ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT
EL DIA 3 D’ABRIL 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

Hora inici: 08:15
Hora fi: 09:27
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 25 DE MARÇ DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data
25 de març de 2019
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SL
en la que sol·licita llicència d’obres per a l’estesa línia aèria de baixa tensió al Polígon 24, parcel·la 349 350
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Horticultura Nycta –SAT SCCL per legalització d’estesa de cable aeri i subterrani de baixa tensió per al nou
subministrament elèctric d’uns hivernacles destinats a l’horticultura, situat a la partida esquerra, polígon 40
parcel·la 218
A ALB, per construcció d’un maset al polígon 62, parcel·les 21, 22 i 23
RESOLUCIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Es deixa sense efecte l’acord de la JGL de 18/2/2019 del que s’ha donat compte i aprovar la resolució de la
contractació indicada.

CONTRACTES MENORS
Tipus
Concepte

Import (amb IVA)Nom adjudicatari

CIF adjudicatari

repartiment de les notificacions als
membres de les meses electorals

Juan Carlos Ferreres

escollits per sorteig a les Eleccions

Drago

Generals, les Eleccions Locals i del

Serveis

2.090,88 €

Parlament Europeu.
realitzar un scape room infantil al Saló de

Serveis

****826**

Agrupació Montsianell

2.853,81 € Amposta

Pasqua 2019.

R4300002E

revisar i realitzar el manteniment de la
instal·lació d’aire condicionat de l’arxiu

Serveis

Calfri SA

comarcal.
lloguer de l’equip de so i servei tècnic per

Serveis

Musics & Classics

2.290,00 € Amposta SL

al Festival Food Trucks 2019.
decoració del parc dels xiribecs per al

Serveis

1.573,00 €

Festival Food Trucks 2019.
serveis de difusió amb les emissores del

Serveis

Información Catalana

2.014,65 €

nadalenc
neteja de la roba de llit del centre de

Serveis

3.025,00 €

tecnificació esportiva durant el 2019
bombardeig aeri per a festes majors

Serveis

1.815,00 €

d’Amposta 2019.
realitzar una activitat eqüestre al Saló de

Serveis

1.815,00 €

Pasqua 2019.
actuació de teatre Bigolis Teatre dins de

Serveis

Antonio Lara Santos

7.260,00 € Aragonesa SLU

grup Cadena Ser.
treballs elèctrics per treure l’enllumenat

Serveis

A43017631

2.009,51 €

1.512,50 €

la Festa del Mercat a la Plaça.

B43831643
****657**
B44170009

Marc Ferre Prados

****531**

Samesua SL

B65805475

Pirotecnica Tomas SL

B12361812

Jordi Joel Roselló Torres

****571**

Ignasi Llorens Martí

****806**

Francesc Aguilà Llobet

****655**

Pep López Rosell

****552**

direcció d’execució del projecte de
construcció i d’instal·lacions de les obres

Serveis

13.382,60 €

del pavelló poliesportiu PAV2.
actuació del grup infantil “Folkids” per al
dia 14 d’agost durant les Festes Majors

Serveis

1.650,00 €

2019.
actuació del grup Sis Veus per al dia 9

Serveis

d’agost durant les Festes Majors 2019.

4.235,00 €

Soledad Desfilis Genovés ****008**

adquisició de confeti per a la desfilada de
carrosses durant les Festes Majors

Subministraments d’Amposta 2019.

Àngels Puig Año

***125**

Paviments Millaret SLU

B62404561

3.260,00 €

adquisició de material d’obra en estoc
per poder realitzar el manteniment i les

Subministraments reparacions del sistema viari.
adquisició

de

material

per

2.019,19 €
a

la

Subministraments senyalització vial.

Projectes i Instal·lacions

2.027,28 € d’Espais Urbans SL

adquisició de consumibles d’impressora

Subministraments per a diverses dependències municipals

2.632,21 €

adquisició de material per senyalitzar

Projectes i Instal·lacions

camins i carreteres d’àmbit local rural /

Subministraments turístic amb senyals de perill.

2.168,73 €

bolquers per a famílies amb necessitats

Subministraments socials.
Subministraments

càtering dels 30 anys del Premi Amposta.

Seinsol SL

d’Espais Urbans SL
Gestión Hipermercados

1.997,55 € Caprabo Eisa SLU
2.256,50 €

Jacint Calatayud Pelegrin

B55532782
B87874467
B55532782
B64694219
****865**

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de JPB com a educadora de la llar d’infants la Gruneta
S’aprova la contractació de GPJ com a auxiliar administratiu
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a PML per assistir al curs La central de compres: un any després de la vigència de la LCSP que
es realitzarà a Tortosa, al Consell Comarcal del Baix Ebre el dia 26 de març de 2019 de 9.15 a 14 hores.
S’autoritza a NMB i PCM per assistir al curs C19-071 que organitza la Diputació de Tarragona “La normativa
de protecció de dades” que es realitzarà el dia 4 d’abril de 2019 de 9 a 14 hores.
S’autoritza a NMB i PCE per assistir a la reunió del grup de treball d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre Smart CAT Sud que es realitzarà a Tortosa el dia 5 d’abril de 2019 de 12 a 15 hores.
S’autoritza a ABV per assistir al curs semipresencial Atenció a la ciutadania que es realitzarà els dies 23
d’abril, 7, 21, 28 de maig i 5 de juny de 2019 a Tarragona de 16.30 a 20 hores.
APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 261 de data 03/04/2019, que
ascendeix a un import líquid de 35.208,40 euros, la qual comença amb Infolab Software i Serveis, S.L.U, per
import líquid de 1.558,88 euros, i finalitza amb Zaragoza Valledeperez, Silvia, per import líquid de 1.714,04
euros euros.
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ
S’aprova el reintegrament parcial de la subvenció atorgada per a la «20ena. Festa de la Carxofa» any 2015
al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (499,28 euros) .
MERCAT MUNICIPAL
S’accepta la baixa definitiva de les llicències del mercat interior a nom de SWM números Casella 16, casella
17 i casella 18, a comptar de l’1 d’abril de 2019.
S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el
lloc 003134 a la plaça Berenguer IV número 3 a: MMSE, com a cessionari.
CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova la donació de les concessions administratives funeràries que recauen sobre els nínxols números
7 i 8 - H del Cementiri Municipal d’Amposta a favor de DPC i APC
S’aprova la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 1787 lateral
esquerra del Cementiri Municipal d’Amposta a favor de TSV què, atenent el que disposa l’article 630 del
Codi Civil per a perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat dels títols d'ús.
S’atorga les concessions administratives funeràries nínxol del cementiri municipal número 87 del grup R a
favor de: MAB i JAB
S’atorga les concessions administratives funeràries del cementiri municipal número 66 del grup R a favor
de PGA i JGA
SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU.

Se comunica a Buildingcenter SA, Gescat Vivendes en Comercialització SL i Caixabank SA que como consecuencia de la modificación legislativa “de lege ferenda” se procederá a levantar la suspensión el procedimiento de resolución del recurso/reclamación así como también el procedimiento de recaudación y se resolverá dicho recurso/reclamación de acuerdo con los criterios objetivos que justifiquen la inexistencia de capacidad económica.
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la
quota tributària dels drets transmesos de l’immoble ubicat al carrer L’Estel número 20, a MMF
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la
quota tributària dels drets transmesos de l’immoble ubicat al carrer L’Estel número 20 a JMV
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada en la recollida de la taxa d’escombraries i es practica devolució segons sol·licitud de
AMB
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta condició de minusvalidesa i s’aplica exempció del 100% de l’IVTM a IVR
S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM per antiguitat a JLV
Es reconeix la baixa definitiva i es procedeix a la devolució de la part proporcional de l’IVTM per petició de
JST
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
Es comunica a AJB que l’import que s’ha liquidat pel servei de grua és correcte.
S’accepten les al·legacions de ABV que va formular i la Policia Local va acceptar i es procedeix a practicar la
devolució per ingressos indeguts.
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ LIQUIDACÍO D’IIVTNU.
Se comunica a Buildingcenter SA que las liquidaciones son correctas dado el régimen jurídico existente en
el momento de producirse en hecho imponible y por tanto no procede aplicarse la devolución de ingresos
indebidos solicitada.
SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga reserva de la via pública al carrer General Prim número 26 a nom de DBF
S’atorga reserva de la via pública al carrer Jacint Verdaguer número 128 a nom de MCS
S’atorga reserva de la via pública al carrer Ronda del Mar número 17 del Poble Nou del Delta a nom de
VFF
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Teatre- el dia 11 d’abril de 2019 de les 17:30 a les 19:30 hores a l’entitat CSC Intersindical
S’autoritza l’ús de l’auditori els dies 25 i 26 d’abril de 2019 durant tot el dia a Euses Terres de l’Ebre
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza a MBE per la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realitza l’activitat
de bar.

S’autoritza a VOC per celebrar una festa particular a casa seva el dia 14 de setembre de 2019 fins les 3 del
matí amb música en viu, en motiu de la boda del seu fill.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’atorga a MTL llicència d’ocupació de la via pública per a la celebració d’un mercat per intercanviar i vendre articles usats al Parc dels Xiribecs el dia 2 de juny de 2019.
S’autoritza a Òmnium Cultural Amposta per poder posar una paradeta informativa el dissabte 30 de març
de 2019 de 10 a13 hores al mercat municipal.
S’autoritza a l’Associació Siloé per poder posar tres parades per vendre roses el dia 23 d’abril de 2019 en
motiu de la Diada de Sant Jordi al costat de l’Hotel Montsià, a la cruïlla de l’Av. Josep Tarradelles amb Av. Catalunya i exterior de la piscina municipal.
S’autoritza al Centre Ocupacional l’Àngel Apasa autorització per poder posar dues parades per vendre roses
i altres manualitats el dia 23 d’abril de 2019 en motiu de la Diada de Sant Jordi una a la plaça del mercant i
l’altra davant la pastisseria Alemany de 9.30 a 14 hores.
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
Es desestima la sol·licitud de MER de reserva de plaça per a minusvàlids al carrer Brasil, 50 ja que en el seu
domicili disposa d’un magatzem senyalitzat amb placa de gual número 1496 per poder entrar i sortir amb el
vehicle particular, per la qual cosa no és necessari una reserva particular a la via pública davant el seu domicili.
COMUNICACIONS OFICIALS
• Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, sentència 105/2019 corresponent al procediment abreviat 512/2017A, estimant la demanda presentada per JCQ, anul·lant la resolució que
desestima el recurs de reposició contra la liquidació practicada, acordant la pròrroga sol·licitada
per 6 mesos amb imposició de costes, la Junta resta assabentada.
• Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, sentència 51/2019 corresponent al recurs ordinari 126/2016-A, estimant el recurs contenciós administratiu presentat per la Generalitat de Catalunya, la Junta resta assabentada.
• Institut Català del Sòl, comunica que referent a la classificació del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’àrea residencial estratègica Eixample les Tosses, el Consorci no ha tingut cap
activitat ni ha intervingut en el tràfic jurídic ni econòmic, la Junta resta assabentada.
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, comunica la resolució en la que s’aproven
les justificacions presentades referent a la subvenció per la 23ena Festa de la Carxofa per import 35.327,28 €, la Junta resta assabentada.
• Servei Provincial de Costes, comunica l’entrada en vigor del Real Decret 79/2018 de 22 de febrer, pel que es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de compatibilitat
amb les estratègies marines, la Junta resta assabentada.
• Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, comunica la resolució provisional de concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, atorgant a l’Ajuntament d’Amposta un cofinançament FEDER
proposat provisionalment de 1.219.096,81 € pel projecte Amposta ciutat sostenible, la Junta
resta assabentada.
TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.
URGÈNCIES
Contracte menor d’obres

S’aprova la contractació de les obres d’arreglar el paviment de la sala d’esgrima del CTE TTEE amb Adolfo
Constructors del Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 9.148,81 €.
Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial d’Administratiu/va de Gestió, Grup C1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual
està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial
d’Administratiu/va de Gestió, Grup C1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta,
la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.
Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir
mitjançant el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial
d’Administratiu/va de Recursos Humans, escala administració general, grup C1, adscrit a l’àrea de personal,
règim intern, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial d’Administratiu/va de Recursos Humans, escala administració general, grup C1, adscrit a l’àrea de personal, règim intern, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de
dissenyador/a gràfic, com a personal laboral interí de l’ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició
lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del
lloc esmentat
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant concurs-oposició el lloc de treball de dissenyador/a gràfic, personal laboral interí, de l’escala d’administració especial,i alhora la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat
Aprovació de convenis de col·laboració amb diferents entitats culturals de la ciutat per la realització de promoció i difusió de la cultura durant l’any 2019
S’aproven els convenis de col·laboració amb les diferents entitats culturals de la ciutat per la realització de
promoció i difusió de la cultura durant l’any 2019, d’acord amb el detall següent:
ENTITAT
Societat Musical La Lira Ampostina
Societat Musical La Unió Filharmònica
Associació Sociocultural Tarambana
Associació de Teatre i Circ de les Terres de
l’Ebre

IMPORT
87.326,73 €
78.126,73 €
8.000,00 €
40.000,00 €

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
01/3343/48900
01/3343/48900
01/3343/48903
01/3343/48904

Aprovació de convenis de col·laboració amb diferents entitats de caire social de la ciutat pel desenvolupament de les activitats d’interès social per a l’any 2019
S’aproven els els convenis de col·laboració amb les diferents entitats socials de la ciutat pel desenvolupament de les activitats d’interès social per a l’any 2019, d’acord amb el detall següent:
ENTITAT
IMPORT
ACAF. Associació Catalna d’afectats per la fibromiàlgia
1.600,00 €
AFAM. Associació de familiars de malalts d’Alzheimer del Montsià
10.000,00 €
APASA
8.000,00 €
Càritas Amposta
20.000,00 €
Creu Roja Amposta
30.000,00 €

SILOÉ
Fussmont – Residència d’Avis Amposta

8.000,00 €
60.000,00 €

Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i la Lliga contra el càncer per la cessió
d’un carril de la piscina municipal
S’aprova el conveni en els termes que es detallen en el document annex.
Aprovació de conveni de col·laboració per a l’execució del projecte estratègic “Custòdia per desenvolupament” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Operació 19.03.01)
S’aprova el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte estratègic “Custòdia per desenvolupament” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Aprovació de les bases i convocatòria del XLIX Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2019
S’aproven les bases reguladores i convocatòria del XLIX Concurs Nacional de Vestits de Paper de Festes
Majors d’Amposta 2019, en els quals s’estableix l’atorgament de premis per un total de 12.710,00 €.
Sol·licitud de devolució de fiances
S’aprova la devolució a XCP de la fiança de 209,00 € dipositada per la reposició dels serveis afectats en
motiu de la llicència d’obres per l’escomesa de clavegueram al Passeig Canal, 27
S’aprova la devolució a XCP de la fiança de 62,80 € dipositada per la reposició dels serveis afectats en motiu de la llicència d’obres per l’escomesa de clavegueram al Passeig Canal, 27
Acabament de contractes de personal
S’aproven els acabaments dels contractes de:
- PGA formalitzat per cobrir la baixa per paternitat del treballador
- Finalitzen 7 netejadores contractades per donar suport al servei de neteja escolar:
KCR, NRN, LGB, JLP, MMF, NSV i YBD
- finalitza el contracte de Interinitat de CCR per cobrir la baixa per incapacitat temporal
- finalitza el contracte de AMP
- finalitza CSR contractada com a reforç de Llar d’Infants
- finalitza RAR contractada com a reforç de Llar d’Infants.
- El dia 26/05/2019 finalitzen els contractes de treball de IJV: del Departament d’Intervenció, RMP dissenyador gràfic de l’Ajuntament i el contracte de treball de PCM de Secretaria.
- El dia 27/05/2019 finalitza SMR del Departament d’Ensenyament.
- El dia 4 de gener de 2019 SGR, sol·licita mitjançant instància genèrica, s’accepti la seva jubilació anticipada
en data 20/04/2019.
Proposta de segmentació de la xarxa pública d’abastament d’aigua potable
Es dona trasllat a Sorea de l’informe tècnic redactat per la regidoria d’obres en relació a la MEMÒRIA VALORADA MICROSECTORITZACIÓ XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE D’AMPOSTA (FASE 1)
Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus
S’autoritza l’ús del minibús al Club Joves ciclistes d’Amposta els dies 5, 6 i 7 de maig de 2019 per a sortida a
Bielsa (Osca) per cursa ciclista.
Sol·licitud d’autorització per la instal·lació de Food Trucks al Parc dels Xiribecs en motiu de la IV edició del
Food Trucks Amposta
S’autoritzan les sol·licituds del muntatge per la realització de la seva activitat professional, de les divuit (18)
Food Trucks que han sol·licitat plaça en aquesta edició de FOOD TRUCK Amposta que es diran a continuació:
Algo pasa con Mary,

Cafè Kinètic
Canalla Urban
Creperia Parisina
Daltons BBQ
La Aventura,
La Baldaneta
La Cuina de la Lore
La Perla Negra
La Tartana de les Vall,
Lumalú Sinergia Elèctrica
Jural Grup, S.L.
Mans d'Or
Pepito Bravo
Shanti Caravan
Street Food
The Caravan Racer
Atracciones Mediterraneo SL

