
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 23 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
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:26
Hora fi: 08:55

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 16 
de setembre de 2019.

APROVACIÓ DEL PROJECTE: “RECUPERACIÓ I POSTA EN VALOR DE LA CELÒQUIA DEL CASTELL DELS CAVA-
LLERS DE L’ORDRE DE SANT JOAN D’AMPOSTA”
S’aprova inicialment el projecte “Recuperació i posta en valor de la celòquia del Castell dels cavallers de l’Ordre 
de Sant Joan d’Amposta” redactat per Brull i Alfons, arquitectura i patrimoni, SLP. , amb un pressupost d’execu-
ció per contracta de 600.000,00 €.

APROVACIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT ZONA CENTRE DEL NUCLI URBÀ DELIMITADA EN-
TRE L’AV. STA. BÀRBARA, CARRER BARCELONA I AV. CATALUNYA”
S’aprova inicialment el projecte Substitució d’enllumenat Zona centre del nucli urbà delimitada entre l’Av. Sta. 
Bàrbara, carrer Barcelona i Av. Catalunya” redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execu-
ció per contracta de 507.788,19 €.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE POBLE NOU 
DEL DELTA”
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Rehabilitació de l'església de Poble Nou del Del-
ta” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i trami-
tació ordinària.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS “MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS PER 
A LA FIRA DE MOSTRES I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS”
S’aprova l'expedient de contractació del servei del muntatge i desmuntatge d’estands per a la Fira de mostres i 
altres activitats similars, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos 
criteris de valoració i tramitació ordinària.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:

• Lot 1. Muntatge i desmuntatges de la Fira de mostres.
• Lot 2. Altres serveis similars.



APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 8 de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”, per 
un import de 35.704,85 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, UTE 
Adolfo Constructors del Montsià i Contregisa, així com les factures números 190015 i 190016.

CONTRACTES MENORS

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

S’aprova la contractació de LVM com a educadora social, categoria laboral A2-20 (A2.3.0) jornada laboral com-
plerta,  del 24 de setembre al 31 de desembre de 2019.

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ENDARRERIMENTS DE TREBALLADOR
S’aprova el reconeixement dels conceptes salarials reclamats a JVB

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a NMB per assistir a la Jornada del grup de treball d’Ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre SmartCATSud que es realitzarà a Tarragona el dia 27 de setembre de 2019 de les 10 a 14 hores.

S’autoritza a VAG per assistir a la reunió del grup de treball sobre la guia de contractació electrònica que es re-
alitzarà a Barcelona el dia 25 de setembre de 2019 de les 11 a 14 hores

S’autoritza  a AMP per poder realitzar la formació DIPTA-DOCKER-KUBERNETES 2019, organitzat per la Diputa-
ció de Tarragona i que es realitzarà a la província de Tarragona, dos dies a la setmana a 5 hores per dia a con-
cretar del 29 d’octubre al 29 de novembre de 2019.

S’autoritza a SNF i MCG per assistir al Curs Semipresencial: La Contractació Pública i els responsables dels con-
tractes que es realitzarà a Tarragona els dies 3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2019 de les 16 a 19’30 hores.

S’autoritza a AOF per assistir a la reunió de l’INE que es realitzarà a Tarragona el dia 26 de setembre de 2019 
de les 10 a 15 hores.

Subministraments

subministrament d’una porteria per a la 
realització de la concentració de Futbol 
durant el mes d’agost al centre de 
tecnificació esportiva i al camp de 
gespa natural de la pista d’atletisme. 1.207,08 €           

Tecnosport S imar S L B438971725

Subministraments
subministrament del programa 
informàtic de gestió policial DRAG. 1.587,13 €           Dragclic S L B65001893

Serveis

servei de col·locació dels miralls plata 
6mm per al gimnàs de la piscina 
municipal. 4.777,44 €           

Alumarc-Pervidre S L B43335173

Serveis

servei de consergeria del centre de 
tecnificació esportiva des de l’11 de 
setembre fins al 19 de desembre de 
2019. 7.093,31 €           

Alpha S ervicios
Personales y Aereos S LU

B55743959

Serveis

serveis com a tutor dels esportistes del 
centre de tecnificació esportiva de l’1 
de setembre al 31 de desembre de 
2019. 3.212,00 €           

J oan Vizcarro Falcó ****800**

Serveis

serveis com a preparador físic al centre 
de tecnificació esportiva de l’1 de 
setembre al 31 de desembre de 2019. 4.560,00 €           

J oan Vizcarro Falcó ****800**



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 1215 de data 23/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 8.423,67 eu-
ros, la qual comença amb Sociedad Estatal Correos y Telegráfos, S.A, per import líquid de 2.380,90 euros, i 
finalitza amb Associació Músics del Delta, per import líquid de 1.400,00 euros.
Relatives a la relació número 1216 de data 23/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 6.997,70 €, la qual 
comença amb Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, per import de 6.997,70 euros, i finalitza amb Hospital Co-
marcal d’Amposta, SAM, per import de 6.997,70 euros.
Es reconeixen les obligacions Relatives a la relació número 1217 de data 23/09/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 41.527,54 €, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 
15.234,75 euros, i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 18.094,39 euros.
Relatives a la relació número 1218 de data 23/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.245,61 eu-
ros, la qual comença amb Telefònica de España, S.A, per import líquid de 2.245,61 euros, i finalitza amb Te-
lefònica de España, S.A, per import líquid de 2.245,61 euros.
Relatives a la relació número 1219 de data 23/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 21.308,41 euros, 
la qual comença amb Paviments Millaret, S.L.U, per import líquid de 2.026,75 euros, i finalitza amb Garcid, S.L, 
per import líquid de 1.629,51 euros.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada pel Club Esportiu Amposta pel segon pagament, d’un total de dos i últim, del 
conveni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 4.742,25 euros i es reconeix 
l’obligació de 2.000 euros, corresponent al segon pagament, d’un total de dos i últim, del conveni signat per 
2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Esportiu Amposta.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorguen les  concessions administratives funeràries a favor de JBC i MBC

SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU
Es considera que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habi-
tatge habitual a HSM

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Es desestima la sol·licitud de fraccionament de la liquidació d’ocupació de via pública a EG

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I PROCEDIMENTS DE RECAPTACIÓ DE LIQUIDA-
CIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MAT, MIM i JMM que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es proce-
dirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com també del procedi-
ment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la ine-
xistència de capacitat econòmica en relació a les liquidacions

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’aplica exempció per vehicle agrícola segons sol·licitud de Germans Llesca SCP

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que no concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la ta-
rifa per tractar-se d’una família nombrosa segons reclama ACR

Abans de continuar amb els assumptes de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde  surt de la sala i s’absenta de la delibe-
ració i votació del següent assumpte per tenir un interès directe.

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER GUAL
S’atorga la reserva de la via pública de gual permanent al carrer Perú 103 segons petició d’Invin Pack, S.L.



A continuació el Sr. Alcalde es reincorporar a la sessió de la Junta de Govern Local.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desestima la sol·licitud de Club BTT Montbike d’ús del Teatre del Casal el dia 30 de setembre de 2019 de les 
20:00 hores fins les 23:30 hores per ja està reservat en aquell dia i franja horària.

S’autoritza l’ús de la petita església de la antigues monges el dia 3 de novembre de 2019 de les 8’00 a 21 hores per 
poder gravar un videoclip de la cantant Keila Garcia a BZC

S’autoritza amb efectes retroactius a l’Associació Familiars Alzheimer del Montsià l’ús de la sala polivalent de la bibli-
oteca comarcal Sebastià Juan Arbó el dia 20 de setembre 2019 a partir de les 19’30 hores. Advertint a l’interessat 
que haurà de deixar l’espai net un cop finalitzi l’activitat.

S’aprova cedir el gimnàs de l’Institut Escola Agustí Barberà durant el curs escolar 2019-20 dilluns i dimecres de les 
17’30 a les 19’00 hores al Club Judo Amposta 

S’autoritza amb efectes retroactius a l’Associació Familiars Alzheimer del Montsià per a la utilització de la sala vestí-
bul de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó el dia 21 de setembre de 2019 de les 18’00 a les 21’00 hores per 
al recital de poesia de Lorca a càrrec de Grup dels Dimarts al Llar dins de la setmana mundial de l’Alzheimer.

S’autoritza amb efectes retroactius a l’Associació Xiqüelos i Xiqüeles del Delta per a la utilització del pavelló firal la nit
del dia 21 al 22 de setembre de 2019 per tal que puguin pernoctar les colles castelleres participants en la diada 
castellera.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA
Es concedeix la llicència per realitzar la publicitat dinàmica oral del 14 al 21 de setembre en la franja horària de
9:00 hores a 20:00 hores amb un vehicle retolat equipat amb megafonia que circularia pel terme municipal d’Am-
posta, amb efectes retroactius a DCR

COMUNICACIONS OFICIALS
- Delegació d’economia i hisenda a Tarragona, comunica que l’Ajuntament de Riudoms ha estat elegit com a repre-
sentant dels municipis de fins a 20.000 habitants i els de Calafell i Salou dels de més de 20.000. La Junta de Govern
Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Proposta de correcció d’acord municipal  
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 2 de setembre de 2019 va aprovar les 
«bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sis-
tema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball d’Educador/a de l’Àrea de Serveis Socials, personal labo-
ral interí, de l’escada d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants 
del lloc esmentat».
Atès que per una errada material de transcripció en el moment d’indicar el tipus de personal d’aquesta pla-
ça, es va indicar «personal laboral interí» en diversos punts de l’acord, i per tant, a tots els llocs on consta 
«personal laboral interí» 
Ha de constar: «personal laboral fix»



Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 5 d’agost de 2019 va aprovar l’adjudicació
del contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra « Recuperació i Posada en Valor 
de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l’Ordre de Sant Joan «, elaboració de l’estudi de seguretat i salut 
de l’obra,  la direcció de l’obra i la direcció de l’execució de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i; la re-
dacció del projecte elèctric, la direcció d’execució i legalització de les instal·lacions elèctriques i altres ser-
veis d’enginyeria de l’obra.
Atès que es va produir una errada material derivada d’un error mecanogràfic  i on consta:
“L’empresa Servigrues Tomàs, SL., no figura inscrita en el RELI, per tant, la Mesa li va requerir en data 19 de juliol de 
2019, la presentació, en el termini de deu dies hàbils, de la documentació prevista a la clàusula 12 del plec de clàusu-
les administratives particulars reguladores del contracte següent:”
Ha de constar:
L’empresa Brull i Alfonso, arquitecura i patrimoni SLP., no figura inscrita en el RELI, per tant, la Mesa li va requerir en
data 19 de juliol de 2019, la presentació, en el termini de deu dies hàbils, de la documentació prevista a la clàusula 12
del plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte següent.

Aprovació adhesió a la convocatòria “Treball a les 7 Comarques”  
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a la convocatòria «Treball a les 7 Comarques»

Aprovació de contractes menors d’obres  

Aprovació conveni pràctiques externes  
S’aprova el conveni específic de pràctiques externes a signar entre l’Ajuntament d’Amposta i la Facultat d’Econo-
mia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili per a la formació pràctica de l’alumna GGE de l’1 d’octubre del
2019 al 31 de gener 2020 de dilluns a divendres de les 8 a les 15 hores.

Assignació provisional de funcions especials i funcions de superior categoria  
S’aproven les funcions i quantitats proposades com a compensació per a les tasques extraordinàries o de supe-
rior categoria realitzades, de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2019, d’acord amb el detall següent:
- JSS: 400€ mensuals bruts.
- MLB: 500€ mensuals bruts.

Obres
obres de substitució de la xarxa de 
clavegueram al carrer Dos de Maig. 47.795,00 €         Construcciones 3G S A A43025766


