
 

 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 31 d’agost de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart, Ramon Bel 
Serret, Marc Fornós Monllau, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
 

 
Inici: 08.35 hores 
Final: 09.51 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 25 D’AGOST DE 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 

anterior, de 25 d’agost de 2015. 

 

AMPLIACIÓ TERMINI PER PRESENTAR OFERTES EN EL PROCEDIMENT LICITATORI SEGUIT PER LA 

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE LA REALITZACIÓ D’UN NOU BLOC DE NÍNXOLS 

Ampliar el termini per presentar pliques en 4 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de rebre les 

invitacions per participar en el procediment licitatori incoat per  a l'adjudicació d'un contracte d'obra 

consistent en la construcció d'un nou bloc de nínxols al cementiri municipal. 

Enviar novament una invitació a les dues empreses que no van presentar plica dins del termini, per 

tal de que d'estar interessats, presentin plica dins del nou termini atorgat, en cas contrari entendrà 

la Corporació que no tenen interès en participar en el mateix.  

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

Contractació dels serveis consistents en la la reparació de la bomba d’aigües de clavegueram del 

Poble Nou amb Electro-Hidraulica Dicam SL segons oferta presentada per un import de 2.150,17 

€. 

 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- Contractació de I.C.M. com auxiliar administrativa, categoria laboral C2-14, 35 hores 

setmanals de l’1 de setembre de 2015 al 30 de novembre de 2015. 



 

- Contractació de MJ.C.P. jornada laboral parcial de 35 hores setmanals,  categoria laboral 

C2-14 de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2015. 

- Ampliació del contracte formalitzat amb J.C.E. com a monitora de plàstica, 5 hores 

setmanals més de l’1 d’octubre de 2015 al 30 de juny de 2016. 

- Contractació de L.A.E. com a conserge de l’escola Consol Ferré, categoria laboral Ag.P-8 

amb jornada laboral complerta, des del 3 de setembre de 2015 al 31 de juliol de 2016. 

 

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a N.M.B a assistir a la Jornada de Formació Sentilo que es durà a terme el dia 

16 de setembre de 2015 de les 9 a les 14 hores a Reus, organitzat per l’empresa 

OpenTrends Solucions i Sistemes SL. 

- Autoritzar a N.M.B. a assistir a la reunió amb l’entitat pública RED.ES sobre la línia 

d’ajudes per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents que es durà a 

terme el dia 3 de setembre de 2015 a les 12 hores a Tarragona. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritzen els següents pagaments: 

- Relació  número 370 de data 31/08/2015 que ascendeix a un import líquid de 33.186,28 €, 

la qual comença amb Ferrer & Ojeda SL per import de 23.629,54 € i finalitza amb Hospital 

Comarcal d’Amposta SAM  per import de 7.167,86 €. 

- Relació número 372 de data 31/08/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

137.132,03 € la qual comença amb FUSSMONT per import de 10.885,77 € i finalitza amb 

Endesa Energia SAU, per import de 1.488,38 €. 

- Premis corresponents al Concurs Nacional de Vestits de Paper Amposta 2015 als 

guanyadors i participants, per un import total de 9.015€. 

- 3.966 €, en concepte de segon termini del conveni de col·laboració, a Càritas Amposta 

 

INFORMES MUNICIPALS 

Aprovar la formalització de pròrroga el compromís socioeducatiu, així com al signatura dels 

documents que el formalitzen, entre l’Ajuntament d’Amposta i RM.A.C., mare del menor amb una 

validesa d’un any a comptar des de la seva signatura. 



 

 

MESURES DE TRÀNSIT 

- Desestimar la petició formulada per la M.V.H d’instal·lació de bandes de reducció de 

velocitat al carrer Josep Tarradellas, pels motius exposats en l’informe de la policia local. 

- Aprovar la prohibició d’estacionament de vehicles pesants a l’Av. de la Generalitat entre la 

Plaça de la Castellania i l’Arxiu Comarcal, amb la senyalització d’aquesta prohibició 

mitjançant dues senyals (R-308) amb els corresponents suports. 

- Aprovar la instal·lació d’una senyal d’Stop al camí que va des dels Ullals fins la Casa de 

Fusta en creuar la carretera TV3406 a l’alçada del punt quilomètric 3,200. 

 

AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DE FRUITS EN TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

Atorgar a R.F.G., autorització per la recollida dels fruits de les oliveres i garrofers situats a l’antic 

abocador d’escombraries de la partida Tosses que siguin propietat municipal. 

 

DEVOLUCIÓ DE FIANCES. 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

AUTRITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 

- L’auditori a la  Regidoria d’Indústria i Empresa els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2015. 

- L’auditori a la Federació d’AAVV els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre de 2015 per a l’activitat “Fira 

Tots”, de 11,00 a 14,00 i de 17,00 a 19,00 hores. 

- L’Aula Magna del Casal a Candidatura d’Unitat popular (CUP) el dia 3 de setembre de 2015, 

de les 19,30 a les 22,00 hores. 

 

SOL·LICITUD DEL SERVEI DE SEGURETAT DE LA POLICIA LOCAL PER REALITZCAIÓ D’ACTIVITATS. 

Desestimar la petició de realització del servei de vigilància per part de la Policia Local les nits dels 

dies 18, 19 i 20 de setembre de 2015, formulada per la Fundació Catalunya La Pedrera 

Monnatura, donada la mancança de recursos de la Policia local. 

 

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES. 

Requerir a la Federació d’AAVV, que demana autorització per poder realitzar l’activitat Fira Ttos al 



 

pavelló firal del 3 al 6 de setembre, que especifiqui la contractació de personal de seguretat 

privada i de control d’accés que té previst realitzar i si disposen d’assegurança de responsabilitat 

civil de l’activitat. 

 

PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL. 

Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a V.A.G. qui podrà fer ús de l’habitatge 

adscrit al servei situat al carrer Brasil, 129-131, baixos. La durada de l’acolliment serà de 6 mesos 

màxim, comptat a partir del dia 1 de setembre de 2015. 

 

SAD. 

Baixa del SAD d’àpats a domicili de J.G.V. amb efectes del dia 21 d’agost de 2015. 

Baixa del SAD d’ajut a la llar d’E.S.F. amb efectes del dia 17 d’agost de 2015. 

Allta del servei de teleassistència de J.C.S. 

Alta del servei de teleassistència de R.A.M. 

 

AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL. 

S’atorga un ajut d’urgència social de 100,00 € per despeses de subministraments. 

 

TORN OBERT DE PARAULES. 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES. 

Contractació d’obres. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en l’arranjament del carrer Nàpols amb 

CONTREGISA segons oferta presentada per un import total de 9.753,81 €. 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en l’arranjament de la claveguera del 

carrer Migdia amb CONTREGISA segons oferta presentada per un import total de 

5.948,26 € 

 

Modificació de contracte de personal. 

Aprovar la reducció de la jornada laboral del A.E.S. a 27 hores setmanals a partir de dia 1 de 



 

setembre de 2015. 

 

Acabament de contracte de personal. 

Aprovar l’acabament del contracte de la LA.B. amb efectes del dia 1 de setembre de 2015 i iniciar 

els tràmits per al reintegrament d eles quantitats cobrades sense prestar el servei. 

 

Sol·licitud d'ús del minibús 

A l’Associació Chilenos – Hispanos Terres de l’Ebre el dia 7 de setembre de 2015, amb motiu de la 

celebració de Fira Tots. 

 

 

 

 
 


