
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Agustí Tirado Angulo
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pep Simó i Parra
Sr. Pau Cid i Espelta
Secretari actal:
Sr. Ramon Noche Arnau

Hora inici: 08:15
Hora fi: 08:45

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019.
Després de fer-se constar que en l’aprovació de justificacions de subvencions referents al conveni de col·la-
boració amb l’Institut Montsià i amb l’Associació Siloé, el títol de l’acord és incorrecte i on consta: “Aprovació 
de justificació de subvencions” ha de constar “Aprovació conveni de col·laboració” amb tot l’indicat, La Junta 
de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 2 de se-
tembre de 2019 amb les correccions indicades.
Donar trasllat del present acord al departament d’intervenció.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A JSF per adequació de la planta baixa per a local comercial sense ús al carrer Inocenci Soriano Montagut núm. 
54 condicionat 
A EAB per instal·lació de plataforma elevadora per a persones al carrer Josep Fàbregues Miralles núm. 14-16
A JMB per adeqüació d’estructura, substitució de part de sostre de planta baixa, reforç de parets de càrrega i 
sostre de planta primera en magatzem privat al carrer Lleida núm. 6.
A NBD i FPO per canvi de coberta a la Ptda. Carlet al pol. 5 parc.82. 
A EFM per rehabilitació de caseta i construcció de coberta al pol. 20 parc. 16
Al Parc Natural del Delta de l’Ebre, per finalització de l’itinerari d’ús públic dels ullals de Baltasar al pol. 22 
parc.2.
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de línia subterrània al carrer Sant Cristòfol núm. 127.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE 
VIATGERS
S’aprova la modificació del preu del contracte per a la gestió del servei públic regular de transport urbà de viat-
gers d’ús general en el municipi d’Amposta, el qual es modificarà en un 85 per 100 de la variació de l’Índex de 
preus al consum entre els mesos de juliol de 2018 i juliol de 2019 , amb el detall següent:
Preu del contracte fins 31/08/2019: 114.563,86 € + 10% IVA = 126.020,25 €.
Modificació: 0,42% sobre 114.563,86 € = 481,17 €.
Nou preu del contracte: 115.045,03 € + 10% IVA = 126.549,53 €.



CONTRACTES MENORS

Serveis

publicitat per promocionar les diferents 
activitats que organitzar l’ajuntament 
des d’agost fins desembre 2019.

3.025,00 €           

Terres de l’E bre
Comunicació Multimèdia
S LU

B43913813

Serveis

publicitat per promocionar les diferents 
activitats que organitzar l’ajuntament 
des d’agost fins desembre 2019 a 
Imagina Ràdio. 4.235,00 €           

Imagina Ràdio S L B43833862

Serveis

publicitat per promocionar les diferents 
activitats que organitzar l’ajuntament 
des d’agost fins desembre 2019 al Diari 
de Tarragona. 3.763,10 €           

Promicsa A43056787

Serveis

publicitat per promocionar i donar 
difusió de les Festes Majors d’Amposta.

4.809,75 €           
E bre Digital S L B55606925

Serveis
publicitat per promocionar les Festes 
Majors d’Amposta. 1.729,62 €           Limicola S L B43808294

Serveis
veterinari per als actes taurins de les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 4.120,05 €           Angel Guerrero Lopez ****533**

Serveis

servei d’aportació a la producció del 
documental Paradís pintat, activitat que 
es realitzarà amb col·laboració de l’àrea 
de cultura. 1.815,00 €           

Produccions S aurines
S CCL

F55723092

Serveis

desmuntatge i transport del plafó 
decoratiu situat a l’Ajuntament 
d’Amposta. 2.723,00 €           

Rècop Restauracions
Arquitectòniques S LU

B43467968

Serveis

servei dels equips de so i llums 
necessaris pel concert de bandes i per 
l’obra de teatre dins les Festes Majors 
d’Amposta 2019. 4.719,00 €           

Ferbor S olutions S L B12982492

Serveis

servei dels equips de so necessaris pel 
als actes que es realitzen a la plaça de 
l’ajuntament dins les Festes Majors 
d’Amposta 2019. 4.053,50 €           

Lluis Molas Domingo ****917**

Serveis

servei dels equips de so i llums 
necessaris pel concert del parc dels 
Xiribecs, el de Keila i Jota Viva dins les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 4.791,60 €           

J unior’s Orquestra S L B43737469

Serveis

servei dels equips de so necessaris per 
als concerts de la zona jove dins les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 9.946,20 €           

S om 2 E spectacles S L B55700322

Serveis

servei dels WC’S i servei de neteja per a 
la zona jove dins les Festes Majors 
d’Amposta 2019. 2.202,20 €           

Prontoservis S L B43516988

Serveis

contractar el grup de versions La Central 
i del Dj’s d’Imagina Ràdio per la zona 
jove de les Festes Majors d’Amposta 
2019. 8.349,00 €           

Imagina Ràdio S L B43833862

Serveis

contractar el servei del lloguer de 
cadires, taules i carpes i la seva 
col·locació per diferents actes culturals 
de les Festes Majors d’Amposta 2019. 3.550,14 €           

Ferreres S CP J 43936095

Serveis

servei del lloguer de cadires, taules i 
carpes i la seva col·locació a l’exterior 
del Pavelló 1 d’octubre en motiu de les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 5.505,50 €           

Ferreres S CP J 43936095

Serveis

servei del lloguer d’inflables d’aigua 
per tal d’oferir activitats adequades als 
xiquets i xiquetes menuts dins de les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 1.863,40 €           

Mobil Parc S L B61415576

Serveis

servei de la il·luminació i so per a la 
festa d’Imagina Ràdio dins de les Festes 
Majors d’Amposta 2019. 3.388,00 €           

E .J .R S ystems S LU B12326005

Serveis

pintar les línies del terra amb pintura 
plàstica blanca el gimnàs de la piscina 
municipal. 2.625,70 €           

Fernando Cecilia Recio ****122**

Serveis

muntatge i desmuntatge de les dos 
plataformes a la plaça de bous per a les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 3.368,64 €           

E ls Alfacs S L B43764315

Serveis

suport de les llicències existents de 
correu electrònic Zimbra 50 
professional + 300 Standard. 1.989,85 €           

E ssi Projects S A A61274072

Serveis

servei prestació servei tècnic i 
assessorament al departament d’obres, 
urbanisme i activitats hores del mes de 
maig a desembre 2019. 3.496,90 €           

Francesc Aguilà Llobet ****655**

Serveis

producció i edició del video d’Isaki 
Lacuesta per a l’activitat cultural que 
organitzar el Centre d’Art Lo Pati. 1.500,00 €           

S creen Projects S L B63868079

Serveis

realització de diferents tallers amb els 
artistes: Clara Garí, José Luís Rodríguez, 
Adolf Alcañis i Miquel Àngel Marín per a 
l’activitat Grand Tour 2019 pel Centre 
d’Art Lo Pati. 2.000,00 €           

Associació Cultural
Rabera de Bouetes

G55505127



CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de CSR com auxiliar de la llar d’infants La Sequieta, categoria laboral C2-13

AIXECAMENT EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES
S’aixeca l’embarg de crèdits que es va fer contra RCS.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza, disposa i reconeix les obligacions:
Relatives a la relació número 1145 de data 9/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 11.886,51 €, la 
qual comença amb Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, per import de 11.886,51 euros, i finalitza amb Hos-
pital Comarcal d’Amposta, SAM, per import de 11.886,51 euros.
Relatives a la relació número 1146 de data 9/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.680,00 euros, 
la qual comença amb Sancho Balague, Sonia, per import líquid de 1.680,00 euros, i finalitza amb Sancho 
Balague, Sonia, per import líquid de 1.680,00 euros.
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1142 de data 9/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 4.738,76 euros, 
la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 4.738,76 euros, i finalitza amb ISS Facility
Services, S.A, per import líquid de 4.738,76
euros.
Relatives a la relació número 1143 de data 9/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 11.431,68 eu-
ros, la qual comença amb Agriamposta, SCP, per import líquid de 3.294,50 euros, i finalitza amb Ivemon 
Ambulancias Egara, S.L, per import líquid de 2.400
euros.
Relatives a la relació número 1144 de data 9/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 80.730,82 eu-
ros, la qual comença amb Terres de l’Ebre, Comunicació, Multimèdia, S.L, per import líquid de 3.025,00 eu-
ros, i finalitza amb Pradas Peralta, Manuel, per import líquid de 1.425,00 euros.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada pel Club Handbol Amposta pel tercer pagament, d’un total de tres, del 
conveni signat per 2019 d’acord amb l’informe tècnic presentat per import de 6.200,01 €, així com l’aprova-
ció de la memòria esportiva i el balanç econòmic i es reconeix l’obligació de 6.000,00 € corresponent al ter-
cer pagament i últim, d’un total de tres, del conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club 
Handbol Amposta.

RECONEIXEMENT D’APORTACIÓ AL CONSORCI DEL MUSEU TTEE
S’autoritza disposar i reconèixer  l’obligació de 31.500,00 € al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 
corresponent al tercer trimestre de 2019.

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova  la devolució a FTS de la fiança de 150,00 € diposita pel tractament de residus en motiu de la llicència 
d’obres per la substitució de coberta al carrer Aparici Guijarro, 40

APROVACIÓ BASES PARTICIPACIÓ BLACK FRIDAY 2019
S’aprova la realització de l’activitat “Black Friday” el dia 29 de novembre de 2019 tot el dia fins a les 23 hores.

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA MERCAT DE SANTA LLÚCIA 2019
S’aproven les bases i la convocatòria que han de regular el Mercat de Santa Llúcia 2019.

APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR EN PROPIETAT PER PROMOCIÓ INTERNA PLAÇA EDUCADORA 
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjan-
çant el sistema de concurs-oposició per cobrir en propietat per promoció interna, una plaça d’educador/a per a 
les Llars d’Infants Municipals, de l’escala d’administració especial, grup C1, adscrita a l’àrea d’Ensenyament.



ATORGAMENT BENEFICIS FISCALS TAXA LLICÈNCIA OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir a JFB  la bonificació pregada consistent en el 68,00 % de la quota liquidada.

S’accepta la bonificació pregada per Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL consistent en el 68,00 % 
de la quota liquidada.

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
1023378 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent del seu pare a la bonificació del 95% 
de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer SANT CRISTOFOL, 168 com sol·licita JTM

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
1023378 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent del seu marit a la bonificació del 40%
de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer SANT CRISTOFOL, 168 a AMF

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
1023378 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent de la mare a la bonificació del 40% 
de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer ASSUMPCIÓ DE LA VERGE, 14 a JAC

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
1023425 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent del cònjuge a la bonificació del 95% 
de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer Canada número 5 com sol·licita RPA

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT IIVTNU
S’accepta l’ajornament sol·licitat per MAG i PAG

S’aprova cedir la pista de l’escola Agustí Barberà durant el curs escolar 2019-20 de dilluns a divendres de les 
19’00 a les 20’30 hores a l’Associació Of Roller,

S’autoritza l’ús del Pavelló de la Fira els dies 19, 20, 21 i 22 de desembre de 2019 les 24 hores a Dashmesh Asso-
ciació,

S’autoritza l’ús del l’auditori del pavelló Firal el dia 14 de setembre de 2019 de les 9:30 hores fins les 20:00 hores 
a l’entitat Club Escacs Amposta

S’autoritza l’ús de l’aula d’informàtica del Casal Municipal per poder fer una reunió organitzativa memòria històri-
ca els dies 6 i 9 de setembre de 2019 de les 9:00 hores fins les 21:00 hores i de les 17:00 hores fins les 19:30 
hores a Partit Comunista Dels Comites Catalans (PCCC),

S’autoritza a l’entitat Serveis Territorials Treball, Afers Socials i Famílies, per utilitzar el Teatre del Casal Municipal 
per poder fer una jornada sobre el sistema de protecció a la infància el dia 20 de setembre de 2019 de les 9:00 
hores fins les 20:00 hores.

S’autoritza a l’Associació Cultural Catradicions, per utilitzar el Teatre del Casal Municipal per poder fer la presen-
tació del projecte «Cobla Ciutat d’Amposta» el dia 14 de setembre de 2019 de les 18:00 hores fins les 22:00 ho-
res.

S’autoritza a l’entitat Associació Rondala Teixido, per utilitzar el Teatre del Casal Municipal per poder fer l’assaig 
de rondalla i balladores els dies 25 i 26 de setembre de 2019 de les 18:30 hores fins les 22:00 hores.

S’autoritza al Club Futbol Sala Amposta, per a la utilització del hall de l’auditori els dies 5 i 6 de setembre de 2019
de les 19’30 a 21 hores per a fer dos reunions amb els pares de l’escola de Futbol Sala.



S’autoritza a l’Associació Cultural Catradicions,  permís per a l’ús d’un buc d’assaig del Casal de la Música tots els 
dissabtes a partir del mes d’octubre, per fer classes i assajos de la cobla.

S’autoritza a IES per utilitzar del Teatre del Casal Municipal per poder fer un assaig general de l’esdeveniment 
TEDxYouthAmposta el dia 13 de setembre de 2019 de les 9:00 hores fins les 21:00 hores

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RECOLLIDA DE GARROFES
Es desestima la sol·licitud presentada per EHF, mitjançant la qual demana permís per recollir garrofes als ter-
renys municipals del costat del cementiri i de darrere dels cinemes.

DONAR COMPTE ASSOLIMENT ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES ANUALS
S’informa a LETC que  ha assolit el màxim permès per any (12 activitats), per portar a terme activitats extraordi-
nàries al Bar Restaurant, situat al carrer Sant Antoni, 49, d’aquest municipi

COMUNICACIONS OFICIALS
- Diputació de Tarragona comunica resolució concessió subvenció nominativa per les activitats del Centre 
d’Art de les Terres de l’Ebre, Lo Pati 2019. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Departament d’Empresa i Coneixement, adjunta taula distribució del fons de foment del turisme, tempo-
rada turística d’hivern (4t 2018 – 1t 2019). La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Jutjat contenciós Administratiu de Tarragona presenta procediment ordinari 277/2019 interposició recurs con-
tenciós administratiu contra la desestimació petició formulada perTPV. La Junta de Govern Local, resta assaben-
tada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.



URGÈNCIES

Contractes menors  

Subministraments

subministrament de pintura i materials 
per al manteniment de diversos 
equipaments. 3.036,96 €           

Pedro B. Martínez Rojas ****158**

Subministraments
subministrament de gelats per a 
l’arribada del bou capllaçat 2019. 4.289,34 €           Torrons i Gelats S L B42580080

Subministraments

subministrament de material pirotècnic 
pels correfocs de festes majors 
Amposta 2019. 5.277,31 €           

F ireworks & E vents S L B44518660

Subministraments

subministrament del càtering pel sopar 
popular de Festes Majors d’Amposta 
del dia 12 d’agost 2019. 11.440,00 €         

Restamposta S L B43854736

Subministraments

subministrament del dinar de les 
pubilles infantils amb els seus pares 
dins de les Festes Majors d’Amposta. 1.782,00 €           

Garmar Montsià S L B43684026

Subministraments

subministrament d’una furgoneta de 
segona mà per al parc mòvil dels 
serveis municipals. 16.700,00 €         

Auto Work Amposta
Auntomòbils S L

B43783869

Contracte Privat

contractar a Joan Rovira Melich per al 
concert del dia 15 d’agost dins les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 7.260,00 €           

J oan Rovira Melich ****896**

Contracte Privat

contractar a Fernando Mansilla Belles 
per l’arrendament de vaques i bous per 
a les Festes Majors d’Amposta 2019.

9.745,34 €           

Fernando Mansilla Belles ****282**

Contracte Privat

contractar a German Vidal Segarra per 
l’arrendament de vaques i bous per a 
les Festes Majors d’Amposta 2019. 1.698,84 €           

German V idal S egarra ****891**

Contracte Privat

contractar a Jose Arriazu Sada E Hijos 
per l’arrendament de vaques i bous per 
a les Festes Majors d’Amposta 2019.

4.235,00 €           

J ose Arriazu S ada E  Hijos E 31523293

Contracte Privat

contractar a Vicente Benavent Prats per 
l’arrendament de vaques i bous per a 
les Festes Majors d’Amposta 2019.

3.630,00 €           

Vicente Benavent Prats ***462**

Contracte Privat

contractar a Toropasión Espectáculos SL 
per l’arrendament d’un bou embolat 
per a les Festes Majors d’Amposta 2019.

3.025,00 €           

Toropasión E spectáculos
S L

B26378463

Contracte Privat

contractar a Fernando Machancoses 
Tarín per l’arrendament de vaques i 
bous per a les Festes Majors d’Amposta 
2019. 3.913,14 €           

Fernando Machancoses
Tarín

****268**

Contracte Privat

contractar a Pedro Fumadó Amenós per 
l’arrendament de vaques i bous per a 
les Festes Majors d’Amposta 2019.

4.840,00 €           

Pedro Fumadó Amenós ****912**



Sol·licitud d’autorització per ús de material municipal  

S’autoritza la cessió de la taula de vídeo de Ràdio Amposta de l’1 al 7 d’octubre 2019 a VGC  per la realització de
l’event Video Art Game

Sol·licitud d’autorització per realització de proves esportives  
S’autoritza col·laboració de la policia Local amb els recursos humans disponibles amb la revisió de talls de tràn-
sit i regulació del mateix si s’escau per a la Duextrem el dia 15 de setembre de 2019 segons sol·licita Club BTT 
Montbike. Es traslladarà la demanda de col·laboració a l’Associació de voluntaris de Protecció Civil.

Atorgament de bestreta  
S’atorga a PCE una bestreta de 1.000,00 € a retornar descomptant de la nòmina del mes de setembre 2019.

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació  
S’autoritza a NMB per assistir  a la Trobada per a plantejar projectes pilot en tecnologia 5G a Catalunya Sud 
que es realitzarà a la URV a Tarragona el dia 13 de setembre de 2019 de les 10 a 13 hores

Resolució al·legació atorgament subvencions rendes baixes 2018  
S’accepten les al·legacions de FEV i se’l reconeix el dret a ser beneficiari de les mencionades subvencions con-
seqüència de l’acceptació de la reclamació.

S’accepten les al·legacions de OMD i se’l reconeix el dret a ser beneficiari de les mencionades subvencions con-
seqüència de l’acceptació de la reclamació.

Correcció d’acord  
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 19 d’agost de 2019 va aprovar la justifica-
ció presentada per la Societat Musical La Unió Filharmònica corresponent a les despeses de l’escola de mú-
sica en el segon quadrimestre.
Atès que en punt SEGON es va produir una errada material i on consta:

SEGON. Reconèixer l’obligació de 15.178,60 € a la Societat Musical La Unió Filharmònica, corresponent a l’import
de la justificació del 2n quadrimestre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.
Ha de constar:
SEGON. Reconèixer l’obligació de 15.140,91 € a la Societat Musical La Unió Filharmònica, corresponent a l’im-
port de la justificació del 2n quadrimestre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.

Aprovar convocatòria Premis Excel·lència Universitària, cicles formatius de grau superior i màsters universitaris 
d’estudiants residents a Amposta curs 2018-2019  
S’aprova la convocatòria de Premis a l’Excel·lència Universitària, de cicles formatius de grau superior i de màs-
ters universitaris d’estudiants residents a la ciutat d’Amposta curs 2018-2019.


