Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 de desembre de 2015

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu
Balart, Joanna Isabel Estévez González.
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González
Hora inici: 08:30h
Hora final: 09:45h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2015
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió
anterior, de 9 de desembre de 2015.
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
Aquest assumpte es retira de l’ordre
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
Contractació del subministrament consistent en l’adquisició d’una senyal R101, 1 senyal R400e amb
pals de 3 metres i abraçadores per regular el tràfic a l’entrada i sortida de l’escola Sagrat Cor amb
Produr Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total
de 271,78 €.
APROVACIÓ DE CONTRACTE PRIVAT
Aprovar l’adhesió a la licitació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local per la
contractació per a l’any 2016 de l’Ajuntament d’Amposta a la contractació de les assegurances de:
• Responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament.
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS
O.M.R.com a auxiliar del centre d’arts visuals amb efecte del dia 4 de gener de 2016.
D.C.S., com a oficial primera de paleta, amb efectes del dia 27 de gener de 2016.
MJ.C.P., com a auxiliar administrativa de fires, amb efectes del dia 31 de gener de 2016.
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT
Reconèixer l’antiguitat del A.S.D., amb efectes del dia 08/09/1994.
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE PERMÍS DE MATERNITAT
Autoritzar a V.C.D. a gaudir de la resta del permís de maternitat al que renúncia la seva esposa
del 19 de desembre de 2015 a l’11 de gener de 2016.
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE MODIFICACIÓ DE TORN DE TREBALL
Desestimar la sol·licitud formulada per l’agent de la Policia Local MA.E.B., en la que demana una
modificació del torn de treball els dimarts i dijous d’acord amb la llei de conciliació de la vida
laboral i familiar.

SOL·LICITUDS DE PAGAMENT DE LA SEGONA PART DE LA PAGA EXTRA DE L’ANY 2012
• Pagament de 52,15 € a H.A.C. en concepte de recuperació de part de la paga
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.
• Pagament de 297,95 € a JJ.C.F. en concepte de recuperació de part de la paga
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.
• Pagament de 398,92 € a M.S.F. en concepte de recuperació de part de la paga
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.
APROVACIÓ DE PAGAMENTS
• Relació número 554 de data 14/12/2015 que ascendeixen a un import líquid de
156.829,15 € la qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 1.381,20 € i
finalitza amb Llums Decoratives CB per import de 4.513,30 €.
• Pagament de 120,00 € a S.R.B., representant de l’andròmina “El xiringuito de Pepa amb el
cocodrilo” en concepte de participació i premi.
• Pagament de 40,00 € a D.E.S., representant de l’andròmina “Los remeros amb Los
Minions” en concepte de participació.
• Desestimar el pagament a X.M.G., representant de l’andròmina “Minions aquàtics” per no
haver presentat la documentació requerida a les bases.
• Ordenar els pagaments següents:
Entitat
Assoc. Jubilats i pensionistes
Mans Unides
Coop. Activa ONGD
Assoc. Terres de l’Ebre amb el Poble Saharaui
Pere Mata

•
•
•
•
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Pagament de 1.750 euros a favor de l’Associació per a la Defensa dels Animals
Abandonats d’Amposta, pel pagament del mes de novembre.
Pagament de 1.286,00 € a l’Esplai La Caixa Amposta.
Pagament de 1.143,00 € a l’associació de Diabètics d’Amposta.
Pagament de 2.000,00 € a l’Associació Lliga contra el Càncer.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 3 de
l’obra Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer França. Fase 1”, per un import de
50.216,18 €, així com la factura número 2.
EMBARG DE CRÈDITS
• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre LGF.C.S.
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 984,72 €.
• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre MD.F.L.
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 363,95 €.
• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre A.O.F.
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 178,36 €.
• Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre MP.E.B.
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 458,92 €.
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Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre JC.M.F. fins cobrir les
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 108,41 €.

APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per import de 12.000,00 €. pel
Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre per a dur a terme el programa de natació
2015, concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 20 de
novembre de 2015.
Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha esta atorgat.
Comprometre’s a complir totes les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i a les
condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció.
Aprovar el conveni a formalitzar amb la Diputació de Tarragona per regular la concessió de la
subvenció de 12.000,00 €. pel Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre per a dur a
terme el programa de natació 2015
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
Admetre com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a T.A.C.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS
• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical La Lira Ampostina, en la que
demana autorització per realitzar una activitat extraordinària el dia 18 de desembre de
2015 consistent en una Festa especial sopars d’empresa a majors de 16 anys de 23.00 a
06.00 hores a la Sala de Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 500
persones.
• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical La Lira Ampostina, en la que
demana autorització per realitzar una activitat extraordinària el dia 26 de desembre de
2015 consistent en una Festa revetlla Sant Esteve a majors de 16 anys de 23.00 a 06.00
hores a la Sala de Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 400
persones.
• Autoritzar a Activitats Comercials Especials SA la realització d’una activitat extraordinària
musical “discoteca mòbil”al pavelló firal el dia 13 de novembre de 2015 amb un
aforament de 499 persones.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
• Autoritzar la sol·licitud formulada per Alegria Activiy SL per ocupar la via pública el dia 3
de març de 2016 al pàrking de carrer Madrid, per ubicar una exposició mòbil gratuïta
anomenada “Energytruck”, iniciativa del Museu del Gas, amb la intenció de transmetre
coneixements relacionats amb l’energia, el medi ambient i el patrimoni industrial.
• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’IES Montsià, per ocupar tot l’aparcament de
vehicles del carrer Madrid, el dia 22 de desembre de 2015 de les 10 a les 14 hores, per
realitzar un curs, dirigit a joves que estiguin cursant ESO i tinguin el permís de conducció
classe A! Per tal d’avaluar factors de risc, als conductors de motocicletes.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS
Esborrar l’aparcament de discapacitats que hi ha al carrer Soria, enfront del número 2.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PROPAGANDA
Autoritzar la sol·licitud formulada per M.A.O. en la que demana autorització per poder realitzar
l’activitat de propaganda publicitària mitjançant vehicle.
SOL·LICITUDS DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL.
• Autoritzar la cessió de les plataformes d’escenari per a fer l’espectacle, consistent en una
plataforma de 10 m de llarg x 2 d’ample, i una plataforma de 3 metres de llarg x 3
d’ample, abans del divendres 4 de març de 2016, a la Lira Amposta, en la que demana la
cessió d’escenaris,l per a l’espectacle que farà la banda de l’escola el dissabte 12 de març
de 2016.
• Autoritzar la cessió i muntatge d’un equip de megafonia i dos micros, per al dia 19 de
desembre de 2015, amb motiu de la desfilada de moda que realitzen a l’auditori
d’Amposta, a Grup d’Animació Highland.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD
Modificació del SAD de J.L.T.C., de l’1 de desembre de 2015 al 31 de desembre de 2016.
Alta del servei de teleassistència de P.G.G.
Alta del servei de teleassistència de A.G.G.
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
S’atorguen cinc ajuts d’urgència social per un import total de 571,46€.
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA
S’atorguen cinc ajuts alimentaris per un import de 200,00€.
INFORMES TÈCNICS
Aprovar l’informe tècnic 22-2015 de 10 de desembre de 2015 segons el qual es proposa
l’aprovació de les actuacions que tot seguit es detallen, per tal de poder-les incorporar al projecte
i certificar-les posteriorment:
• Asfaltat calçada del carrer dar Tomàs Pujol, des del pont de pedra fins a la
Xemeneia. Aquesta actuació comporta la demolició del ferm actual i la nova
pavimentació amb mescles bituminoses, tot mantenint una pendent transversal
del 2% cap a la vorera nord.
Les partides necessàries per dur a terme aquesta actuació formen part del projecte
aprovat.
• Ampliació d’un tram de 80ml de calçada des de la Xemeneia, en direcció est.
Aquesta actuació comporta l’excavació de l’àmbit a ampliar, la incorporació de
tot-ú compactat i la nova pavimentació del tram ampliat i l’existent, tot
mantenint una pendent transversal del 2% cap a nord i la senyalització
horitzontal del vial.
Les partides necessàries per dur a terme aquesta actuació formen part del projecte
aprovat.
• Modificació de part de vorera amb corba de davant de la xemeneia.
Aquesta actuació comporta la col·locació de dos nous trams de rigola, tant a la
vorera nord, com la sud, la incorporació de dos embornals a la vorada nord per
facilitar l’evacuació de les pluvials i la col·locació d’un tram de vorada per
suavitzar la i facilitar la circulació de vehicles.

Les partides necessàries per dur a terme aquesta actuació formen part del projecte
aprovat.
La valoració aproximada d’aquestes actuacions és de 28.000€ (PEM) i no suposen cap augment
de pressupost d’adjudicació, ja que amb els ajustos exposats a l’informe 19/2015 hi ha partides
d’obra que no s’han pogut executar.
CORRECCIÓ D’ACORD
• Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 4 de novembre de 2015
va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 1.000,00 € a l’Associació cultural taurina
Emboladors d’Amposta. Vist l’informe emès per la tècnica de Festes segons el qual, la
concessió de la subvenció s’hauria d’haver atorgat a E.M.B, s’aprova la correcció.
• Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 23 de novembre de
2015, va aprovar la modificació de la data d’antiguitat de N.M.B. Noemí Moreno Barceló.
Atès que es va aprovar reconèixer l’antiguitat amb efectes del dia 15 de gener de 2010
quan en realitat havia de ser amb efectes del 16 de juliol de 2010, s’aprova la correcció.
COMUNICACIONS OFICIALS.
- Direcció General de Transports i Mobilitat, informe sobre el Pla especial, Marina seca a la badia
dels Alfacs” al TM d’Amposta, la junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia
al Club de Pesca Imposita.

