
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 19 D’AGOST DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pep Simó i Parra
Secretària general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Excusa la seva absència:
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sr. Pau Cid i Espelta
Sra. Núria Marco i Selma

Hora inici: 09:00
Hora fi: 09:25

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 5 D’AGOST DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
5 d’agost de 2019.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A La Trisella SCCL, construcció de nou edifici destinat a agrobotiga al carrer Ronda dels Pins, 27 de Poble 
Nou del Delta.

S’aprova  inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per JCR per la legalització d’obres 
distirbució magatzem, masia rual al polígon 14 parcel·la 78.

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT D’ANGLÈS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
S’adjudica  la contractació del servei d’ensenyament d’anglès a les llars d’infants municipals a EES

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. número 2 de l’obra “Pavelló Poliesportiu PAV-2 (AMPOSTA)”, per un 
import de 109.065,72€, així com la factura número 2.

S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “19_001 Actuacions per al foment territorial del turisme”, 
per un import de 170.533,35 €,  així com la factura número 66.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Centre cívic de gent gran d’Amposta”, per un import de 
119.122,09 €, així com la factura número 395.

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



SNJ amb efectes del dia 26/09/2019
ABJ amb efectes del dia 12/09/2019
NAJ amb efectes del dia 11/09/2019
ASM amb efectes del dia 17/09/2019
GBL amb efectes del dia 10/09/2019
MGM amb efectes del dia 10/09/2019
CRK amb efectes del dia 10/09/2019
RNN amb efectes del dia 10/09/2019
BDY amb efectes del dia 10/09/2019
LPJ amb efectes del dia 10/09/2019
SVN amb efectes del dia 13/09/2019
LCM amb efectes del dia 10/09/2019
FMC amb efectes del dia 11/09/2019
RVM amb efectes del dia 13/09/2019
BTM amb efectes del dia 11/09/2019
ARD amb efectes del dia              10/09/2019

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a MBB per assisitir a La Setmana del Llibre en Català que es realitzarà a Barcelona el dia 9 de 
setembre de 2019.

SOL·LICITUD D’AJUT PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza disposar i reconèixer l’obligació en favor de JRJ de 600,00 € en concepte d’ajut per la realització 
del Posgrau en Gestió Esportiva Municipal. 

S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació en favor de IFB de 600,00 € en concepte d’ajut per la realització 
del Màster en Direcció i administració d’empreses.

AIXECAMENT D’EMBARG
S’aixeca  l’embarg de crèdits que es va fer contra TBH

APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ – ARRANJAMENT DE CAMINS 2019
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.



CONTRACTES MENORS

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL XVÉ PREMI LITERARI “LA CARROVA 2019”
S’aprova la convocatòria i la proposta de les bases reguladores del XVè Premi Literari de Teatre La Carrova.

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PARTICULARS, 
ENTITATS CULTURALS I ASSOCIACIONS CÍVIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS 
CULTURALS PER A L’ANY 2019
S’aprova la convocatòria i les Bases Reguladores de subvencions a particulars, entitats culturals i 
associacions cíviques per a la realització de programes i d’activitats corresponents a l’any 2019.

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 1055 de data 19/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 9.553,35 
euros, la qual comença amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A, per import líquid de 2.488,60 
euros, i finalitza amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A,, per import líquid de 2.381,16 euros.
Es reconeixen les obligacions Relatives a la relació número 1056 de data 19/08/2019, que ascendeix a un 
import líquid de 64.580,01 euros, la qual comença amb Fundació Infància i Familia, per import líquid de 
11.433,33 euros, i finalitza amb Sebastià Caballè, Margarida, per import líquid de 2.341,74 euros.
Relatives a la relació número 1057 de data 19/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 8.198,40 
euros, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 8.198,40
euros, i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 8.198,40 euros.
Relatives a la relació número 1058 de data 19/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 11.170,06 
euros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 3.723,32 euros, i finalitza amb
ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 4.111,82 euros.
Relatives a la relació número 1059 de data 19/08/2019, que ascendeix a un import líquid de 33.352,76 
euros, la qual comença amb Coordinadora de Servicios de Inteligencia, S.L, per import líquid de 2.090,88 
euros, i finalitza amb Nautalia Viajes, per import líquid de 4.750,00 euros.

Serveis

contractar el servei per a la realització 
de 9 cursos de formació per al 
manteniment de la legionel·la, 2.925,00 €           

Prevenactiva SLU B43887629

Serveis

servei de maquinària per treballar de 
forma segura i adequada en altures 
considerables. 4.000,00 €           

Manain Elevació SL B43879501

Serveis

servei d’un arquitecte per a la 
realització del proejcte bàsic i 
d’execució de plantes soterrani i 
segona planta d’edific a construir al 
carrer Sant Roc, 4. 18.056,86 €         

Gemma Balada Franch ****329**

Subministraments

contractar el subministrament d’arena 
per als fistres de la piscina descoberta 
municipal i substituir l’existent. 1.909,38 €           

Multiserveis Benet SL B55572093

Subministraments
subministrament de material divers per 
al manteniment del pavelló 1. 1.936,25 €           Saltoki Reus SL B17944497

Subministraments

subministrament de tinta blanca (5 
unitats) i tambor A3 (1 unitat) per a la 
confecció del catlàleg per a l’exposició 
de l’artista Teresa Mulet de l’activitat 
cultural organitzada pel Centre d’Art Lo 
Pati. 2.374,02 €           

Riso Iberica SA A60229168



APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada per l’entitat FUSSMONT , en relació al conveni, per import de 473.797,53 
€ i es reconeix l’obligació a FUSSMONT de la quantia de 60.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per l’entitat SILOE d’Amposta , en relació al segon termini, per import de 
2.402,81 € i es reconeix l’obligació a SILOE d’Amposta de la quantia de 2.400 euros fixats al conveni.

S’aprova  la justificació presentada per l’entitat Càritas, en relació al primer termini, per import de 8.017,46 
€ i es reconeix l’obligació amb l’entitat Càritas d’Amposta de la quantia de 8.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per l’entitat AFAM, en relació al segon termini, per import de 3.000,44 €.
i es reconeix l’obligació i el pagament a AFAM de la quantia de 3.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 1.782,80€ corresponent a despeses que ha tingut
l’entitat en el segon quadrimestre per atenció del personal de sala de La Unió Filharmònica, climatització i 
neteja del teatre-auditori i es reconeix el 2n quadrimestre del conveni amb La Unió Filharmònica de l’any 
2019, d’acord amb la clàusula cinquena del conve la obligació en favor de la Societat Musical La Unió 
Filharmònica de 1.600 €, corresponent a l’import de la justificació delni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 6.190,49€, corresponent a despeses que ha 
tingut l’entitat en el segon quadrimestre per funcionament propi de la Societat i activitats de la Banda 
de Música i es reconeix l’obligació de 6.120,00 € en favor de la Societat Musical La Unió Filharmònica, cor-
responent a l’import de la justificació del 2n quadrimestre del conveni amb La Unió Filharmònica de l’any 
2019, d’acord amb la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 15.178,60 €, corresponent a les despeses de 
l’Escola de Música de la Societat Musical La Unió Filharmònica en el segon quadrimestre i es reconeix 
l’obligació de 15.178,60 € a la Societat Musical La Unió Filharmònica, corresponent a l’import de la 
justificació del 2r quadrimestre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.

ATORGAMENT DELS PREMIS “LLEGIM AMPOSTA”
S’aprova l’atorgament dels Premis per un import total de 700,00 e a les persones i entitats següentes amb 
els imports que s’especifiquen, els quals compleixen tots els requisits dels beneficiaris dels premis en 
caràcter de val per a la compra de llibres a una de les llibreries locals que cadscú especique:

Nom i Cognoms Import Llibreria
SGG 100 Guaix
Escola Miquel Granell 200 Pont del Grau
Escola Sagrat Cor 200 Pont del Grau
Centre APASA 200 Guaix

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza amb efectes retroactius l’ús del Casal  el dia 20 d’agost de 2019 de 20 a 22 hores a la  Crisda 
Nacional de la República

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza amb efectes retroactius la cessió de les tanques disponibles en aquell moment de l’’escenari 
petit i l’equip de so a Moto Club Amposta, sol·licia per celebrar una trobada de vehicles clàssics popular el 
dia 11 d’agost de 2019 a la Plaça Ramon Berenguer IV, 



SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza a La Trisella SCCL  la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on ara es realitza 
l’activitat de bar el dia 9 i 10 d’agost de les 10.00 fins les 22.30 hores.

S’autoritza a La Trisella SCCL per que s’autoritzi la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment 
on ara es realitza l’activitat de bar els dies 11 i 18 d’agost de les 11.00 fins les 14.00 hores

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a FRA per poder instal·lar una terrassa al carrer de plataforma única al carrer Parlament, 4.

S’autoritza a RGG per tancar el carrer Jardí els dies 9, 10 i 17 d’agost de 2019 al tram que va del número 14 
al 17 d’agost en motiu de les Festes Majors d’Amposta de 2019.

S’autoritza amb efectes retroactius a LCF  per tancar el carrer Tarragona el dia 10 d’agost de 7 a 11 hores 
per poder fer l’esmorzar del bou.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a  Jardin cafè bar SLU per poder fer la tradicional cantada de jotes al carrer el dia 13 d’agost de 
2019, i tallar el carrer Felip II entre els números 10 i 16.

S’autoritza a MCG per poder celebrar un aniversari infantil el dia 26 d’agost de 2019 de 16 a 21 hores al 
carrer Saragossa, del número 56 al 60 i poder tallar l’esmentat carrer.

COMUNICACIONS OFICIALS
 Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, resolució d’arxiu de l’expedient 

ZMT2019-01139-E, filmació Spot Publicitarari amb referència “Mercedes” a la Platja dels Eucalip-
tus, per quan l’expedient ha sobrepassat la data prevista per a l’ocupació, la Junta de Govern 
Local resta assabentada.

 Departament de Territori i sostenibilitat, resolució del director general de Tranpsort i Mbilitat en 
què s’insta a l’empresa La Hispano de Fuente En Segures SA el reforç de 6 expedicions de dilluns a 
divendres feiners en diversos trams, la Junta de Govern Local resta assabentada.


