativa de l’oficina de turisme
ECR   com aux. Administratiu de l’oficina de festes
EVG  com aux. administrativa al departament d’obres i activitats
LSL  com aux. administrativa al departament d’esports
ATT  com aux. administrativa al departament de serveis municipals
VGB  com aux. administrativa al departament de secretaria
MCT  com aux. administrativa al departament de secretaria

AMPLIACIÓ DE JORNADA DE PERSONAL
S’aprova l’ampliació de la jornada laboral fins al 80% cobrant el 80% de les seves retribucions a ECG i TGG, 
les quals passaran a realitzar el 80% jornada amb efectes del dia 12 de febrer de 2019.



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a SSM, IPP, FLC, JFF i EFC per assistir al curs C19-041 de Procediment Administratiu que es realit-
zarà 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 Co-
marcal del Montsià.

S’autoritza a DCD per realitzar al curs online sobre “Aplicació de l’Iva i IRPF a les entitats locals – novetats 
2019” que es realitzarà online del 12 de febrer al 6 de març de 2019.

S’autoritza a DCD i MFP  per assistir al curs C19-010 de Funció interventora de la contractació pública i in-
troducció al control financer que es realitzarà a Tarragona els dies 13 i 20  de maig de 2019

S’autoritza a MVB  per assistir al X Seminari d’Urbanisme que es realitzarà a Barcelona els dies 6 de març, 3
d’abril, 8 de maig, 5 de juny, 2 d’octubre i 6 de  novembre de 2019

S’autoritza a MSA i ABG per assistir a la Fira Arco Madrid que es realitzarà a Madrid els dies 27 i 28 de fe-
brer de 2019.

S’autoritza a IEP per assistir al YFN i al MWC que es realitzarà a Barcelona els dies 27 I 28 de febrer de 2019 
durant tot el dia.

S’autoritza a HDR  per assistir a la Jornada d’Innovació i Clústers: Casos d’èxit empresarials que es realitzarà
a Barcelona el dia 20 de febrer de 2019

S’autoritza a MBB per realitzar el curs virtual de “La Nana al Cuento”  del dia 4 de març a l’1 d’abril de 2019.

S’autoritza NMB  juntament amb el regidor de noves tecnologies per assistir a la reunió del grup de treball 
d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre SamartCATSud i MobileWeek que es realitzarà a 
Mora d’Ebre el dia 22 de febrer de 2019.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre RCP fins cobrir la quanti-
tat que ascendeix a un total de 706,56 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JRF, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 231,98 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre HTB, fins cobrir la quanti-
tat que ascendeix a un total de 7.057,18 €.

APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA UBICACIÓ DE TAVERNES EN EL MARC DE L’ 11ENA FESTA DEL MERCAT 
A LA PLAÇA
S’aproven les bases reguladores per a la ubicació de les tavernes en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça 
2019..
S’aplica la tarifa inclosa a l’article 5 de l’ordenança fiscal número 17, article 5 punt C.:

 Import: 150,00 €.
El període d’inscripció finalitza el dia 18 d’abril de 2019.

APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES PARADES DE VENDA I TALLERS D’OFICI EN EL 
MARC DE L’ 11ENA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
S’aproven es bases reguladores per a la participació de les parades de venda i tallers d’ofici en motiu de la 
Festa del Mercat a la Plaça 2019..



S’aplica la tarifa inclosa a l’article 5 de l’ordenança fiscal número 17:
 Inscripció per parada o taller al carrer Major, Plaça de l’Ajuntament i carrer Corsini, 60,00 €.
 Inscripció per parada o taller en un dels altres carrers o places on es fa el mercat de parades i 

artesans: 50,00 €.
El període d’inscripció finalitza el dia 18 d’abril de 2019.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRE DE TREBALL
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa ACTUAB Arquitectu-
ra CB per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI PCV del 18 de fe-
brer al 14 de març de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèxer les obligacions relatives a la relació número 80 de data 18/02/2019, que as-
cendeix a un import líquid de 12.520,37 euros, la qual comença amb Sociedad de Correros y Telegrafos, 
S.A, per import líquid de 6.566,20 euros, i finalitza amb Sociedad de Correros y Telegrafos, S.A, per import 
líquid de 5.945,17 euros.

Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 78 de data 18/02/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 16.967,06 euros, la qual comença amb Associació Cultural Equestre d’Amposta, per import lí-
quid de 3.000 euros, i finalitza amb Associació Cultural Equestre d’Amposta, per import líquid de 1.850 eu-
ros.

S’aprova el pagament de 600€ a MVB per la superació  del grau de Dret.

ATORGAMENT D’AJUTS DEL FONS SOCIAL
S’autoritza, disposar, reconèixer l’obligació o ordenar el pagament del Fons Social als empleats/des que tot 
seguit es relacionen:

FONS SOCIAL

Treballador/a Muntura Vidres monof. Vidres prog. Lentilles Pròtesi dental Inter.Oftal. Total ajuts

AOF     99,00 €          104,00 €      203,00 € 

RMG         300,00 €      300,00 € 

JSM    150,00 €      120,00 €      270,00 € 

PGG     83,24 €           41,76 €      125,00 € 

MPD         300,00 €      300,00 € 

JPG    100,00 €           68,00 €      168,00 € 

FTM     80,00 €           80,00 €      160,00 € 

EMO    142,80 €      120,00 €      262,80 € 

LGT    144,00 €           78,00 €      222,00 € 

CCA    129,51 €      120,00 €      249,51 € 

RCP     70,00 €      120,00 €    120,00 €      310,00 € 

ARF      120,00 €      120,00 € 

EGR     99,00 €      120,00 €      219,00 € 

GRL     81,36 €        81,36 €      162,72 € 

SMR    150,00 €      120,00 €      270,00 € 

RCH    117,27 €      120,00 €      237,27 € 

MPG    150,00 €      120,00 €      270,00 € 

FBV     81,00 €      120,00 €      201,00 € 

MCAR     80,00 €        80,00 € 



DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució  a Roma Infraestructures i Serveis SAU de la fiança de 3.386,65 € dipositada pel 
tractament de residus per la construcció d’un nou centre de salut al carrer Sebastià Juan Arbó, 139.

S’aprova la devolució de la fiança a l’empresa Enintec Sistemes SL, dipositada en concepte de garantia 
definitiva per l’acabament de la instal·lació elèctrica de la Residència del Centre de Tecnificació, diposi-
tada en forma d’aval bancari de Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa per un 
import de 7.426,31 €.

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent resum:
Relació número 1, recollida brossa, per import de 8.935,98 €
Relació número 2, impost vehicles de tracció mecànica per import de 690,34 €

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’estima la reclamació de responsabilitat formulada per PFT, acceptant la quantia de 3.011,72 € corres-
ponent als 11 dies d’incapacitació temporal i als 4 punts de seqüeles d’acord amb la valoració realitzada
per la companyia d’assegurances.

Es desestima la reclamació formulada per AEH  ja que no existeix relació directa, immediata i exclusiva 
de causa i efecte  per tal que es pugui indemnitzar al reclamant.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per FMC, danys que han estat valorats
en un total de 666,73 € (IVA inclòs) d’acord amb l’informe pericial emès per la companyia d’asseguran-
ces MGS-Seguros.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza ús del Casal Municipal – Sala Teatre - el dia 8 de març de 2019 des de les 19:00 fins les 21:00 
hores al Comité Unitari Marea Pensionista.

S’autoritza a la Penya Barcelonista Joan Gamper l’ús del Casal Municipal – Sala Teatre - 10 de febrer de 
2019 de 20.30 a 23 hores per poder veure el partit Bilbao – FC Barcelona.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Àvila número 3 segons sol·lici-
tud de NGT

COMUNICACIONS OFICIALS
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya comunica publicació al DOGC núm. 7798 resolució PRE/
134/2019 delimitació entre els termes municipals d’Amposta i Deltebre, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre comunica convocatòria electoral per a la renovació de les Juntes 
d’Explotació. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administrativa secció quinta, comunica in-
terposició recurs ordinari 343/2018 de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo 
(CONACEE), la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES



Aprovació de conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Tarragona en matèria del cens municipal d’animals 
de companyia  
S’aprova el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell 
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 

Aprovació de Plans de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_026 Arranjament de camins zona Prats (Ramal del camí de la
Senyora - Poveret i Camí de Balleroc)” redactat per GPAEC EXCAN SL amb les condicions descrites a l’infor-
me adjunt.

S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_021 PE Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (mira-
dors)” redactat per Idecas Servicios y Mantenimientos SL amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació d’Activitats – GENER 
2019  
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques in-
corporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 de 
gener de 2019

Baixa voluntària de personal  

S’aprova  l’acabament de contracte formalitzat amb el treballador MRB amb efectes del 25 de març del 2019

per baixa voluntària

Aprovació d’addenda econòmica  
S’aprova l’expedient i documentació presentada en relació a l’addenda econòmica entre l’Ajuntament d’Am-
posta i el Consell Comarcal del Montsià en concepte de prestació de serveis de la xarxa bàsica d’atenció so-
cial.


