
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 16 de setembre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Miquel Subirats Garriga, 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 
Excusen la seva absència: Rosa Isable Recio Daga. 
 
Hora inici: 13:35h 
Hora final: 15:25h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 8 de setembre de 2015. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “CONSTRUCCIÓ D’UN 
NOU BLOC DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI D’AMPOSTA 2015” 
Requerir a l’empresa Obres rehabilitacions i manteniment COM 9, SL.,  per tal que en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment 
presenti davant aquest Ajuntament:: 

• Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social 

• Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva, per un import de 
3.099,17 €, equivalent al 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs IVA. 

• Autorització expressa en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder consultar durant 
tota la vigència del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

Advertint-li que la no presentació de la documentació requerida en el termini indicat, suposarà la 
renúncia a l’adjudicació del contracte, procedint-se a formular requeriment de presentació de la 
documentació al següent licitador en ordre de puntuació. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
MISSATGERIA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Requerir a l’empresa Guillermo Pellisa Royo, SL.,  per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment presenti davant aquest 
Ajuntament:: 

• Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social 

• Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva, per un import de 
285,00 €, equivalent al 5 per 100 de l’import del contracte per 1 any, exclòs IVA. 

• Documentació acreditativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 



 

• Autorització expressa en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder consultar durant 
tota la vigència del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

Advertint-li que la no presentació de la documentació requerida en el termini indicat, suposarà la 
renúncia a l’adjudicació del contracte, procedint-se a formular requeriment de presentació de la 
documentació al següent licitador en ordre de puntuació. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ COM A ENTITAT 
GESTORA DE RECAPTACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I SELECCIÓ D’ENTITATS 
COL·LABORADORES 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE L’ESCOLA CONSOL 
FERRÉ 
Aprovar la proposta de modificació del contracte per a la prestació dels serveis neteja de l’escola 
Consol Ferré, en el sentit següent: 

• Objecte de la modificació: Modificació de darrer paràgraf de la clàusula 2 del Plec de 
prescripcions tècniques reguladores del contracte que restarà amb la redacció següent: 
“Els treballs hauran de realitzar-se entre les 6,00 i les 9,00 hores i entre les 17,15 i les 21,15 
hores de dilluns a divendres. Per l’execució dels treballs l’empresa adjudicatària deurà 
destinar el personal suficient per cobrir l’horari corresponent a 3 persones amb una jornada 
de 35 hores setmanals i una persona amb una jornada de 20 hores setmanals.” 

• Modificació del preu del contracte: no procedeix. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
Contractació dels serveis consistents en la renovació anual de dominis i hostings amb 
10DENCEHISPAHARD SL segons oferta presentada per un import de 519,57 €. 
 
 
AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Autoritzar amb efectes retroactius l’assistència de MC.V.B. i I.V.F. a la Jornada informativa 
organitzada pel SOC el dia 15 de setembre de 2015. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’OBRA SOCIAL LA CAIXA 
S’aprova el conveni de col·laboració signat entre l’Obra Social “La Caixa” i l’Ajuntament d'Amposta 
per poder desenvolupar el programa “Beques d’estudi lligades a casos d’urgència social a fi de 
possibilitar que els joves puguin continuar els seus estudis superiors. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Relació  número 398 de data 14/09/2015 que ascendeix a un import líquid de 12.471,54 €, 
la qual comença i acaba amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import de 12.471,54 
€. 

- Relació número 399 de data 14/09/2015 que ascendeixen a un import líquid de 17.797,66 
€ la qual comença amb Ebredigital SL 2014 per import de 1.210 € i finalitza amb Bymedio 
Submarino International SL per import de 2.904,00 €. 



 

- Pagament del preu just de les finques que han de ser expropiades amb motiu de 
l’execució del projecte "Mejora medioambiental en la margen del delta junto a la Bahia de 
los Alfaques TTMM de Sant Carles de la Ràpita y Amposta", amb el detall següent: 

 

Número finca Import a pagar 

4 1.466,58 €.
5 10.754,84 €.
6 1.997,13 €.
7 6.337,84 €.
8.1 744,15 €.
8.2 744,15 €.
8.3 744,15 €.
8.4 1.488,27 €.

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

- Devolució de la fiança de 150,00 € al President de la Federació d’Amposta d’Associacions 
de Veïns. 

- Devolució de la fiança de 80,00 € la representant del Club Twirling Amposta. 
- Devolució de la garantia definitiva dipositada per CONTREGISA en motiu de les obres 

“Urbanització del carrer Verge del Pilar”, per un import de 26.249,92 €, la qual es va 
dipositar en forma de certificat d’assegurança de caució. 

 
COMPAREIXENÇA EN JUDICI PER DELICTE LLEU 
S’acorda compareixer com acusació particular en el procediment: judici sobre delicte lleu número 
11/2015 que es segueix en el Jutjat de primera instància i instrucció número 2 dels d’Amposta, 
instruït amb motiu de l’altercat del mercat ambulant del dia 1 de setembre de 2015. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

- S’autoritza a Comerciants i veïns del Carrer Major a fer un sopar de veïns al carrer i una 
sessió musical des de les 18h del dia 18 de setembre fins a les 01h del dia 19 de 
setembre.  

- Autoritzar al PSC Amposta a ocupar la via pública els dies 19, 22 i 26 de setembre de 2015 
per col·locar una carpa i taulell per publicitat política a la Plaça Ramon Berenguer IV. 

- Autoritzar a “Junts pel Si” a ocupar la via pública els dies 12, 15, 19 i 22 de setembre de 
2015 per posar una parada de la candidatura a la Plaça Ramon Berenguer IV. 

- Autoritzar a MC.D.F. i A.A.G. a fer una desfilada publicitària de la seva perruqueria al 
carrer Major el dia 26 de setembre de 2015 de 17 a 21 hores. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Autoritzar a la Regidora de comerç i Mercat Municipal a usar el pavelló firal el dia 27 de 
febrer de 2015 per celebrar la 21ena Festa de la Carxofa. 

- Autoritzar a l’Associació de malalts d’alzheimer del Montsià a usar la Sala 2 del pavelló 
poliesportiu per la celebració del berenar el dia 20 de setembre de 2015 de les 10 a les 
21.30 hores. 

 
 



 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- S’autoritza la cessió i muntatge d’un escenari petit a Sport Salut per a les ponències 

esportives dins la 2a Fira Esportiva que tindrà lloc del 17 al 21 de setembre de 2015 al 
pavelló firal. Es desestima la cessió de l’equip de so. 

- Es desestima la cessió de l’ús de l’equip de so a l’Associació de malalts d’alzheimer del 
Montsià. 

- S’autoritza la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta en el Delta Birding Festival a les 
instal·lacións de Món Natural  

Servei de seguretat per les nits de dijous, divendres i dissabte 
Projector, equip de so i pantalla del Centra d’Arts Visuals. 
Projector de l’Oficina de Turisme 
Pantalla del departament d’informàtica 
Equip de so de la Biblioteca Comarcal d’Amposta 
 Generador d’electricitat 
Minibús de l’Ajuntament d'Amposta 
Senyalització dels accessos i carreteres 
Difusió en mitjans de comunicació a través de webs, agendes, mailings, 
mitjans de comunicació local. 

- S’autortiza la cessió de l’ús de la televisió de l’àrea de joventut els dies 18, 19 i 20 de 
setembre de 2015 per poder realitzar una exposició de fotografies del club dintre del 
marc de la mostra d’esports al Club Natació Amposta. 

 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Comunitat General de Regants, autoritzar l’Ajuntament d'Amposta a utilitzar el seu Saló d’Actes 
el dia 25 de setembre de 2015 per realitzar una reunió amb els membres de les meses electorals, 
la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, Servei d’assistència al territori comunica que s’ha concedit el permís 
307/2015 a la comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre en motiu del projecte de 
modernització del regadiu, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Oficina de suport a la iniciativa cultural, comunica que ha estat inadmesa la subvenció de 
rehabilitació de l’edifici del mercat municipal, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, diligència d’ordenació del recurs 
ordinari 187/2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Ministeri d’Indústria, energia i turisme, informa als titular d’afectació per a ús del domini públic 
radioelèctric que caduquen el 31 de desembre de 2015, referència TT9800037 i TT8500030, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat social de Tortosa, comunica que estimen la demanda presentada pel F.G.M. contra l’INSS, 
TGSS, Activa Mútua 2008 i Ajuntament d’Amposta, així com la determinació que la indemnització 
sigui abonada per Activa Mútua 2008 i acreditació del seu pagament, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
 
 



 

URGÈNCIES. 
 
Proposta de contractació de personal 
Contractació E.H.E. com a tècnic del PTT en substitució de N.LL.D., 29 hores setmanals, categoria 
laboral A2-19, del 16 de setembre al 2 d’octubre de 2015. 
 
Embarg de retribucions 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre S.N. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 120,00 €. 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre C.D.F. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 240,00 €. 

 
Proposta de nomenament d’equip directiu de l’Escola d’Art (ESARDI) 
Nomenar com a Director de l’Escola d’Art ESARDI a M.M.F. com a Cap d’Estudi i coordinadora 
pedagògica a G.M.E. i com a Secretària a G.B.G. 
 
Atorgament de llicència d’us privatiu de finques de propietat municipal 
Atorgar al Club de tir Montsià llicència per a l’ús privatiu de les finques de propietat municipal 
següents:  
Finca número 1: Figura inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 2994, foli 35, 
finca número 6283. Referència cadastral: 43014A055002100000BR. 
Finca número 2: Figura inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 2982, foli 11, 
finca número 20183. Referència cadastral: forma part de la finca 43014A055002110000BD. 
La finalitat de la cessió serà la de destinar les finques a la pràctica de l’esport de tir de precisió, 
assumint-se pel Club esmentat el manteniment i la conservació dels edificis i instal·lacions 
existents sobre les mateixes 
La llicència atorgada té caràcter gratuït i s’estableix per un termini de 30 anys, advertint al 
beneficiari que la seva revocació no  generarà cap dret a indemnització en el seu favor. 
 
Sol·licitud de subvenció 
Sol·licitar una subvenció per a les següents accions formatives: 
- Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web: 53.554,50 €. 
- Confecció i publicació de pàgines web: 50.625,00 €. 
L’import de la subvenció sol·licitada és de 104.179,50 €. 
 
 
Proposta de modificació de contracte 
Atesa la proposta de modificació del contracte del servei d’implantació i explotació del portal 
“Amposta comercial” aprovada per la Junta de Govern Local del dia 3 d’agost de 2015. 
S’aprova la modificació del primer punt i on diu “Tanmateix serà objecte del contracte la realització 
de les tasques de promoció i publicitat del portal amb l’objectiu d’aconseguir que els usuaris del portal 
siguin 250 l’any 2015 i fins el 80 per 100 del total dels establiments comercials a la ciutat (segons 
dades facilitades per l’Àrea de comerç de l’Ajuntament l’any 2016”, ha de dir: “Tanmateix serà objecte 
del contracte la realització de les tasques de promoció i publicitat del portal, amb la inscripció gratuïta 
al portal els tres primers mesos i 7 campanyes publicitàries a l’any.”. 
 
 



 

Correcció d’acord 
Atès que per part de la Regidoria de bous es van preparar dues propostes de despesa per a la 
contractació dels certificats de seguretat de la plaça de bous d’Amposta i de la plaça de bous del 
Poble Nou del Delta segons el següent detall: 
- Certificat de seguretat plaça de bous Amposta. Codi oferta 15031. Tercer Engitec Innovació SLP 
Import: 3.412,20 €. 
- Certificat de seguretat plaça de bous Poble nou del Delta. Codi oferta 15031. Tercer Engitec 
Innovació SLP Import: 1.246,30 €. 
Atès que aquestes dues propostes, prèvia fiscalització d’Intervenció, es van elevar a aprovació per 
la Junta de Govern Local del dia 25 d’agost de 2015. No obstant això, es comprova que, per 
errada material, aquestes propostes no es van incloure a l’acta de dita sessió. 
Conseqüentment i atenent que es tracta d’una errada material, la Junta de Govern Local per 
unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar la correcció de dita errada i incorporar aquetes propostes de despesa a la Junta 
de Govern Local del dia 25 d’agost de 2015. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i Dipositaria de fons. 
 
Aprovació de realització d’activitat 
S’aprova la realització el cap de setmana del 19 i 20 de setembre de 2015 la Fira Esportiva amb la 
col·laboració d’Sportsalut, on participaran la major part d’entitats d’Amposta així com el 
programa d’activitats següent: 

DISSABTE 19          DIUMENGE 20 
10:00h  Obertura de la Fira       10:00h  Obertura de la Fira 
11:00h  Inauguració de la Fira     11:00h  Exhibició de Tir 
12:00h  Ponència: Prevenció de lesions  11:00h  Exhibició de Tennis 
17:00h  Entrenament obert Rugby    12:00h  Ponència: Motivació 
17:30h  Petanca adaptada (APASA)    17:30h  Exhibició de Twirling 
18:00h  Exhibició de Tir        18:00h  Actuació bombolles 
18:00h  Exhibició de Tennis      18:30h  Exhibició de Judo 
18:30h  Exhibició Judo        19:00h  Exhibició Gimnàstica 
19:00h  Exhibició QuickDance     19:30h  Marató Spinning 
19:30h  Exhibició Taekwondo      18:00-19:30h Exhibició de Tennis 
21:00h  Tancament de la Fira      21:00h  Tanc. de la Fira 
 
 
 
 
 


