
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 21 D’OCTUBRE 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: 08:25
Hora fi: 09:00

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 14
d’octubre de 2019.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A BAF  per construcció de forjat en local sense ús en edifici existent al carrer Salvador Dalí, 6
- A JLN per reforç estructural i ampliació de voladiu en pati interior al carrer Valletes, 51 condicionat a:

SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA MATERIAL EXISTENT EN LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A EXPRO-
PIAR AMB MOTIU DE L’OBERTURA DEL TRAM DEL CARRER GOYA ENTRE LA PART JA OBERTA QUE CONNECTA
AQUEST VIAL AMB EL CARRER SARAGOSSA I EL PASSATGE NEPTÚ.
S’aprova 
la correcció de l’errada material en l’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets objecte d’expropia-
ció amb motiu de l’obertura del tram del carrer Goya entre la part ja oberta que connecta aquest vial amb el
carrer Saragossa i el passatge Neptú

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 2 i final de l’obra “18021 Millora de l’accessibilitat als recurs turístics (Mira-
dors)”, per un import de 0 €.

S’aprova  la certificació d’obres núm 3 de l’obra “Pavelló Poliesportiu  PAV-2 (Amposta)”,  per  un import  de
28.476,18 €,, així com la factura número 3.

S’aprova  la certificació d’obres núm 4 de l’obra “Pavelló Poliesportiu  PAV-2 (Amposta)”,  per  un import  de
110.247,66 €,, així com la factura número 4.

S’aprova la certificació d’obres núm 3 de l’obra “Centre Cívic Gent Gran”, per un import de 34.747,94 €,, així com
la factura número 399.



CONTRACTES MENORS

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
sS’autoritza a MSA per assistir a la Jornada “Les arts escèniques, la música, arts visuals i biblioteques a l’àmbit
municipal” el dia 24 d’octubre de 2019 de les 10’00 a 14’00 hores a Tarragona.

S’autoritza a OFP per assistir a la trobada LABS CATSUD que es realitzarà a Reus el dia 16 d’octubre de 2019 de
les 11 a 14 hores.

S’autoritza a  les persones que es diran a continuació a assistir a la sessió formativa en motiu de les Eleccions
Generals, que es realitzarà el dia 24 d’octubre de 2019 a l’Ajuntament de Tortosa de 12 a 13 hores.
- NMB
- MFP
- VSD
- JDR
- EEM
- AMF
- VAG
- RSG

Obres

excavació, transport i gestió de runes, 
replè de material i treballs per anivellar 
l’aparcament de l’avinguda de la Ràpita.

14.672,00 €         

Arigermar S L B43112986

Subministraments

adquirir el clor i salfumant que fa falta 
fins finals d’any per fer els tractaments 
de l’aigua de la piscina. 6.208,68 €           

Clorwater S LU B67227512

Subministraments

subministrament i muntatge del 
refredador/calefactor per a la 
biblioteca d’Amposta. 48.320,89 €         

Instalver 2015 S L B55647432

Subministraments

6 tablets convertibles 2x1 amb els 
accessoris necessaris per als nous 
regidors. 6.870,05 €           

Infordisa 2.0 S L B55753875

Serveis

servei de controladors d’accessos pel 
concert de Melendi dins les Festes 
Majors d’Amposta 2019 1.568,16 €           

Alpha S ervicios
Personales y Aereos S L

B55743959

Serveis
tallers de prevenció a pares i mares en 
matèria de drogodependències. 4.770,00 €           

AE G Gris Fundació
Privada

G59746982

Serveis

servei de trasllat de la caseta de Nadal 
del magatzem municipal a la plaça del 
mercat. 1.991,06 €           

Fèlix Fabregat Porres ****771**

Serveis

servei de l’inventari i revisió dels 
aparells de climatització en totes les 
instal·lacions municipals. 5.631,90 €           

Instal·lacions i
Manteniments Melich S L

B43395946

Serveis

servei publicitaris i de difusió de les 
Festes Majors, Dia Mundial del Turisme, 
FestiCAM, Expoclick, Fira Amposta, 
servei d’agenda i notícies 
promocionals. 7.260,00 €           

S etmanari l’E bre S L B43665256

Contracte Privat

contractació del lloguer, muntatge i 
desmuntatge de carpes per al Mercat 
de Santa Llúcia. 3.509,00 €           

Ferreres S CP J 43936095



-ÀGC
- SSM
- MIPP

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL
S’aprova  el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Artes Gráficas Castell
Impresores SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI CMP del 21
d’octubre de 2019 al 21 de gener de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Vaquer Puigcerver Crea-
tiviti SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI RCB del 21 d’octu-
bre de 2019 al 18 de febrer de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

AIXECAMENT D’EMBARGS
S’aprova l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer contra DCS i contra BM

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova a retenció dels crèdits i deutes per cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 198,46 €
de principal que hagi de percebre per qualsevol concepte RCC

APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA COMUNITAT DE REGANTS DEL POBLE NOU DEL DELTA
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb la Comunitat General de Regants – zona Poble Nou del Delta
amb la finalitat d’atorgar una subvenció a la mateixa durant l’any 2019 per finançar en part les seves activitats
anuals i la realització d’inversions en béns mediambientals sostenibles.

ADHESIÓ AL CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “EXPERIÈNCIA PILOT DEL PROGRAMA
D’APRENENTATGE PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ (APP) DESTINAT A PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCU-
PACIÓ I EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL QUE PROMOU EL SOC
Es sol·licita la subvenció per a la realització de l’experiència pilot del Programa d’Aprenentatge per a la Professi-
onalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SOREA SAU
S’aprova la distribució de la quantitat aportada per Sorea, SA., en la forma següent: 
- Actuacions municipals, 10.000,00 €.
- Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre , 9.000,00 € els quals es destinaran per a promoure el programa 
catàleg educatiu del Museu i els equipament de la xarxa Ebre Natural i Cultura. Tallers i itineraris.
- Societat musical La Unió Filharmònica, 6.000,00 € els quals es destinaran a activitats culturals i de formació 
musical.
- Societat musical La Lira Ampostina, 6.000,00 € els quals es destinaran a adquirir un piano i una flauta en sol 
per incorporar-lo als instruments de l’Escola i al Centre Professional de Música (Conservatori)
- Club de Futbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a desplaçaments dels jugadors amb autobús, pu-
blicitat de partits, despeses d’arbitratges i fitxes de jugadors.
- Club Handbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a inscripcions, viatges, arbitratges i funcionament 
del club.
- Club Nàutic Amposta, 1.500,00 €, els quals es destinaran a l’organització de regates, despeses de Creu Roja, 
benzina de les embarcacions, compra de material fungible per a les embarcacions i material de gimnàs.
- Club Hoquei Amposta, 1.500,00 , els quals es destinaran a despeses de fitxes, arbitratges, i material.
- Associació organitzadora Trofeu Joan Gil Alonso, 1.500,00 €, els quals es destinaran a pagament de factures 
de despeses de transport i despeses d’arbitratges..
- Associació familiars malalts d'Alzheimer, 1.500,00 €, els quals es destinaran pagament de nòmines del mes 
d’octubre de la treballadora familiar i de la fisio així com també al lloguer de novembre del local.
- Associació familiars malalts de fibromiàlgia, 1.000,00 €, els quals es destinaran a un taller de suport psicològic
i un taller terapèutic de reciclatge.



APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 1360 de data 21/10/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 26.808,52 euros, la qual comença amb Germans Gelida, S.A, per import líquid de 2.225,77 euros,
i finalitza amb Balada Franch, Gemma, per import líquid de 15.818,38 euros
Relatives a la relació número 1361 de data 21/10/2019, que ascendeix a un import líquid de 28.491,98 eu-
ros, la qual comença amb Brull i Alfonso, Arquitectura i Patrimoni, SLP, per import líquid de 28.491,98 eu-
ros, i finalitza amb Prevenactiva, SLU, per import líquid de 2.223,38 euros.
Relatives a la relació número 1362 de data 21/10/2019, que ascendeix a un import líquid 4.467,98 euros, la
qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 2.233,99 euros, i finalitza amb ISS Facility Servi-
ces, S.A, per import líquid de 2.233,99 euros.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE SUBVENCIONS
S’aprova la  justificació presentada per un import total de 6.437,96 €, 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 Lira Ampostina

S’aprova la justificació presentada per un import total de 15.263,27 €, corresponent a les despeses de l’Escola
de Música de la Societat Musical La Lira Ampostina en el segon quadrimestre i es reconeix l’obligació de
15.140,91 € a la Societat Musical La Lira Ampostina, corresponent a l’import de la justificació del 1r quadrimes-
tre, import fixat a la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada per un import total de 4.741,07 €, corresponent a despeses que ha tingut
l’entitat en el segon quadrimestre per atenció del personal de sala de La Lira Ampostina, climatització i neteja
del teatre-auditori i es reconeix la obligació en favor de la Societat Musical La Lira Ampostina de 4.666,66 €,
corresponent a l’import de la justificació del 2n quadrimestre del conveni amb La Lira Ampostina de l’any 2019,
d’acord amb la clàusula cinquena del conveni.

S’aprova la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta pel tercer pagament, d’un total de cinc, del conveni
signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 4.882,60 €. i es reconeix l’obligació del
pagament de 4.800 euros, corresponent al tercer pagament, d’un total de cinc, del conveni signat per 2019 en-
tre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Nàutic Amposta.

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PARTICULARS I ENTITATS PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
2019
S’aprova l’atorgament de les subvencions  a les entitats i particulars següents:

BENEFICIARIS IMPORTS

Colla de Dolçainers Grup d’Animació Sanfaina 3.200 €

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 3.000 €

Colla de Diables d’Amposta Lo Minotaure 3.000 €

JGB 2.500 €

Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià 2.000 €

APP 2.000 €

Escola de Dansa Jacqueline Biosca 2.000 €

Associació de Gegants i Capgrossos d’Amposta 1.500 €

Associació de Criadors de Brau de les Terres de l’Ebre 1.250 €

LPP 1.500 €

JFF 1.200 €

Agrupació Aragonesa d’Amposta 1.000 €

Associació The Country Sheriffes 1.000 €

Associació Amics dels Clàssics Amposta 1.000 €



LTC 600 €

Associació Cultural Poetes de l’Ebre 500 €

APROVACIÓ DE CESSIÓ DE CRÈDITS
S’aprova la cessió de crèdits dels  imports a satisfer per aquest Ajuntament en virtut dels convenis formalitzats
entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la cessió de la gestió d’ús dels habitat-
ges vigents en cada moment.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació de ATM de la que s'ha donat compte sense entrar en la tramitació de la reclamació
esmentada, ja que no existeix actuació per part de l’Ajuntament d’Amposta, de manera que no s’hi pot derivar
cap responsabilitat per part del mateix.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 50,00 % de la quota liqui-
dada a Marbel Marbres I Granits, S.L

RECLAMACIÓ CONTRA PAGAMENT DE REBUT DE LA PISCINA MUNICIPAL
Es considera que el deute perseguit a KMA s’ajusta al fet imposable meritat per la qual cosa tant la liquidació
con l’acte administratiu d’embargament de comptes per al cobrament del deute pendent són correctes.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
Vista la sol·licitud presentada per RSM,  en la que demana el fraccionament de les liquidacions del concepte
IIVTNU (Plusvàlua) que resten pendents de pagament així com també la condonació del recàrrec, al·legant que
no ha rebut cap notificació. S’acorda que la meritació, l’embarg i la notificació ha estat correcta.  Com l’embar-
gament ha estat parcial, la persona interessada pot sol·licitar un fraccionament del deute pendent

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S’atorga reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies al carrer Barcelona 114 segons
petició de SGC

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a  l’Associació Cultural Catradicions la reserva de l’ús d’un buc d’assaig del Casal de la Música a tots
els dies de la setmana de les 15 a les 19 h

S’autoritza a la Unió de Pagesos de Catalunya per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme per tal de re-
alitzar un curs sobre noves tecnologies en el conreu de l’arrós els dies 6 i 7 de novembre de 2019 de les 10 a
les 14:00 hores i de les 15’30 a les 17’30 h.

S’autoriza a  JuntsxAmposta per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme per tal de realitzar un acte de
la República Digital el 24 d’octubre de 2019 de les 19 a les 22:00 hores.

S’autoritza a APASA per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme per tal de realitzar un curs de tècni-
ques d’autoprotecció els dies 5 i 7 de novembre de 2019 de les 9 a les 13:00 hores.

S’autoritza a PFI PTT per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme per tal de realitzar un curs monogràfic
sobre alimentació saludable els dies 26 de setembre, 31 d’octubre, 28 de novembre, 19 de desembre de 2019,
30 de gener de 2020 i 27 de febrer de 2020 de les 9’30 a les 14:00 hores.

S’autoritza a Explora SCP l’ús del Teatre del Casal Municipal per tal de realitzar el festival de nadal infantil el dia
20 de desembre de 2019 de les 15 a les 21 hores.



S’autoritza l’Institut amon Berenguer IV l’us de l’auditori municipal els dies 14, 15 i 16 de novembre de 2019 per
realitzar una desfilada de 4rt. ESO  de l’Institut Ramon Berenguer IV.

S’autoritza a  l’Institut de Tecnificació la utilització de l’auditori municipal el dia 3 de desembre de 2019 per rea-
litzar una desfilada de vestits de paper per recauda fons per a la marató de TV3.

S’autoritza a l’Institut de Tecnificació per a la utilització de l’auditori municipal el dia 20 de desembre de 2019
per realitzar l’activitat “Concert de Nadal Orquestra”.

S’autoritza a l’Associació Tapaboques per a la utilització de l’auditori municipal els dies 23 i 24 de desembre de
2019 per realitzar una desfilada de moda.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza a IRS perquè es tanqui la circulació i es prohibeixi l’estacionament al tram de la prolongació Av. Cata-
lunya entre l’Av. Aragonesa i el carrer Ramón Salas per al dia 31 d’octubre de 2019 per fer una festa amb els
nens i nenes de l’acadèmia de les 16 a les 20 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a MSR per poder vendre flors a la porta exterior del mercat municipal els dies 30 i 31 d’octubre de
2019 en motiu de la festivitat de Tot Sants.

S’autoritza a MSR per ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un container frigorífic de 12 metres de llar-
gada per vendre flors en motiu de la festivitat de Tot Sants al carrer Saragossa, 63 del 23 d’octubre al 2 de no-
vembre de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza a l’Escola Consol Ferré, la cessió de 10 tanques grogues per al dia 30 d’octubre per a delimitar l’espai
de la festa de la castanyada de l’escola.

S’autoritza a Ebredrone SL la  cessió de 20 tanques d’obra i els suports de formigó per al dia 27 d’octubre per a
la celebració de l’acte Joc de Drons al pavelló 1 d’Octubre.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament de Territori i Sostenibilitat comunica resolució sol·licitud de renúncia sobre ocupacions de la
distribució dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre període 2017-2021. La Junta de 
Govern Local resta assabentada.
- Ministerio de Fomento, comunica resolució provisional (2) convocatoria 2018 obra “Recupación y Puesta en
Valor de la Celoquia del Castillo de los Caballeros de la Orden de San Juan”. La Junta de Govern Local resta as-
sabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  
S’autoritza a AMF l’ús del minibús el dia 24 d’octubre de 2019 amb motiu de la jornada de formació als repre-
sentants de l’administració a les eleccions generals a l’Ajuntament de Tortosa.

S’aproven les noves unitats d’obra PN01, PN02, PN03, PN04, PN05, PN06, PN07, PN08, PN09 i PN10 correspo-
nents a l’obra “18_021 Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (Mirador)” degudament signada per les di-
rectores de les obres i per l’adjudicatària Idecas SL, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:



- PN01 per un import de 22,80 €.
- PN02 per un import de 8,67 €.
- PN03 per un import de 7,20 €.
- PN04 per un import de 91,77 €
- PN05 per un import de 146,23 €
- PN06 per un import de 12,64 €
- PN07 per un import de 380,39 €
- PN08 per un import de 67,63 €
- PN09 per un import de 13,26 €
- PN10 per un import de 302,09 €

Aprovació de Plan de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_EXT_006 Local Amic dels de Sant Jaume” redactat per Propa SL
amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

Aprovació resolució contracte menor de subministrament  
S’aprova la resolució per mutu acord del contracte formalitzat amb Infordisa 2.0 SL, consistent en el subministra-
ment de 6 tablets convertibles 2x1 per als nous regidors.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a la Unió Atlètica Montsià per celebrar el Vermouth Pole Vault Electrònic el dia 27 d’octubre de 2019  de
les 9’30 a les 13’30 h a la pista d’atletisme.

Aprovació conveni col·laboració Consell Comarcal del Montsià transport escolar no obligatori curs 201-2019  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del Montsià per al copagament del transport
no obligatori d’alumnat d’ensenyament secundari dels nuclis del Poble Nou del Delta i de l’Urbanització Eucalitpus
durant el curs 2018-2019 per import de 973,50 €.


