
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 16 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: 08:50

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 9 
de setembre de 2019.

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER D’IMPRESSIÓ
S’aprova la contractació de 720 paquets de DINA4 Verge Prèmium Navigator Discovery amb Lyreco España SA 
segons l’oferta adjudicada en l’Acord marc abans esmentat, per un import total de 2.456,78 €



CONTRACTES MENORS 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

S’aprova la contractació de JPB com auxiliar de la llar d’infants La Gruneta, categoria laboral C2-13 (C2.5.3) jor-
nada laboral de 35 hores setmanals,  del 1 d’octubre al 20 de desembre de 2019.

S’aprova la contractació de MAS com a recepcionista del centre de tecnificació esportiva, categoria laboral C2-
14 (C2.3.1) jornada laboral complerta,  del 18 de setembre del 2019 al 17 de setembre de 2020.

Subministraments

subministrament de la central de 
detecció d’incendis de la residència 
d’esportistes (CTE) per avaria de 
l’actual. 1.605,23 €           

Contrafoc Ampostal S L B43373372

Subministraments
material per al manteniment del 
pavelló 1 1.845,56 €           Petroica S L B98119118

Subministraments
subministrament de material divers per 
al manteniment del pavelló 2. 2.605,06 €           S uimplast Materials S L B43589415

Serveis

servei d’un professional en l’àmbit de 
la psicologia i la gestió emocional al 
centre de tecnificació esportiva des del 
16 de setembre fins el 23 de desembre 
de 2019. 1.998,00 €           

E stratègies de
Desenvolupament Humà
S L

B63904692

Serveis

servei d’un entrenador d’esgrima al 
centre de tecnificació esportiva des de 
l’1 de setembre fins al 30 de desembre 
de 2019. 8.800,00 €           

Marc Font Dimas ****679**

Serveis

servei d’un professional en l’àmbit de 
la fisioteràpia al centre de tecnificació 
esportiva els mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre de 2019.

2.000,00 €           

J uan Luis Fernández
Tomàs

****564**

Serveis

servei dels tècnics responsables de la 
Unió Atlètica Montsià per al centre de 
tecnificació esportiva des de l’1 de 
setembre fins al 31 de desembre de 
2019. 4.000,00 €           

Unió Atlètica Montsià G43223346

Serveis

servei de l’entrenador David Morales 
Paz al Club Nàutic Amposta per poder 
realitzar el programa de tecnificació de 
rem olímpic des de l’1 de setembre fins 
al 31 de desembre de 2019. 7.807,84 €           

Club Nàutic Amposta G43066158

Serveis

servei de reparació de la centraleta 
electrònica de la deshumectadora de la 
piscina petita de la piscina municipal.

4.429,82 €           

Mantenimientos y
S ervicios Integrales Nafer
S L

B98311939

Serveis

servei de la conferència per al FAME 
2019 dins del programa Catalunya 
Emprèn PISPE 2019. 1.900,00 €           

+Morethanlaw Business
Development

B66135849

Serveis

servei d’un vigilant de seguretat per la 
zona joves del 9 al 18 d’agost dins les 
Festes Majors d’Amposta 2019. 1.758,74 €           

Magnus Protect S LU B55720981



SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL
Es deixa damunt la taula.

SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL
S’autoritza a MEA continuar amb la guarda legal fins a 31 de desembre de 2019, amb el mateix horari que be 
realitzant des del 1 de setembre del 2019.

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS
S’aprova l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació:
- LGT amb efectes del dia 24/10/2019
- RRC amb efectes del dia 29/10/2019
- ERG amb efectes del dia 09/10/2019
- JFP amb efectes del dia 30/10/2019

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a JFF i AMP per assistir al Congrés de Govern Digital que es realitzarà a Barcelona els dies 17 i 18 de 
setembre de 2019 de les 10 a 17 hores

S’autoritza a NMB i AMP per assistir a la Jornada sobre la transformació digital dels municipis organitzada per T-
Systems que es realitzarà a Barcelona el dia 26 de setembre de 2019 de les 10 a 14 hores

S’autoritza a RNA i VAG per assistir a la Sessió de representació del PUOSC 2020-2024 que es realitzarà a Tor-
tosa el dia 18 de setembre de 2019 de les 11’30 a 13’30 hores.

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 1151 de data 05/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 19.085,17 eu-
ros, la qual comença amb Auloce, S.A, per import líquid de 6.272,07 euros, i finalitza amb Sociedad Estatal 
de Correos y Telégrafos, S.A, per import líquid de 802,53
euros.
Relatives a la relació número 1152 de data 05/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 5.544,28, eu-
ros, la qual comença amb Nadal Fabra, Ramón, per import de 1.590 euros, i finalitza amb Martinez Orantes 
Abogados, SLP, per import de 3.954,28 euros.
Es reconeixen les obligacions: 
Relatives a la relació número 1181 de data 16/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 44.495,01 eu-
ros, la qual comença amb La Hispano de Fuente en Segures, S.A, per import líquid de 10.501,69 euros, i fi-
nalitza amb La Hispano de Fuente en Segures, S.A, per import líquid de 10.501,69 euros.
Relatives a la relació número 1182 de data 16/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 46.065,63 eu-
ros, la qual comença amb Wolters Kluwer España, S.A, per import líquid de 1.589,65 euros, i finalitza amb El
Pot Petit, S.C, per import líquid de 3.509,00 euros.
Relatives a la relació número 1183 de data 16/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 3.334,92 eu-
ros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 1.710,20 euros, i finalitza amb ISS 
Facility Services, S.A, per import líquid de 1.624,72 euros.
Relatives a la relació número 1184 de data 16/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 19.876,01 euros, 
la qual comença amb Urbaser, S.A, per import líquid de 7.000,16 euros, i finalitza amb Urbaser, S.A, per import 
líquid de 12.875,85 euros.

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució a Nedgia Catalunya SA la fiança de 1.211,06 € diposita en forma d’aval bancari de Caixa-
Bank per la reposició dels serveis afectats en motiu de la llicència d’obres per l’ampliació de red de gas al carrer
Pere III, 9 



S’aprova  la devolució a Nedgia Catalunya SA la fiança de 746,64 € diposita en forma d’aval bancari de BBVA per
la reposició dels serveis afectats en motiu de la llicència d’obres per l’obertura de rasa al carrer Eivissa, 10

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ
S’aprova  la convocatòria pública d’ajuts per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del mu-
nicipi d’Amposta, per a l’exercici 2019, per un import màxim de 20.000 euros, en càrrec a l’aplicació pressupos-
tària 04-2419-48900 o la corresponent del pressupost 2020, tenint en compte que, al tractar-se d’una tramita-
ció anticipada, la concessió de subvenció queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució de la subvenció.

APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA “EBRE EVENTS” 2019
S’aproven les bases de participació en la fira Ebre Events 2019.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ DIAGRAMA
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Diagrama

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU
Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
1008131 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent de la seva mare a la bonificació del 
40% de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer CARRER ALACANT, 23 a JCG

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
990008 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent de la seva mare a la bonificació del 
40% de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer C/ EUGENIO RIBERA, 47 a MSM

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a la liquidació número 
990009 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent de la seva mare a la bonificació del 
40% de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer C/ EUGENIO RIBERA, 47 a FSM

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
S’accepta el fraccionament i ajornament sol3licitat per JMSQ

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART
S’ha comprovat que no concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributà-
ria un 50% segons determina l’article 6è. de l’ordenança fiscal a MPV atès que el nivell de renda de tots els compo-
nents familiar és de 32.265,76 € i per tant superior al màxim establert per l’ordenança en el cas de quatre compo-
nents 29.723,40 €.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a l’Associació Xiqüelos i Xiqüeles del Delta per la realització d’una festa de tipus cultural i tradicional 
on es realitzarà una Diada Castellera el dia 21 de setembre de 2019 a la Plaça del Mercat.

S’autoritza amb efectes retroactius a l’Assemblea Nacional Catalana, per poder montar una parada informativa 
a l’Av. De la Ràpita num. 2 des del dia 19 d’agost fins al 10 de setembre 2019 des de les 19:00 fins les 21:00 ho-
res per al repartiment de bitllets de bus i samarretes per a la manifestació del proper dia 11 de setembre.

Es desestima amb efectes retroactius a FBF per poder tallar la circulació de l’Av. De la Ràpita enfront de l’Hotel 
Montsià el dia 3 de setembre 2019 per realitzar obra a l’Hotel Montsià.

S’autoritza amb efeces retroactiua a l’ANC per poder realitzar un sopar a la fresca a la Plaça del Castell el dia 6 i 
7 de setembre 2019 des de les 19:00 fins les 2:00 hores del dia 7 de setembre.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza al Comitè Català de l’ACNUR per poder realitzar activitats de diàleg directe amb la ciutadania del mu-
nicipi d’Amposta per un període de dos mesos (novembre i desembre 2019). 

PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ACORD MUNICIPAL
Es modifica el punt primer de l’acord adoptat el 23 de març de 2019 en el següent sentit:
“Amb tot l’indicat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Pindec Creatiu , SLU, segons oferta presentada per un im-
port total de 1.922,53 euros”

DONAR COMPTE DEL REGISTRE D’ACTIVITATS COMUNICADES – AGOST 2019

Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat
Descripció Expe-
dient

Carniceria SCP CL ELISABETS 20   Carnisseria

Canvi de titularitat
provinent expedi-
ent activitat 
017/2019

Shop Amposta, SLU
CL REI PERE II EL GRAN 
18 20

SHOP AMPOSTA, 
SLU Basar

Obertura activitat 
Annex II 16/2015

Grifor Coccole, SL CL S MIQUEL 23 COCCOLE

Activitat de disseny 
especialitzat i comerç
al detall

Obertura activitat 
- Annex I Llei 
16/2015

AN PZ BERENGUER IV 2 2
CH-AZAN SUPER-
MERCAT AMPOSTA Supermercat

Obertura activitat 
Annex I- Llei 
16/2015

FAG
CL EUCALIPTUS 13 53 C 
1 4   Habitatge d'ús turístic

Obertura activitat 
HUTE - Annex I 
Llei 16/2015

MC CL ELISABETS 20 DRE
EL MOSSET COFFE 
AND GRILL Bar

Obertura activitat 
- Annex II Llei 
16/2015

Stop & Go, SCP
CL SEBASTIA JUAN ARBO 
43 STOP & GO

Comerç al detall de 
vehicles i taller de re-
paració d'automòvils

Canvi titularitat 
provinent expedi-
ent 2001/019

AGG RD FORTALESA 16   Restaurant

Canvi de titularitat
provinent expedi-
ent 20/2009

ACC CL ESTEL L' 33   Bar restaurant

Obertura Activitat 
- Annex II Llei 
16/2015

COMUNICACIONS OFICIALS
- Serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, comunica col·laboració amb les despeses de difusió 
de les Jornades de les Lletres Ebrenques. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, adjunta resolució autorització cursa de muntanya XI Du-
extrem. La Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.



URGÈNCIES

Aprovació de la convocatòria d’ajuts destinats a fomentar, la implantació, la modernització i innovació de les pe-
tites empreses comercials, activitats i de serveis (PIME)  
S’aprova la convocatòria pública d’ajuts destinats a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de
les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta, per a
l’exercici 2019, per un import màxim de 50.000 euros,

Aprovació adquisició de terrenys  
S’aprova l'adquisició directa a JRA per un preu de CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-
CINC CÈNTIMS (5.486,25 €) la finca amb la següent descripció: "Rústica, heretat arrossar, en terme d'Amposta,
de superfície 1.996,16 metres quadrats. Confronta: Nord i en part Oest, amb resta de la finca de la qual es se-
grega; Est i en part Sud, amb camí d’Amposta o carretera del Poble Nou; i Oest, amb parcel·la 69 del polígon 15
(Restaurant l’Estany)".
La finca descrita es segregarà de la major inscrita en el Registre de la Propietat d'Amposta al volum 3627, foli, 
35, finca 12416.
Referència cadastral: forma part de la finca 43014A015000010000BT.

S’aprova  l'adquisició directa a MCR per un preu de QUATRE MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈN-
TIMS (4.028,75 €) la finca amb la següent descripció: "Rústica, heretat arrossar, en terme d'Amposta, de superfí-
cie 1.464,17 metres quadrats. Confronta: Nord, amb resta de la finca de la qual es segrega; Est i en part Sud,
amb la llacuna de l’Encanyissada, mitjançant camí d’Amposta o carretera del Poble Nou; Est i Oest, amb camí
d’Amposta o carretera del Poble Nou"
La finca descrita es segregarà de la major inscrita en el Registre de la Propietat d'Amposta al volum 3531, foli, 
201, finca 5659.
Referència cadastral: forma part de la finca 43014A015000670000BM.

Aprovació de justificació de subvenció  
S’aprova  la justificació presentada per un import total de 8.302,32 €, corresponent a les despeses del Cicle «Am-
posta, de Banda a Banda» 2019 de la Societat Musical La Lira Ampostina i es reconeix l’obligació de 7.344,00 € a
la Societat Musical La Lira Ampostina, corresponent a l’import del cicle Amposta de banda a banda, import fixat
a la clàusula primera d) del conveni

Embargs de crèdits i deutes  
S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre PET, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 1.148,80

Sol·licitud d’autorització per utilització d’instal·lacions municipals  
S’autoritza al  Club Esportiu Futsal Experience Amposta per a la utilització de l’auditori el dia 20 de setembre de
2019 de les 20 a 22 hores per a fer una reunió informativa per a tots els pares/mares dels nens que formen
part de l’escola de futbol.

S’autoritza amb efectes retroactius a TEDxYouth Amposta per a la utilització de la sala del vestibul de la bibliote-
ca municipal el dia 14 de setembre de les 10 a les 21 hores per a fer una taula informativa i piscolabis sobre el
TEDxYouth Amposta.

Sol·licitud de funcionaria d’assistència jurídica  
Es designa a MGI com a advocat en la  diligència a la policia local REF. 845098-2019 AT.


