
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 28 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. 
Secretari acctal.: Ramon Noche Arnau 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
 
Hora inici: 08:15h 
Hora final: 08:55h 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS. 

• A poble Nou Resort SL, per ampliació i reforma d’hotel al carrer Ronda dels Pins, 27-29, del 
Poble Nou del Delta, fent constar que és d’aplicació la modificació puntual del POUM 
número 36 (Exp. 2015/257) 

• A Peimahini Patrimonial SL per la construcció d’una nau industrial al carrer Po, 41, 
condicionada a l’execució simultània o successiva de l’obra d’urbanització conforme al 
plantejament aprovat i/o projecte d’urbanització complementari, en els termes expressats a 
l’article 48 del POUM (2015/254). 

• A Gas Natural Distribución SDG SA, per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer 
Soriano Montagut, 36 (Expedient 2015/233). 

• A Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, per reforma de la marquesina “Cementiri” per 
constar, que cal sol·licitar abans de l’inici de les obres, i per tal que sigui efectiva la llicència 
sol·licitada, llicència d’ocupació de via pública, aportant plànol de situació on consti la 
superfície a ocupar i durada dels treballs o autorització temporal de la via pública efectuada 
per la Policia Local (durada dels treballs inferiors a 10 dies hàbils) segons correspongui. (Exp. 
2015/247) 

• A l’Associació d’Ajuda al Marginat Siloé, per legalització d’edificació existent al Polígon 28 
(Exp. 2015/193) 

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

 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A RECOLLIDA, CUSTÒDIA, TRACTAMENT I CURA DELS GOSSOS I 
GATS AL TERME MUNICIPAL. 
Aprovar la contractació dels serveis de recollida, custòdia, tractament i cura de gossos i gats al 
terme municipal d’Amposta per a l’any 2016  amb l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre, 
segons oferta presentada per un import total (IVA inclòs) de 14.520,00 €. 
Aprovar el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la prestació dels serveis contractats. 
Tenint en compte que la prestació del servei precisa de l’ús e la gossera municipal i que el 
present contracte no inicia la seva vigència fins el proper dia 1 de gener de 2016, autoritzar a 
l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre l’ús de la gossera municipal els dies 28 a 31 de 
desembre de 2015, per tal que puguin realitzar les tasques de preparació necessàries per la 
prestació del servei. 
 
 
 



 

CONTRACTES MENORS DE SERVEIS. 
• Contractació dels serveis de formació del CP d’Activitats de gestió administrativa per tal de 

donar compliment a la subvenció rebuda per a desenvolupar el programa Treball i Formació 
PANP 2015, amb un  total de 120 hores lectives entre els dies 15 de gener i 6 de maig de 
2015 amb T.C.T., segons oferta presentada per un import total de 4.500,00 € 

• Contractació dels serveis de millora en al gestió dels expedients municipals amb Genera 
Innovació, SCCL., segons oferta presentada per un import total de 13.068,00 € 

• Contractació dels serveis de renovació manteniment maquinari IBM 24x7 corresponent al 
període 1/1/2016 al 31/12/2016 amb Informàtica i Comunicacions Tarragona SA, segons 
oferta presentada per un import total de 3.513,84 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la reparació de fuita de refrigerant del centre de 
tecnificació esportiva amb TopClima SL segons oferta presentada per un import total de 
3.049,22 €  

• Contractació dels serveis consistents en la reparació del sistema de gestió del clima de la 
residència d’esportistes amb Instalverd 2015 SL segons oferta presentada per un import 
total de 4.961,00 €. 

 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS. 
Contractació de l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2016 amb 
la companyia Plus Ultra, per mig de MC.M.B., segons oferta presentada, per un import total de 
14.797,29 €. 
Contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de càrrecs electes, personal i voluntaris de 
protecció civil de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2016 amb la companyia FIATC, per mig de Giné 
assessors, SL, segons oferta presentada, per un import total de 9.686,35 €. 
Contractació de les assegurances dels programes Treball i formació PANP 2015, Treball i formació 
PRMI 2015, Joves per l’ocupació i Fem Ocupació per a joves amb la companyia FIATC, per mig de 
Giné assessors, SL, segons oferta presentada, per un import de: 

• Curs 1: 36,90 €, 
• Curs 2: 15,50 €. 
• Curs 3: 922,50 €. 

 
ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES MUNICIPALS. 
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 
dels riscos següents: 

• Defensa i reclamació de danys per als càrrec electes i personal. 
• Defensa i reclamació flota de vehicles (auto bàsic). 
• Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’Ajuntament d’Amposta. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL. 

• Contractació de MJ.R.H. com a conserge, categoria laboral GC7 CCAE a, jornada laboral 
Contractació de M.C.C. com a peó de neteja, categoria laboral GC10 CCAE g, jornada 
laboral completa, del 28 de desembre de 2015 al 27 de juny de 2016. 

• Contractació d’A.P.R. com a peó d’obra, categoria laboral GC8 CCAE d, jornada laboral 
completa, del 28 de desembre de 2015 al 27 de juny de 2016. 



 

• Contractació de G.P.A.com a peó d’obra, categoria laboral GC8 CCAE d, jornada laboral 
completa, del 28 de desembre de 2015 al 27 de juny de 2016. 

AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ. 
Autoritzar a L.A.S. a assistir a la sessió formativa d’ofideute que es celebrarà a Tarragona, el dia 
20 de gener de 2016 de 10’30 a 12’30 hores. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS. 

• Relació número 576 de data 28/12/2015 que ascendeixen a un import líquid de 
104.034,37€ la qual comença amb Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL, 
per import de 2.420 € i finalitza amb Garcia Excavaciones y Movimientos per import de 
2.347,40 €. 

• Pagament de 120,00 €a MM.M.G. en concepte de matrícula el curs de formació online 
“Cálculo y publicación del coste efectivo de los servicios públicos locales 2a edición”. 

• Pagament de 65,00 € a A.P.C. per la inscripció al curs  “Coreferent del projecte 
intergeneracional d’animació a la lectura: Conta’m” al Museu de les Terres de l’Ebre de 
17.30 a 20.30 hores. 

• Pagament de 1.866,66 €  en favor de SILOE, en relació a la subvenció nominativa. 
• Ordenar els  pagaments següents a Club Futbol Amposta: 

Club de Futbol Amposta 6.000 €. 
Club de Futbol Amposta, Trofeu Joan Gil Alonso, 1.500,00 €. 
Club Nàutic Amposta, 1.500,00 €. 

• Pagament a ACAF Amposta per import de 1.600,00 € en concepte de pagament del 
conveni. 

• Pagament de 600,00 € a l’IES Montsià pels  treballs realitzats per 6 alumnes del mòdul 
d’electricitat. 

• Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments de les següents subvencions 
nominatives: 
Penya el Serril, 200,00 € 
Penya taurina l’afició, 200,00 € 
Associació cultural Bou capllaçat d’Amposta, 200,00 €. 
Enrique Morales, 1.000,00 € 

• Pagament de 7.500,00 € a Chujo, SL., per la compra de la Caseta de Nadal. 
• Pagament de 3.040,73 € a Fustes Roca i Codorniu, SL. treballs de desmuntatge, reforma i 

posterior muntatge de la Caseta de Nadal. 
 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
AIXECAMENT D’EMBARG. 
Aprovar l’aixecament d’embarg de C.D.F. 
 
APROVACIÓ DEL PLA D’USOS DE TEMPORADA DE PLATGES – ANY 2016. 
Sol·licitar la Generalitat de Catalunya l’autorització de l’ocupació per a l’any 2016 corresponent a la 
distribució de serveis i usos de temporada, aprovada per al període 2012-2016 en zona de domini 
públic maritimoterrestres i en el seu cas en zona de servitud de protecció. 
 



 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI. 
Autoritzar la sol·licitud formulada per Tutu Records SL en la que demana autorització per 
realitzar una activitat de tipus musical el dia 1 de gener de 2016 consistent en una Festa mòbil 
per celebrar la nit de Cap d’any a majors de 18 anys. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 
Alta del servei de teleassistència de H.C.G. 
Baixa del servei de teleassistència de I.B.M., amb efectes del dia 21 de desembre de 2015. 
Baixa del SAD de I.S.C., ja que a partir del 22 de desembre de 2015 passa a fer ús del servei de 
centre de dia. 
Baixa del SAD de T.C.R., per defunció amb efectes del dia 18 de desembre de 2015. 
Baixa del SAD de E.F.F., per manca de compliment dels objectes amb efectes del dia 24 de 
desembre de 2015. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD. 
Alta del TAD de I.S.C., amb efectes del dia 22 de desembre de 2015. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 
S’atorguen set ajuts d’urgència social per un import total de 677,73€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA. 
S’atorguen nou ajuts alimentaris per un import total de 360,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS. 
Aprovar l’informe emès pels Serveis tècnics municipals número 52-15, de 22 de desembre de 2016 
als efectes del que estableix l’article 85.7 del DL 1/2010, a l’aprovació inicial de la modificació puntual 
del POUM de Tortosa “Reordenació emplaçament equipaments públics” segons el qual la mateixa, 
no afecta, en cap cas, el planejament urbanístic d’Amposta. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS. 
- Departament d’empresa i ocupació, Resolució EMO/2973/2015, de 14 de desembre, per la qual es 
publiquen les dates afegides i/o substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura 
autoritzada de diversos municipis per a l’any 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica que el treballador A.S.D., al que se li va 
reconèixer una prestació de lesions permanents no invalidants, les mateixes no impedeixen al 
treballador el desenvolupament de qualsevol activitat laboral, la Junta de Govern Local resta 
assabentada i mana es traslladi còpia al Departament de personal. 
- Servei d’Assistència Municipal, comunica que el Consorci Localret està impulsant una nova compra 
agregada dels “Serveis de Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals 
adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines”, la Junta de Govern Local 
resta assabentada i mana es traslladi còpia al departament d’informàtica. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
 



 

URGÈNCIES. 
Contractació de subministraments 

• Contractació del subministrament consistent en la compra de 24 polos bicolor de la 
uniformitat de la policia local amb Insignia segons oferta presentada per un import total 
de 1.513,27 €. 

• Contractació del subministrament consistent en la compra de senyalització urbana per a 
l’oficina de turisme amb Señales Girod SL segons oferta presentada per un import total 
de 1.647,34 €. 

• Aprovació per realització de l’activitat “Cursa Solidària Sant Silvestre” 
 
Sol·licituds d’autorització per ús de dependències municipals 

• Acceptar la cessió de l’espai exterior del pavelló Firal a P.V.T. de les 22:00 h del 31 de 
desembre de 2015 fins 06:00 h de l’1 de gener de 2016. Aplicar la tarifa de la taxa 
atenent al següent càlcul: 8 hores de cessió d’ús del Pavelló X 100 € = 800,00 €. 

• Acceptar la cessió del Pavelló Fira a l’ASSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE MAQUINARIA 
AGRICOLA DE LAS COMARCAS DEL MONTSIA Y BAIX EBRE els dies 20 i 21 de gener de 
2016 de les 08:00 fins les 13:00 hores. 

• Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori a l’escola “Angloschool Idiomes” els dies: 
Tipus d’ús Dia Mes Horari 

Assaig 9, 10, 14 i 16 Desembre 17:15 fins les 19:15 

Assaig 15 Desembre 17:15 fins les 18:30 

Representació obra 18 Desembre 10:00 fins les 22:00 

Aprovar la liquidació del preu públic només per al dia de la representació, atenent a 
l’acord pres en la Junta de Govern Local del passat 19 d’octubre de 2015. 

• Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’Església 
Evangèlica el dia 2 de gener de 2016 de 19:00h a 21:00h. 

• Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’Institut 
Montsià els dies: 

Dies Dependència Horari 

11 Desembre 09.00 a 20.00 

15 Desembre 12.30 a 14.30 

17 Desembre 09.00 a 14.00 

18 Desembre 12.30 a 14.30 

• Desestimar la cessió de l’ús del Pavelló Poliesportiu durant els dies 21 al 31 de 
desembre de 2015 a CLUB TWIRLING AMPOSTA , ja està ocupada per una altra activitat. 

• Desestimar la cessió de l’ús del Pavelló Poliesportiu durant els dilluns i dimecres dels 
mesos de desembre de 2015 i de gener de 2016 per realitzar entrenaments a 
COMPARSA DE CARNESTOLTES d’Amposta. 

• Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal a La Garba  
el dia 2 de gener de 2016 de 19:00h a 21:00h 

 
Correcció d’acord 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 9 de desembre de 2015 va 
aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment anual del programari gestió 
Policia Local (Eurocop) amb Eurocop Technologies SL per un import de 3.811,50 €. 



 

Atès que es va produir un error ja que es va fer constar que era per al període 01/04/2016 a 
31/12/2016 quan en realitat havia de ser per al període 01/01/2016 a 31/12/2016. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat aprova la correcció de l’acord. 
 
 


