
 

 
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 2 de novembre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Rosa Isabel Recio Daga, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós 
Monllau, Tomàs Bertomeu Balart, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Hora inici: 08:25h 
Hora final: 09:25h 

 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 26 d’octubre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

• A A.V.M., per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (2a Fase) (Exp. 
2012/198),  

• A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer 
Dos de Maig, 30 (Expedient 2015/210) 

• A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer 
Navarra, 18 (Expedient 2015/211) 

• A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera al carrer Beat Oriol, 
37 (Expedient 2015/181) 

• A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada de 39 m2 
al carrer Saragossa, 39 (Expedient 2015/201) 

• Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en l’adquisició de senyals de tràfic model R-101 
i R-308, 2 pals i 4 abraçadores amb Produr projectes i instal·lacions d’espais urbans SL 
segons oferta presentada per un import total de 266,64 €. 

• Contractació del subministrament consistent en l’adquisició de senyals de tràfic R400e, R1, 2 
pals i quatre abraçadores amb Produr projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons 
oferta presentada per un import total de 244,21 €. 

• Contractació del subministrament consistent en l’adquisició de 40 armilles reflectants per 
substituir les que actualment disposem i així adaptar-les al mateix temps al color corporatiu 
d’aquest cos policial amb Peres’sports SL segons oferta presentada per un import total de 
1.355,20 €. 

• Contractació del subministrament consistent en un descalcificador per al pavelló d’esports, a 
través del Pla PENTA amb Imte SLL segons oferta presentada per un import total de 
4.477,04 €. 

 
 



 

 
SOL·LICITUD D’INTERRUPCIÓ DE PRÒRROGA AUTOMÀTICA DELS CONTRACTES D’ASSEGURANÇA 
Sol·licitar a Ferrer & Ojeda Corredoria d’assegurances, la voluntat de l’Ajuntament d’interrompre 
la pròrroga automàtica dels contractes d’assegurança subscrits amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2015. 
Sol·licitar a Ferrer & Ojeda Corredoria d’assegurances que comuniquin a les companyies que no 
es renovi de forma tàcita els contractes d’assegurances, amb la reserva de dret de deixar sense 
efecte aquesta comunicació amb anterioritat a la data de venciment. 
Sol·licitar a Ferrer & Ojeda Corredoria d’assegurances que ens informin de les primes de 
renovació de tots les pòlisses i ens facin arribar en PDF còpia de les pòlisses actuals per mail. 
 
MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE PERSONAL 
Aprovar la modificació del contracte formalitzat amb J.P.B., com a educadora de la llar d’infants la 
Gruneta, fins la finalització de la baixa maternal de l’educadora V.M.P., passant a contractar-la 
com a educadora de la llar d’infants la Sequieta, jornada laboral completa, amb efectes del dia 3 
de novembre de 2015 i fins la finalització de la baixa maternal de l’educadora M.P.B. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

• Contractació de R.S.S. com a educadora de la llar d’infants la Gruneta, jornada laboral 
completa, del 3 de novembre de 2015 fins la finalització de la baixa maternal de 
l’educadora Vanessa Martin Pons. 

• Contractació de O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, categoria 
laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 5 de 
novembre de 2015 al 4 de gener de 2016. 

• Contractació de C.G.M. com a conserge de l’escola Miquel Granell, jornada laboral 
completa, categoria laboral AGP8, de l’11 al 30 de novembre de 2015. 

• Contractació de S.S.A. jornada laboral completa, categoria laboral oficial primera 
electricista, del 4 de novembre al 8 de desembre de 2015.                                   

 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

• Autoritzar a X.M.P. a assistir a una reunió per a l’elaboració d’un quadre de comandament 
integral en els Serveis Socials bàsics, que es realitzarà el dia 5 de novembre de 2015 de 9 
a 14 hores a Barcelona. 

• Autoritzar a M.P.G. a assistir a una reunió de treball dels difrents representants dels 
equips tècnics per establir les línies d’actuació del PIAISS a les Terres de l’Ebre que es 
realitzarà el dia 5 de novembre de 2015 a la Sala d’actes de la Regió Sanitària de les 
Terres de l’Ebre a Tortosa. 

• Autoritzar a N.M.B. a assistir a una reunió de treball dels diferents Ajuntaments del Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes d’Smart Cities que es 
realitzarà el dia 6 de novembre de 2015 a la Fundació Tarragona Smart Mediterranian de 
Tarragona. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL 



 

• Autoritzar la realització de formació pràctica de M.A.V. a Serveis Socials els dilluns, 
dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 a 20  hores del 14 d’octubre de 2015 al 14 
d’abril de 2016. 

• Autoritzar la realització de formació pràctica de  J.S.V. a Serveis Socials els dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous i divendres de 10 a 13  hores del 15 d’octubre de 2015 al 30 d’abril de 
2016. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 465 de data 02/11/2015 que ascendeix a un import líquid de 10.983,34€, 
la qual comença amb Editorial Aranzadi SA per un import de 4.501,20 € i finalitza amb 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA per import de 1.788,32€. 

• Relació número 464 de data 02/11/2015 que ascendeixen a un import líquid de 58.622,46 
€ la qual comença amb ISS Solu de Limpieza Direct SA per import de 1.275,84 € i finalitza 
amb Genera Innovació SCCL per import de 2.420,00 €. 

• Pagament d’una bestreta del 90% de la subvenció atorgada a l’associació Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta. 

• Pagament de les beques a l’excel·lència universitària d’estudiants residents a la ciutat 
d’Amposta curs 2014-2015, per un import total de 8.000 euros. 

• Pagament al Club Handbol Amposta de la quantitat de 6.000,00 €, en relació a la 
justificació del tercer i últim termini de la subvenció nominativa. 

• Pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina per import de 
14.403,08 €. 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE BOUS 
Atorgar les subvencions extraordinàries previstes nominativament a les bases d’execució del 
pressupost en favor de: 
- Penya el Serril, 200,00 € 
- Penya Taurina l’Afició, 200,00 € 
- Associació cultural Bou Capllaçat d’Amposta, 200,00 € 
- Associació cultural Taurina emboladors d’Amposta, 1.000,00 €. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENT DE PREU JUST 
Aprovar el pagament del preu just de la porció de la finca que es descriu com:  
Finca número 6: 
Parcel·la de terreny amb una superfície de 726,23 m2., a segregar de la finca matriu integrada per la 
parcel·la 187 del polígon 77 del Cadastre de rústica d’aquest terme municipal d’Amposta. 
Referència cadastral: 43014A77001870000BI. 
Preu just: 1.997,13 €. 
El pagament es realitzarà en favor de l’actual propietari, E.V.O. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució de la fiança de 420,71 € a A.E.F.  
 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
Aprovar la certificació d’obres número 5 de l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí Adell i 
actuació en el seu entorn”, per un import de 50.527,79 € així com la factura número 2015242. 
 



 

 
 
 
EMBARG DE CRÈDITS 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre S.S.P. fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 2.869,45 €. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per JM.T.S., en representació 
del seu fill menor d’edat pels danys personals que ascendeixen a un total de 600,00 € d’acord 
amb la factura aportada presentada a nom del reclamant. 
 
Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per C.S.C. pels danys ocasionats 
al seu gos el dia 28 de maig de 2015 i ordenar el pagament de 120,19 €. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

• Desestimar la sol·licitud formulada per l’Associació Amposta Jove en la que demanen  
autorització per poder utilitzar el pavelló firal el dia 24 de desembre de 2015 de 23.59 a 
les 07.00 hores, donat que el dia indicat el pavelló està ocupat per l’associació Ecuavoley. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Atlètica Montsià en la que demana que 
quan faci mal temps, pluja o molt de vent, puguin utilitzar altres instal·lacions municipals 
com el pavelló firal, pistes exteriors, sales del gimnàs de la piscina municipal, etc per 
poder entrenar, condicionada a la prèvia petició al Coordinador de les instal·lacions 
esportives municipals, el qual indicarà quina instal·lació es pot fer servir segons la 
disponibilitat. 

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club de Bitlles en la que demana que quan faci mal 
temps, pluja o molt de vent, puguin utilitzar el pavelló firal per entrenar, condicionada a 
la prèvia petició al Departament de Fires, sempre que el pavelló estigui lliure. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

• Cessió d’un equip de megafonia (altaveus, taula de so i micro inalàmbric) per al dia 8 de 
novembre de 2015 en motiu del III Motocròs de Tardor a l’Oriola a Moto Club Amposta. 

• Cessió de 2 cassoles planes en tapa, 1 olla fonda en tapa i tres culleres per al dia 22 de 
novembre de 2015 en motiu d’un dinar per als músics i simpatitzants de la Lira per la 
celebració de Santa Cecília a la Lira Ampostina. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE CARTELLS EN LLOCS PÚBLICS 
Autoritzar la sol·licitud formulada per G.C.B. en la que demana autorització per poder repartir 
cartells per fer petició de feina en llocs públics. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Modificació del SAD de la F.E.F., que a partir del dia 26 d’octubre de 2015 gaudirà de 5 hores a la 
setmana del SAD. 
Baixa del SAD de J.H.A. amb efectes del dia 26 d’octubre de 2015 
Alta del SAD de D.F.S. 5 hores setmanals al matí, amb efectes del dia 6 de novembre de 2015 
amb un cost per a l’usuari de 36,13 €. 
 



 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
• Alta del TAD de S.P.F., pel matí de dilluns a divendres de 9 a 15 hores amb efectes del dia 

26 d’octubre de 2015 amb un cost per a l’usuari de 26,15 €. 
• Alta del TAD de A.T.F., pel matí de dilluns a divendres de 9 a 15 hores amb efectes del dia 

26 d’octubre de 2015. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorga un ajut d’urgència social de 64,19 € per despeses de subministres. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a LJ.D.V. qui podrà fer ús, junt amb la 
seva família, de l’habitatge adscrit al servei. La durada de l’acolliment serà de 3 mesos màxim, 
comptat a partir del dia 19 d’octubre de 2015. 
L’accés al servei restarà subjecte a les condicions següents: 

• En un període d’aproximadament de sis mesos, la família es compromet a desocupar 
l’habitatge. Per tal de facilitar-los la sortida d’aquest, se’ls hi tramitarà una PRMI i es 
sol·licitarà un pis a la mesa d’emergències, també es valoraran altres recursos. 

• Durant l’estada al mateix es comprometen a mantenir les condicions d’higiene i 
ordre de la llar, així com a tenir cura del mobiliari i utensilis del mateix. 

• Es comprometen a fer un ús responsable del subministrament d’aigua i llum, que 
aniran a càrrec econòmicament de l’ens municipal. 

• Es compromet a complir rigorosament el pla de treball de la PRMI. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Real Decret 977/2015, de 26 d’octubre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de 
convocatòria d’eleccions, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, verificació tancament i bones pràctiques de les operacions incloses en 
el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit 
Aprovar la senyalització de prohibir estacionar vehicles pesants a l’Av. Generalitat ja que forma 
part de la zona urbanitzable i en la resta de la població està prohibit. 
 
Informes Fira Amposta 
Condonar part del material utilitzar en aquesta edició de Fira Amposta Pescados y Mariscos 
Amposta SA pels desperfectes ocasionats a dita empresa així com els treballs dels operaris per a 
tenir-ho llest per a la fira, és a dir , un magatzem i un despatx sense càrrec. 
 
Contractes menors de serveis 
Contractació dels serveis d’Addecco Formación que oferirà una gimcana i un taller per treballar 
aspectes d’inserció laboral al IV Fòrum d’emancipació juvenil, segons oferta presentada per un 
import total de 1.950,00 €. 



 

 
 
 
Renúncia parcial a subvenció 
Aprovar la renúncia parcial, per un import de 6.346,45 €., a la subvenció FEDER atorgada a aquest 
Ajuntament d’Amposta per Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, per l’execució de l’actuació 
“Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn” (expedient GO035030). 
 
Informes oficials 

• Aprovar l’informe emés pels Serveis tècnics municipals 05-2015 sobre àmbit de vorera 
sense acabar d’urbanitzar al carrer Sant Cristòfol i sol·licitar al Departament d’obres que 
emetin un pressupost sobre el cost de les obres consistents en acabar de posar panot i 
vorera per tancar l’àmbit actual i que preparin el document tècnic necessari per 
externalitzar l’execució de les obres. 

• Aprovar l’informe emés pels Serveis tècnics municipals 16-2015 sobre la proposta 
d’adquisició de tot-ú per arranjament dels camins de la partida Mas d’En Civil al terme 
municipal d’Amposta 

 
 
 


