
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 8 de setembre de 2015 

 

Alcalde en funcions: Miquel Subirats Garriga. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Marc Fornós Monllau, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: Adam Tomàs i Roiget ,Rosa Isable Recio Daga, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Hora inici: 08:15h 
Hora final: 09:15h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 31 D’AGOST DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 31 d’agost de 2015. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTAMENTS 

- Tallagespa de 2 velocitats per al servei de jardins amb Comercial de Motocultores JJ.G.LL. 
segons oferta presentada per un import de 1.391,50 €. 

- Edició de 30 unitats del treball de batxillerat premiat amb 150 pàgines amb Impremta 
Salvadó  segons oferta presentada per un import de 834,73 €. 

- Edició de 30 unitats del treball de batxillerat premiat amb 120 pàgines amb Impremta 
Salvadó  segons oferta presentada per un import de 735,00 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
Publicitat al calendari de l’esport Imagina Ràdio amb Terres de l’Ebre Comunicació Multimèdia 
SLU segons oferta presentada per un import de 302,50 €. 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D’ÚS GENERAL DEL MUNICIPI D’AMPOSTA 
Aprovar la modificació del preu del contracte per a la gestió del servei públic regular de transport 
urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta, el qual s’incrementarà en un 85 per 100 
de la variació de l’Índex de preus al consum entre els mesos de juliol de 2014 i juliol de 2015, amb 
el detall següent: 

• Preu del contracte: 111.533,00 € + 10% IVA = 122.686,30 €. 
• Increment: 0,085% sobre 111.533,00 = 94,80. 
• Nou preu del contracte: 111.627,80 € + 10% IVA = 122.790,58 €. 

El nou preu del contracte serà d’aplicació a partir del dia 1 de setembre de 2015 i mantindrà la 
seva vigència fins que s’aprovi una nova modificació del mateix. 
 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- S.S.P. com a peó de la brigada, categoria laboral AGP-8, jornada laboral completa, del 8 
de setembre al 9 d’octubre de 2015. 

- M.C.B. com a peó de la brigada, categoria laboral AGP-8, jornada laboral completa, del 8 
de setembre a l’11 d’octubre de 2015. 



 

- J.F.F. com a oficial 1a xòfer,  jornada laboral completa, del 8 de setembre a l’11 d’octubre 
de 2015. 

- N.S.V. com peó de neteja, jornada laboral completa, de dilluns a divendres de 7 a 10.30 i 
de 17 a 21 hores, pel període comprés del 8 de setembre al 6 de desembre de 2015. 

 
SOL·LICITUD DE FUNCIONÀRIA DE MODIFICACIÓ D’HORARI DE TREBALL. 
Desestimar la petició formulada per la funcionària, E.C.G. de modificació del seu horari de treball, 
ja que la mateixa, tot i estar demanada per conciliar la vida laboral i familiar, donaria lloca a 
dificultats organitzatives que incidirien en el correcte funcionament del servei. 
 
Desestimar la petició formulada per la funcionària, E.C.G d’atorgament duna indemnització 
mensual per danys econòmics i morals, per no estar la mateixa contemplada en el marc 
normatiu vigent. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- 1.750 euros a favor de l’Associació per a la Defensa dels Animals Abandonats d’Amposta, 
en relació al setè pagament del conveni de col·laboració signat. 

- 3.966,66 euros a favor de Creu Roja Amposta en concepte de segon termini de la 
subvenció nominativa. 

- Relació  número 380 de data 07/09/2015 que ascendeix a un import líquid de 69.936,13 €, 
la qual comença amb ISS Solu de limpiez directa SA per import de 1.275,84 € i finalitza 
amb l’Associació Xalera Matinera per import de 3.025,00 €. 

- 150€ a cadascun dels tres guanyadors del 2on concurs de disseny de samarretes de 
Festes Majors d’Amposta. Import total, 450€. 

 
PETICIÓ D’INFORMACIÓ A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE. 
PRIMER. Requerir a l’empresa concessionària del servei públic d’abastament d’aigua potable al 
municipi d’Amposta, Sorea, SA., que lliuri informe a aquest Ajuntament sobre les obres 
executades amb motiu de l’adjudicació del contacte esmentat. Dit informe inclourà detall de: 

• Obres executades, amb el seu import total i el moment de la seva execució. 
• Estat actual de les obres executades. 

 
INFORMES OFICIALS 

- S’aprova l’informe de la Regidora de cultura sobre els 35 premis atorgats a les millors 
fotografies presentades amb motiu del concurs de fotografies del Pont Penjant convocat 
pel grup de Facebook “Ets d’Amposta si...”. 

- S’aprova l’informe emès pels Serveis tècnics municipals número 13/2015 de 04/09/2015. 
- S’aprova l’informe redactat per la Central Municipal de serveis sobre la xarxa pluvial i 

xarxa clavegueram del carrer Terol  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

- S’autoritza amb efectes retroactius a l’Associació of Roller a realitzar el dia 5 de setembre 
de 2015 una exhibició de patinatge al tram comprés entre el Passeig Canal des de l’altura 
de la Sequieta fins la porta de darrera del pavelló firal. 



 

- S’autoritza a l’Associació de veïns la Quintanes a realitzar les festes del barri “les 
Quintanes” els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de setembre de 2015 i tallar els carrers Castelar i 
Isabel la Catòlica. 

- S’autoritza a Junts pel Sí a ocupar la via pública el dia 23 de setembre de 2015 a la Plaça 
Ramon Berenguer IV, durant tot el dia i se li cedeixen dues carpes, condicionat al dipòsit 
de 80,00€ de fiança. 

- Autoritzar a l’Església Evangèlica  a ocupar la Plaça Ramon Berenguer IV el dissabte 12 de 
setembre a les 18 hores per fer un acte evangèlic a nivell social en prevenció de la droga i 
l’alcohol així com autorització per muntar un escenari, equip de música i megafonia. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER VENDA AMBULANT 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE LAVABO PORTÀTIL 
Es desestima la sol·licitud formulada per B.M.A. en la que demana autorització per posar un 
lavabo portàtil en motiu de l’obertura de la cafeteria de l’Erosqui, ja que en diumenge està tancat. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorga un ajut d’urgència social de 78,01€. 
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 25 d’agost va aprovar: 
“PRIMER. Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits del A.J.L.” 
Atès que es va produir un error amb el títol de l’acord així com amb el cognom. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
Aprovar la correcció de l’acord indicat el qual quedarà redactat de la forma següent: 
“Primer. Aprovar l’embarg de crèdits que hagi de percebre el K.L.A. fins cobrir l’import total de 
360,00 €.” 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Secretaria d’ocupació i relacions laborals, informa sobre les convocatòries de subvencions del 
Programa de Treball i Formació del 2015 adreçades a persones en situació d’atur que hagi 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació o que siguin beneficiàries de la Renda mínima 
d’inserció, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica que al treballador JL.P.R. se li ha reconegut la 
prestació d’incapacitat permanent en el grau d’absoluta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Servei Català de Trànsit, autoritza el tall a  la CN-340 al Pont Penjat el dia 23 d’agost de 2015, en 
motiu dels focs artificials de fi de Festes Majors 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
 
 
 
 



 

URGÈNCIES. 
Propostes de modificació del TAD. 
Alta del TAD de J.M.N. amb efectes del dia 1 de setembre de 2015 de dilluns a divendres a mitja 
jornada pels matins, amb un cost per a la usuària de 52,29 € al mes. 
 
Proposta de nomenament de tècnics 
Designar com a Director de l’obra “Construcció d’un anell viari turístic”, del tram d’Amposta  
l’enginyer JC.G.C. 
 
Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació 

- S’autoritza a I.E.P. a assistir a la Jornada tècnica de la xarxa Emprèn que tindrà lloc el 
dijous 17 de setembre a la Casa de Mar de Barcelona (de les 10 a les 18 hores). 

- S’autoritza a J.S.F. a assistir a la Trobada de Biblioteques el dimarts 8 de setembre de 
2015 i autoritzar a la sol·licitant per tal que pugui comprar els llibres per a la col·lecció de 
la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, a la caseta de la Setmana amb els 400,00 € que els 
atorguen per a aquest fi.  

 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària 

- Autoritzar al Club Twirling Amposta la realització d’una activitat extraordinària musical 
“discoteca mòbil”al pavelló firal. 

- Autoritzar la cessió de l’ús de l’aula d’informàtica de l’edifici del Casal municipal a 
Associació Juvenil High Land els dies i hores indicats: 

7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’octubre 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de novembre 
 2, 4, 16, 18 de desembre 
13, 15, 20, 22, 27 i 29 de gener  
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de febrer  
 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de març  
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d’abril 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’aula magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 17 de 
setembre de 2015 de 18 a 20 hores al partit polític PCPC. 

- Acceptar la cessió de l’ús del teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 12 de setembre 
de 2015 de 19 a 20.30 hores a l’Església Evangèlica  . 

 
Sol·licituds d’autorització per a l’ús del minubús 
Al Club Hoquei Amposta el dia 3 d’octubre de 2015. 
 
Sol·licitud de reincorporació de treballador al seu lloc de treball 
S’autoritza la reincorporació al seu lloc de treball al Sr. A.M.A. amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2015 coma Director del Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre. 
 
 


