
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY DE 2019

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

Hora inici: 08:15
Hora fi: 09:00

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 6 DE JUNY DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de 
data 6 de juny de 2019.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES I FACTURES
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 i liquidació de l’obra “18_025 Camins de la zona prats – Camí de la Se-
nyora”, per un import de 16.576,13 € així com la factura número 19013.

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D’HABITATGE
S’aprova que les persones que es diran a continuació puguin accedir als habitatges de lloguer social:
Per als 2 habitatges destinats a gent gran:

DNI

....3802Y

...2508G

Per als 2 habitatges destinats per a emancipació de joves

DNI

...7276H

...6605Z

Per als 12 habitatges destinats a lloguer social: 

DNI

...9973Q

...7753N

...2930Y

...6449T



...0963X

...2555N

...2724G

...7458R

...7780R

...1803E

...0390Z

...7056J

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’UNIFORMITAT DE MITJA GALA
S’autoritza la utilització de la uniformitat de mitja gala de la Policia Local d’Amposta a la senyora CPP, agent 
amb número de TIP ****, amb les següents limitacions:
 La utilització de la uniformitat serà exclusivament durant el temps de celebració de l’acte 
de graduació.
 L’emplaçament del lloc d’ús es circumscriurà al de l’Acadèmia de la Guàrdia Civil de Baeza 
(Jaen).
NO es podrà dur l’arma reglamentària.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza, Disposar i Reconèixer l’Obligació:
Relatives a la relació número 611 de data 10/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 6.886,48 
euros, la qual comença amb Llibreria Viladrich, S.L, per import líquid de 2.258,67 euros, i finalitza amb 
Gas Natural Servicios SDG, S.A, per import líquid de 3.106,74 euros.
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 612 de data 10/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 10.482,16 
euros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 2.142,37 euros, i finalitza amb 
Endesa Energia, SAU, per import líquid de 2.491,11 euros.
Relatives a la relació número 614 de data 10/06/2019, que ascendeix a un import líquid de 8.815,91 euros, la 
qual comença amb Calatayud Pelegrin, Jacint, per import líquid de 2.256,50 euros, i finalitza amb M&C Syste-
mebre, S.L, per import líquid de 1.807,74 euros.



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:
Any 2019:
1-Relació número 70, vehicles (liquidacions), per import de 308,10 €
2-Relació número 71. impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 25.926,93 €.
3-Relació número 72, llicències d’obres, per import de 115,25 €.
4-Relació número 73, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 5.409,74 €.
5-Relació número 74, llar d’infants, per import de 427,96 €.
6-Relació número 75, activitats esportives, per import de 106,03 €
7-Relació número 76, servei públic centre de tecnificació, per import de 12.151,40 €.
8-Relació número 77, serveis brigada, per import de 40,90 €
9-Relació número 78, expedició de documents administratius, per import de 4,50 €.
10-Relació número 79, obertura d’establiments, per import de 4.744,43 €.
11-Relació número 80, entrada de vehicles, per import de 413,81 €
12-Relació número 81, ocupació de subsol, sòl i volada via pública, per import de 2.717,66 €.
13-Relació número 82, ocupació via pública, per import de 550,09 €.
14-Relació número 83, preu públic pel mercat exterior, per import de 192,66 €.
15-Relació número 84, ocupació via pública espectacles, parades, per import de 163,00 €.
16-Relació número 85, preu públic prestació de serveis transport ad, per import de 37,35 €.
17-Relació número 86, prestació serveis culturals i recreatius, per un import de 3.958,54 €
18-Relació número 87, lloguer de sales i dependències, per un import de 140,00 €
19-Relació número 88, revista amposta, per un import de 104,31 €
20-Relació número 89, exp.sancio. orden.policia i bon govern, per un import de 1.026,00 €

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent resum:
Relació número 9, impost béns immobles urbana, per import de 3.820,92 €
Relació número 10, impost vehicles de tracció mecànica per import de 2.255,07 €
Relació número 11, rec. Brossa, per import de 1.002,11 €

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza a Bar La Pepa amb efectes retroactius per la celebració d’una activitat extraordinària musical 
consistent en un concert acústic el dia 2 de juny  entre les 12:30 fins a les 14:00 hores.

S’autoritza a Bar La Pepa per a la celebració d’una activitat extraordinària musical consistent en un concert 
acústic el dia 30 de juny  entre les 12:30 fins a les 14:45 hores.

S’autoritza amb efectes retroactius a Pub London Inn  la celebració d’una actuació musical en viu a l’establi-
ment on ara es realitza l’activitat de bar el dia 31 de maig de les 22:00 fins a la 03:30 del dia 1 de juny.

S’autoritza a VFS la realització de l’activitat indicada amb els condicionants següents:
Les activitats es realitzaran els dies 14 fins a 16 de juny dins de les Festes del Centre. L’Horari màxim diari 
serà fins a les 23:00 hores.

S’autoritza a  la Trisella SCCL a celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realitza l’ac-
tivitat de bar el dia 9 de juny de les 12:30 fins a la 13:30.

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza a l’Associació de Joves Font del Peu de Masdenverge la cessió de l’escenari de 6x4 per a un event 
musical el dia 29 de juny de 2019.

S’autoritza a l’AMPA de l’escola Soriano Montagut la cessió de les 150 cadires que la FAAV té cedides a l’Ajun-
tament, per a la celebració de l’acte de les orles als alumnes de 6è el dia 14 de juny de 2019.



CORRECCIÓ D’ACORD
S’aprova corregir acord de Junta del 22 de maig. On consta: 
PRIMER. Aprovar la pròrroga forçosa del contracte per la prestació dels serveis de neteja de diferents 
dependències municipals amb l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA., durant els temps mínim que resulti 
indispensable fins que l’empresa Amposta serveis municipals, SLU., assumeixi les tasques de neteja de les 
dependències municipals.
La vigència de la pròrroga forçosa s’estendrà des del dia 15 d’octubre de 2018.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar, no obstant informe amb objecció relativa  d’Intervenció de 22/05/2019,  la pròrroga forço-
sa del contracte per la prestació dels serveis de neteja de diferents dependències municipals amb l’empresa ISS FA-
CILITY SERVICES, SA., durant els temps mínim que resulti indispensable fins que l’empresa Amposta serveis munici-
pals, SLU., assumeixi les tasques de neteja de les dependències municipals.

S’aprova corregir acord de Junta del 22 de maig. On consta: 
SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les despeses de desplaçament i 
viatge que es realitzin amb transport públic a justificar 
Ha de constar:
SEGON. Autoritzar a presentar la sol·licitud de pagament de les despeses de desplaçament i viatge que es realitzin 
amb el vehicle matrícula **31**S a justificar 

COMUNICACIONS OFICIALS
- Consell Comarcal del Montsià comunica l’establiment del servei de protecció de la salubritat públic, el 
projecte i l’encàrrec de la prestació del servei comarcal al Consorci de Polítiques Ambientals de les 
TTEE, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Departament de la Presidència, Resolució PRE/1527/2019 de 4 de juny per la qual se seleccionen les 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO Feder de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Reclamació de responsabilitat patrimonial  
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la GBR, danys que han estat valorats 
en un total de 80,01 € (IVA inclòs) d’acord amb  la factura de reparació emesa pel taller Driver, neumàticos 
y servicios (PNEUMATICS MILLAN, SL.), els quals assumirà, en la seva totalitat, la companyia d’asseguran-
ces.



Proposta de nomenament de tècnics  
S’acorda el nomenament dels tècnics:

18_022_MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ÀMBIT DE L’ENCANYISSADA

Obra Director d’obra SNF, 
Enginyera tècnica d’obres públiques

Director d’execució d’obra MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut
en fase d’execució de l’obra

MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

S’aprova  la modificació del nomenament de tècnics aprovat en datat 14 de gener de 2019 per a l’obra 
18_017_projecte d’obres d’adequació espais verds 2018, d’acord amb el quadre següent
18_017_PE_PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ ESPAIS VERDS 2018

Obra Director d’obra MLB
Arquitecta

Director d’execució d’obra * MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut
en fase d’execució de l’obra

MF 
Enginyera tècnica d’obres públiques

Acceptació de subvenció  PO Feder Catalunya 2014-20120, eixos prioritaris 4 i 6
S’accepta la subvenció d’1.219.096,81 euros per a l’operació “Amposta Ciutat sostenible” presentada en 
el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

S’aprova la pròrroga de EBV com a educador social, jornada laboral completa, categoria laboral A2-19 
(A2.4.0), del dia 11 de juny al 10 de desembre de 2019.

Aprovació de les   bases específiques que han de regir el concurs-oposició per a cobrir en propietat el lloc de  
treball d’electricista, personal laboral, de l’ajuntament d’Amposta, 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 
definitivament, mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball d’electricista, de l’escala d’administració 
especial, i alhora la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Declaració de contractes nuls de ple dret  
Es declaren nuls de ple dret els contractes que figuren en la relació número 596 de 4 de juny de 2019, la 
qual comença amb Plan 9 cultural, S., per import de 1.028,50 € i acaba amb Grup de dansa Paracota, 
per import de 363,00 €., per haver estat formalitzats sense existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la seva formalització.

Adjudicació del contracte de servei per la realització de l’acte festiu que inclou el concert de l’artista Melendi 
– Gira “Mi cubo de Rubik”  
S’adjudica la contractació del contractació del servei per la realització de l’acte festiu que inclou el concert de
l’artista Melendi – Gira “Mi cubo de Rubik”  a l’empresa a l’empresa ABRIL PRODUCCIONES, SL.,



Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Montsià  
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb el Consell Comarcal del Montsià per establir les 
condicions i compromisos aplicables a la subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres 
d’arranjament de camins prevista en el pressupost comarcal per a l’exercici 2019.

Acabament de contractes de personal  
Que dia 1/07/2019 finalitza el contracte de ABG,com a directora del Centre d’Arts Visuals “Lo Pati”.
Que dia 3/07/2019 finalitza el contracte de JPB, com Educadora Llar d’Infants.
Que el dia 9/07/2019 finalitza el contracte de ERG com a tècnic del Centre d’Arts Visuals “Lo Pati”, 
Que el dia 16/07/2019 finalitzen 4 treballadors de brigada: 
-CGM
-JSJ
-MSF
-XGN
 el dia 25/07/2019 finalitzen també de brigada:
-JGM.
-JTJ.
Que el dia 21/07/2019 finalitza , la prórroga de PML de serveis municipals. 
Que el dia 23/07/2019 finalitza GP, conserge del museu. 
Que el dia 31/07/2019 finalitzen:
-FLC d’OTG. 
-BRO, conserge del Cònsol. 
-MQM, Auxiliar Llar d’Infants. 
-RAR, Auxiliar Llar d’Infants. 
-CSR, Auxiliar Llar d’Infants. 
 Que el dia 21/07/2019 finalitzen els següents plans socials:
-HTBi, 
-OlCF
- NE, 
-FFM, 
-JAE, 
-JSO 
-JSV, 
-MLH.
-RPM.
-SLA.
-MPG,.
- EI dia 29/07/2019 acaba RSL .

Sol·licitud de permuta de personal  
S’aprova la permuta entre el Sr.  AFA, agent de la Policia Local d’Amposta i la Sra. MLR, agent de la Policia 
Local de Roquetes amb efectes del dia 13 de juny de 2019

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació  
S’autoritza a OFP i LEP per assistir al Biz Barcelona (jornades emprenedoria de Barcelona Activa) que es re-
alitzaran els deis 12 i 13 de juny de 2019 durant tot el dia.

S’autoritza a pagar les despeses de transport a l’aeroport a LEP per assistir al Boston Innovation Ecosystem
Seminar que es realitzarà a Boston (USA) del 30 de setembre al 4 d’octubre de 2019.

S’autoritza a PML per assistir al curs “Operacions carretons elevadors. Norma UNE 58451” que es realitzarà
entre Amposta i Tortosa els dies 10 a 14 de juny de 15.10 a 20.30 hores.



Proposta d’acord per l’adhesió de l’ajuntament d’amposta al model de quadre de classificació d’ajunta-
ments del departament de cultura de la generalitat de catalunya  
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Model de Quadre de Classificació d’Ajuntaments del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Ampliació de termini de justificació de subvencions  
S’amplia el termini de justificació previst a la concessió de subvencions a centres escolars per a la realitza-
ció del programa de socialització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019, es-
tablint com data màxima per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la con-
cessió de la subvenció i ajut, fins el 12 de juliol de 2019.

S’amplia el termini de justificació previst a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares
d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any 2019, establint com data màxima per a
presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut, fins
el 12 de juliol de 2019.

Contractes menors  

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació d’Activitats – maig
2019  

Expedient Promotor AdrecaActivitat
Nom Comer-
cial IdActivitat

Descripció Ex-
pedient

2019/048
Poble Nou Resort, 
SL

CL ENCANYISSADA 
L' 20 L'Algadinet

Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

2019/049 AVS CL MAJOR 45 Santiveri

Comerç al detall d'al-
tres tipus de produc-
tes alimentaris - San-
tiberi dietètica

Obertura activi-
tat - Annex I Llei 
16/2015

2019/050 Apasa
AV JOSEP TARRA-
DELLAS 14 34 APASA

Instal·lació fotovol-
taica sobre coberta 
per autoconsum

Obertura activi-
tat Annex III Llei 
20/2009

2019/051 JPB CL EUCALIPTUS 40  
Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

2019/052 Apasa
CL VALLADOLID 4 
10 Apasa

Ampliació centre 
educatiu

Obertura activi-
tat - Annex III 
Llei 20/2009

Serveis

contractar un electricista per realitzar 
treballs durant les Festes Majors i altres 
actes. 2.500,00 €           

Esteban Domenech
Segura

****170**

Serveis

formació professionalitzadora dins del 
programa Treball a les 7 comarques, a 
l’acció formativa 3.1 Capacitació en la 
Flexografia i altres operacions de la 
indústria gràfica 4.110,00 €           

Ferran Vidal Verdiell ****835**

Subministraments

contractació de 30 cascs per la circulació 
dels agents de la Policia Local

2.471,49 €           
Jordi Lazaro Llaó ****743**



2019/053 Bab's Star CB DE LA RÀPITA 104 La Barata
Comerç al detall de 
roba i complements

Canvi de titulari-
tat provinent ex-
pedient 
069/2010

2019/054
Vicens Maquinaria 
Agrícola, S.A CL S JAUME 129  

Comerç al major de 
maquinaria i equips 
agrícoles

Canvi de titulari-
tat provinent ex-
pedient 
006/2008

2019/055 FRA CL PARLAMENT 4 BON DIA
Restaurant i establi-
ment de menjar

Obertura activi-
tat - Annex II Llei
16/2015

2019/056 Cerfull,SL
POLÍGON 77 PAR-
CEL.LA 134 CASA 1  

Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

2019/057 Jose Luis Elias Gil CL OVIEDO 9 1 B  
Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura actici-
tat

2019/058 New Zarga, SL AV RAPITA 83 85   Bar restaurant

Canvi Titularitat 
provinent expe-
dient 154/2013

2019/059 Ribergan, SL
AV CATALUNYA 45 
47

Ribergan Ser-
veis Veterina-
ris

Centre veterinari i 
comerç d'articles re-
lacionats amb les 
mascotes

Obertura activi-
tat

2019/060

On Tower Telecom 
Infraestructuras, 
SA.Unip S.RIET DEL 1 N2-3  

Legalització centre 
telecomunicacions

Obertura activi-
tat

2019/061 MAA
AV CATALUNYA 67 
4 E  

Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

2019/062 ADF CL LARACHE 2 Xaloc bar Bar

Canvi titularitat 
provinent de 
l'expedient 
032/2010

2019/063 CJM CL CINTA DE LA 23  
Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

2019/064 Cerfull, SL
POLÍGON 77 PAR-
CEL.LA 134 CASA 2  

Habitatge d'ús turís-
tic

Obertura activi-
tat - HUTE Annex
I Llei 16/2015

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública
S’autoritza amb efectes retroactius al  PDCAT Partit Demòcrat Europeu Català d’Amposta per realitzar 
un acte electoral de campanya enfront de la casa de la Vila de Poble Nou del Delta.

S’autoritza amb efectes retroactius a Podemos per posar una carpa a la Plaça del Mercat el dia 
21/05/201 de 9.30 a 14 hores i el dia 22/05/2019 de 10.30 a 14 hores al Poble Nou del Delta.



Sol·licitud d’arranjament de carretera
S’autoritza amb efectes retroactius la cessió de tanques  a petició del club de joves ciclistes
Es desestima la petició de reparar els clots de la carretera de riu vell del per impossibilitat de realitzar-
les aquesta mateixa setmana per haver diferents actes previstos.


