
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 29 DE JULIOL DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pau Cid i Espelta
Sr. Pep Simó i Parra
Secretària General:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventor acctal:
Sr. David Carrión Dorado

Hora inici: 08:22
Hora fi: 09:16

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 22 DE JULIOL DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
22 de juliol de 2019.

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT OBRA “18_017 MILLORA ADEQUACIÓ ESPAIS VERDS 2018”
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_017 Millora adequació Espais Verds 2018” redactat per Ur-
baser SA amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

CONTRACTES MENORS

DECLARACIÓ NUL·LITAT DE CONTRACTES
Es declaren nuls de ple dret els contractes que figuren en la relació número 849 de 15 de juliol de 2019, la 
qual comença amb Grupo electro stocks, SLU., per import de 160,63 € i acaba amb Instal·lacions i manteni-
ments Terres de l’Ebre, SLL., per import de 90,75 €., per haver estat formalitzats sense existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la seva formalització.

Obres

execució de les obres per la reforma 
dels lavabos del col·legi Agustí Barberà.

44.907,01 €         
Jordi Prats Tena ****283**

Serveis

contractar el servei de bus per les nits 
de ball i espectacles des d’Amposta fins 
al pavelló firal 1 d’octubre durant la 
setmana de les Festes Majors 2019. 1.650,00 €           

Autocars Seguí SL B43373992

Serveis

contractar el servei de recollida, 
custòdia i cura de gossos abandonts i 
extraviats. 12.000,00 €         

Associació d’Engrescats
de les Terres de l’Ebre

G55601587

Serveis

muntatge i desmuntages d’una plaça de 
bous per a les Festes Majors del Poble 
Nou del Delta 2019. 4.840,00 €           

Espectáculos AGB SLU B44246379

Subministraments

adquirir els rams per als diferents actes 
on participen les pubilles i el servei de 
decoració de l’escenari de la plaça de 
l’Ajuntament. 2.530,00 €           

Rosa Ana Torta Gasol ****139**



PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Es deixar damunt la taula.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMA ENFEINA’T
S’aprova  la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els següents tipologies i llocs de 
treball per regidories, segons els costos  per a la contractació de 10 auxiliars administratius d'Oficines – 
C2.14 (3.1) – Grup de cotització 07 , així com l’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions Relatives a la relació número 939 de data 29/07/2019, que 
ascendeix a un import líquid de 3.334,92 euros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A., per import 
de 1.710,20 euros, i finalitza amb ISS Facility Services, S.A., per import de 1.624,72 euros.
Es reconeixen les obligacions: 
Relatives a la relació número 940 de data 29/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 13.708,10 
euros, la qual comença amb Cresol Solucions Energètiques Locals SCCL, per import líquid de 1.543,48 
euros, i finalitza amb Fustes Roca i Codorniu, SL, per import líquid de 1.936,00euros.
Relatives a la relació número 937 de data 29/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 4.794,03 
euros, la qual comença amb Gas Natural Servicios SDG, SA., per import líquid de 1.721,45 euros, i 
finalitza amb Gas Natural Servicios SDG, SA, per import líquid de 3.072,58 euros euros.
Relatives a la relació número 941 de data 29/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 11.572,19 eu-
ros, la qual comença amb Estacionamientos y Servicios SAU., per import líquid de 11.572,19 euros, i finalit-
za amb Estacionamientos y Servicios SAU , per import líquid de 11.572,19 euros euros.

JUSTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS
S’aprova la justificació presentada pel Club Bàsquet Amposta pel segon pagament, i l’últim del conveni sig-
nat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 7.352,5 € i es reconeix l’obligació i or-
dena el pagament de 6.700 euros, corresponent al segon pagament i l’últim del conveni signat per 2019 
entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Bàsquet Amposta.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ DE BESTRETA
Es reconeix l’obligació del pagament de 5.400 € en favor de l’Associació Sociocultural Tarambana d’Ampos-
ta, corresponent a la bestreta del conveni per a l’any 2019.

BAIXA DE VEHICLE DE PROPIETAT MUNICIPAL
S’aprova la baixa de tràfic i de l’assegurança del vehicle municipal amb matrícula T-3976-AW Fiat Doblo.

SOL·LICITUD D’ACCÉS SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL
S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a VGH amb número de DNI ****018**, qui po-
drà fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Avda. Josep Tarradelles, 166,3,3

S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a MCR, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al 
servei situat al carrer Parlament nº 15, 2º

Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a Maria Isabel Monllao Puig , qui podrà fer ús 
de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Brasil, 129-31, baixos

MERCAT MUNICIPAL
S’accepta la aixa definitiva de la llicència de la parada 001 a nom de EBEH a comptar del 13 de febrer de 
2019 i en conseqüència, donar de baixa la unitat fiscal.



S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el 
lloc 103130 ubicada al carrer Prim a:
MRE, com a cessionari, i BSEA com a cedent

S’accepta la baixa definitiva de la llicència de la parada AL 012009D a nom de SeH a comptar del 24 de 
maig de 2019 i en conseqüència donar de baixa la unitat fiscal.

Es desestima la sol·licitud de DBS i GRP i ITG que sol·liciten una llicència per poder parar al mercat setma-
nal d’Amposta els dimarts ja que actualment el mercat setmanal dels dimarts d’amposta no disposa de 
llocs vacants.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet pel que fa a la transmissió patri-
monial a títol successori provinent del pare a la bonificació del 40% de la quota tributària dels immobles a 
FBM i MBM

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LIQUIDACIÓ
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per CSB

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA – BARS
Es concedeix llicència a LO PATI D’AGUSTI, S.L. 
Emplaçament: C/ Ebre número 10.
Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública d’una superfície total de 14 m2.
Període d’ocupació: Any 2019 (anual).

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’autoritza a FBR per poder pintar la vorera d’enfront del seu immoble ubicat al carrer Soriano Montagut 
número 80, per assenyalar el contra GUAL.

S’autoritza a JGP  la reserva de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Perú 46

S’autoritza a YCV  reserva de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer La Cinta 10

S’autoritza a RGB  reserva de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Canovas 36

S’autoritza a ESG reserva  de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Valletes 42-44

S’autoritza a RFD reserva  de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Canadà 18-20

S’autoritza a JML reserva  de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Canadà 16

S’autoritza a JBL reserva  de la via pública per a la entrada i sortida de vehicles al carrer Lleó 14

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la 
tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a VMP

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
Es desetima sol·licitud de AFS d’una plaça d’aparcament privat per a minusvàlids al carrer Prim, 19 ja que ja
disposa de placa de gual per poder entrar i sortir cotxes

S’autoritza la sol·licitud de LPG sol·licitant als serveis municipals que procedeixin a col·locar la jardinera al 
lloc indicat.



CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL
Es corregeix acord on consta: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Pindec Creatiu SLU (B55700298) segons 
oferta presentada per un import total de 1.588,87 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Pindec Creatiu SLU (B55700298) segons oferta 
presentada per un import total de 1.922,53 €.

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL
S’autoritza la col·laboració de l’associació de voluntaris de Proecció Civil en la mesura dels recursos que dispo-
sin per a la 35a edició del Torneig Juvenil de Futbol Ciutat d’Amposta Memorial Joan Gil Alonso el dia 3 d’agost 
de 2019 de 16.30 a 21 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desetima la sol·licitud de la Crida Nacional per l’ús del Teatre del Casal el dia 26 de juliol de 2019 de 19.15 a 
21.30 ja que  en aquesta data el teatre ja està reservat

S’autoritza a la COLLA DE DIABLES «LO MINOTAURE» per utilitzar la sala de reunions de l’Auditori d’Amposta 
per portar a terme una activitat el dia 2 d’agost de 2019, de les 20:15 fins les 22:00 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a JGS per tallar el carrer Saragossa, enfront del número 186, el dia 13 d’agost de 2019 de 9 a 13 
hores per rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació de la seva filla com a músic de
la Fila i  poder oferir un refrigeri als músics

S’autoritza a ETN per tal que es prohibeixi l’aparcament al carrer Barcelona, enfront del número 16, el dia 
12 d’agost de 2019 de 9 a 13 hores per rebre a la Banda Unió Filharmònica amb motiu de la incorporació 
del seu fill com a músic de la Fila.

S’autoritza a La Unió Filharmònica d’Amposta per poder tancar el carrer Miralles des del dia 10 al 14 
d’agost, ambdós inclosos, en motiu de les Festes Majors d’Amposta per facilitar a la banda les sortides en 
cercavila durant les Festes Majors així com també sol·liciten l’acompanyament policial durant les mateixes.

S’autoritza únicament per al dia 10/08/2019 de les 7 a les 11.30 hores a Actividades Empresariales Ramengo-
dra SL  per poder taller el carrer Soria, enfront del número 8

S’autoritza a EVT per poder taller el carrer Lope de Bega, del número 47 al 57 el dia 10 d’agost de 2019, en mo-
tiu de l’esmorzar del bou capllaçat de les 9 a les 13 hores.

S’autoritza al  bar restaurant JB per poder taller el carrer Numància durant les Festes Majors, del 9 al 18 d’agost
de 2019.

S’autoritza al  Café Bar Catalunya  Casa Rafael per poder taller el carrer Les Palmes entre l’Av. Catalunya i el Ja-
cint Verdaguerel dia 10 d’agost de 2019 de 1 a 11:30, en motiu de l’esmorzar del bou capllaçat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza al Club de Joves Ciclistes d’Amposta, per celebrar la tercera eidció de la gimcana infantil amb bicicle-
ta el proper divendres  16 d’agost a les 10.00 hores al carrer Brasil.



COMUNICACIONS OFICIALS
 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, remet autorització de celebració de

certàments, referida a les festes amb bous que ‘shan de celebrar durant les Festes Majors 
d’Amposta 2019, la Junta de Govern Local resta assbentada.

 Jutjat social número 2 de Tarragona, demanad presentada pel Sr. RFG en maèria d’Incapacitat 
Pemanent Parcial, contra la Resolució de l’INSS de 16/11/2018, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

 Diputació de Tarragona, concessió de subvencions del PAM 2019, 2a selecció. Atorgant a l’Ajun-
tament una subvenció de 55.248,00 € per a la Construcció d’un edifici al carrer Sant Roc, la Jun-
ta de Govern Local resta assabentada.

 Servei del Joc i d’Espectacles, remet resolució autorització a l’Ajuntament d’Amposta per a la ce-
lebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble Nou 
2019, la Junta de Govern Local resta assabentada.

 Servei d’Ocupació de Catalunya, resoluició de revolcació parcial de subvenció corresponent al 
programa de Treball i Formació 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada.

 Secretari d’Administracions Local i Relacions amb l’ARAN informa sobre les bases reguladores i execu-
ció del PUOSC 2020-2014, la Junta de Govern Local resta assabentada.

Sol·licitud d’autorització per publicitat oral dinàmica  
S’autoritza al  Comitè Català de l’ACNUR poder realitzar activitats de diàleg directe amb la ciutadania del muni-
cipi d’Amposta per un període de tres mesos (agost, setembre i octubre 2019). 

Autorització d’activitat extraodinària  
Es desestima la sol·licitud del bar La Pepa per realitzar una activitat amb DJ a la terrassa el dia 27 de juliol de 
2019 de 20 a24 hores per presentar-la fora de termini.

Sol·licitud d’autorització per la cessió de material municipal  
S’autoritza la cessió la cessió de les tanques disponibles en aquell moment i 4 endolls de 1500w, així com la 
cessió de 2 mànegues, ja que no es poden facilitar 3 tomes d’aigua a la  Federació de Comerç d’Amposta  per 
la celebració d’activitats infantils el dia 7 de setembre de 2019.

Contracte privat  
S’aprova la contractació de diversos espectacles taurins (bous a la plaça, bous embolats i bou capllaçat) pro-
gramats al municipi de Poble Nou per les Festes Majors 2019 amb Pedro Fumadó Amenós (****912**) se-
gons oferta presentada per un import total de 8.470,00 €.

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitats de formació
S’autoritza a NMB per assistir a la reunió del grup de treball d’Ajuntament del Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre SmartCATSud que es realitzarà a l’Ajuntament de Mont-roig el dia 30 de juliol de 2019 de 10 a 14 hores

Assignació provisional de funcions especials i de superior categoria  
S’aproven les funcions i quantitats proposades com a compensació per a les tasques extraordinàries o de su-
perior categoria realitzades, de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2019, d’acord amb el detall següent:

• JRM
- Retribució mensual prevista: 190,01€ bruts

 JMB
- Retribució mensual prevista: 332,01€ bruts

 RVP
- Retribució mensual prevista: 277,03€ bruts



S’aproven les funcions i quantitats proposades com a compensació per a les tasques extraordinàries o de su-
perior categoria realitzades, de l’1 de juliol al 31 d’agost del 2019, d’acord amb el detall següent:
- JSS: 400€ mensuals bruts.
- MLB: 500€ mensuals bruts.

Sol·licitud de descompte per l’ús de la piscina municipal  
S’autoritza a l’ús de la piscina municipal a un preu de 2,05 €/persona a la  llar Residència Pere Mata d’Amposta


