Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 29 de febrer de 2016

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, 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: 08:20h
Hora final: 10:00h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 22 DE FEBRER 2016
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
de data 22 de febrer de 2016.
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS
A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer Sant Agustí, 30, (Exp.
2015/249)
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a cadascun dels
expedients examinats.
CREACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I D’HABITATGE I ADSCRIPCIÓ DE BÉNS
Aprovar la creació de l’inventari específic del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge de
l’Ajuntament d’Amposta, dins del patrimoni general.
Adscriure al patrimoni municipal del sòl i d’habitatge de l’Ajuntament d’Amposta els béns
immobles següents: Finca adjudicada P.8.1 del sector PMU-1 “Cementiri”.
APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “INSTAL·LACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES
(EDRR)”.
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Instal·lació de recàrrega ràpida de
vehicles (EdRR)", redactat per l’Enginyer municipal, JC.G.C. amb un pressupost d’execució per
contracta de 48.664,78 €.
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies, als efectes del seu
examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT.
CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
Contractació de les obres consistents en l’arranjament del camí paral·lel a la via Val de Zafan a
continuació de l’Av. Aragonesa, degut a la perillositat que hi ha per un desnivell a poca amplada de la
via i els clots amb CONTREGISA segons oferta presentada per un import total de 6.558,81 €.

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS
Contractació del subministrament consistent en 2.000 guies del servei de primera acollida per a
persones nouvingudes amb Offset-Digital Impremta Domingo segons oferta presentada per un
import total de 1.766,60 €.
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
• Contractació dels serveis consistents en el trasllat de palmeres a l’abocador amb Garcia
Excavaciones y Movimientos SL segons oferta presentada per un import total de 1.331,00
€.
• Contractació dels serveis consistents en el Programa Emprenedors a les Escoles amb
Memoryteca Smart Brains SL segons oferta presentada per un import total de 2.400,00 €.
• Contractació dels serveis consistents en un monitor per a les activitats del Centre Obert
Infantil mitjançant la Fundació Pere Tarrés des del 14 de març fins al 21 de juny de 2016
amb Fundació Pere Tarrés segons oferta presentada per un import total de 1.183,77 €.
ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY
Acceptar la cessió gratuïta realitzada per I.S.V. en favor d’aquest Ajuntament d’Amposta de la
finca amb la descripció següent: “Peça de terra horta situada al terme municipal d’Amposta,
partida Grau, amb una cabuda de vint-i-cinc cèntims de jornal, equivalents a cinc-cents quarantaset metres quadrats; té forma triangular i confronta: nord i oest, amb desaigüe que la separa
d’un molí avui en dia sense ús i en ruïnes; est, amb el Canal; i al sud, amb el camí de Miralles”.
Inscrita al Registre de la propietat d’Amposta-1, al volum 3005, foli 81, finca número 25411.
Referència cadastral: 43014A002001770000BO.
Valor: 2.355,20 €.
Determinar que la finca s’adquireix en concepte de bé patrimonial.
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Contractació de V.F.Z. com a Director del Centre d’Arts Visuals, categoria laboral A1-23, 28 hores
setmanals de l’1 de març al 31 d’agost de 2016.
Contractació de A.N.G. 18,75 hores setmanals (de dilluns a divendres de 11.15 a 15 hores),
categoria laboral A2-19, de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016.
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER CONVIVÈNCIA ESTABLE
Atorgar a J.D.C. 15 dies de permís entre el 18 d’abril i el 2 de maig de 2016 per inici de
convivència.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
Autoritzar L.A.S. a realitzar atenció al públic al Poble Nou del Delta el dia 4 de març de 2016 de 12
a 15 hores.
SOL·LICITUD DE CANVIS EN ELS SERVEIS D’E-TRAM I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI
Acceptar la sol·licitud de modificació del servei, de les condicions generals i específiques que
regulen la prestació del Servei per part de l’AOC i habilitar al Consorci AOC com a encarregat del
tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats
en la sol·licitud.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
• Relació número 062 de data 29/02/2016 que ascendeix a un import líquid de 5.459,71€,
la qual comença amb Agència de l’Habitatge de Catalunya, per import de 1.206,06 € i
finalitza amb Gas Natural Servicios SDG SA per import de 1.497,00 €.
• Pagament de 2.601,30 € a la Generalitat de Catalunya, havent de realitzar abans del dia 3
de març de 2016 un pagament inicial de 650,00 € per tal de poder fer la reserva
• Pagament a N.P.G. de 572,13 €., en concepte de part pendent de pagament de les seves
retribucions com monitora de la piscina d’Amposta per part de l’empresa contractista del
servei, Promociones Castel Piquer, SL.
• Liquidació dels deutes pendents de la Societat GURSAM amb La Caixa i Ibercaja Banco,
SAU.,
La Caixa: 105,55€.
Ibercaja: 184,42€.
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE CRÈDIT
Aprovar la sol·licitud formulada per Nafer SL de transmissió de drets de cobrament representats
per la factura número A-7/16 de l’obra “Circuit número 2. Substitució d’element termostàtic
circuït 2” en favor de Caixa Popular, per un import de 804,45 €.
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € a Tekdom Serveis Arquitectura Integrals SL, pels
motius indicats.
APROVACIÓ DE LES BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ACTIVITATS D’ENSENYAMENT
Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares
d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any 2016, obrint el termini de
presentació de sol·licituds, fins el dia 29 d’abril de 2016.
Ordenar que es doni publicitat a les bases aprovades i a la convocatòria mitjançant la seva
publicació en el BOP, per un termini de 20 dies, la Revista Amposta i la pàgina web de
l'Ajuntament.
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA “14A. EDICIÓ PREMI BIENNAL D’ART CIUTAT
D’AMPOSTA”
Aprovar les Bases reguladores de la 14ena edició del Premi biennal d’Art Ciutat d’Amposta,
obrint el termini de presentació de sol·licituds, fins el dia 3 d’abril de 2016.
Per presentar-se, s’haurà d’acreditar estar al corrent d’Hisenda i la seguretat social així com no
tenir deutes pendents amb l’Ajuntament d'Amposta.
Ordenar que es doni publicitat a les bases aprovades i a la convocatòria mitjançant la seva
publicació en el BOP, per un termini de 20 dies, la Revista Amposta i la pàgina web de
l'Ajuntament.
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB DE FUTBOL AMPOSTA.
Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa en favor del Club de Futbol Amposta, per import de
6.000,00 €.

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “I AMPOSTA FOOD TRUCK FEST”.
Aprovar la realització de l’activitat Primer Amposta Food Truck Fest que tindrà lloc el dissabte 9
d’abril de 2016 al Parc dels Xiribecs d’Amposta de 10.30 a 23.00 hores.
L’Ajuntament d'Amposta es farà càrrec de 3 grups electrògens, serveis wc mòbils ubicats en 3 o 4
llocs diferents del parc, carpes i taules per al mercat vintage i zona d’activitats, taules i cadires per
poder menjar, equip de so i escenari.
Que el departament d’obres o enginyer municipal redactin informe sobre la necessitat d’algun
pla de prevenció o procediment especial. Seguretat contra incendis, ja que les furgonetes cuinen
amb focs de gas o llum.
Que es reforci la senyalització per arribar al parc dels Xiribecs ia la zona de concentració de
vehicles clàssic o motos Harley’s.
Que la Policia Local emeti informe sobre la necessitat d’un pla de prevenció i mesures de
seguretat degut a l’afluència de gent al parc.
Reservar l’Av. Josep Tarradelles, per a pàrquing dels expositors i zona d’accés de les Food Trucks.
Que es reservi la zona per a la concentració de vehicles clàssics a l’Av. Sebastià Juan Arbó.
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
• Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per M.B.S., per quan
no es donen les circumstàncies que determinen l’existència de responsabilitat
patrimonial d’aquest Ajuntament .
• Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per JC.F.P. pels danys
ocasionats al seu vehicle el dia 2 de novembre de 2015 a la rotonda de l’Av. Catalunya
amb l’Av. Josep Tarradelles, danys que ascendeixen a un total de 262,42 € d’acord amb la
factura ja pagada, presentada a nom del reclamant.
• Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per J.S.P. pels danys
ocasionats al seu habitatge, danys que ascendeixen a un total de 211,67 € d’acord amb la
factura ja pagada, presentada a nom del reclamant.
• Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per MC.C.G. pels danys
ocasionats al seu vehicle el dia 16 d’agost de 2015, danys que ascendeixen a un total de
204,44 € d’acord amb la factura ja pagada, presentada a nom de la reclamant.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE INCLÒS EN EL PLA
D’USOS DE TEMPORADA DE COSTES PER A L’ANY 2016
Autoritzar la sol·licitud formulada per Deltaventur SL, d’acord amb el Pla de distribució d’usos i
serveis de temporada de les platges 2016, en la que demana la renovació de l’autorització per
ocupació i aprofitament del domini públic marítim terrestre per a les embarcacions següents des
del 15 de març fins al 31 d’agost de 2016:
20 kayacs de 3 m2
1 embarcació de vela de 5 m 2
1 embarcació de salvament de 6 m2
4 metres quadrats per a l’inflable aquàtic.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Emetre informe favorable a la sol·licitud indicada per The Lift Producciones Int. SL en la que
demanen autorització per realitzar un rodatge cinematogràfic a la Platja Eucaliptus, amb un
cavall, els dies 10 i 11 de març de 2016 de 6 a 22 hores així com per estacionar diversos vehicles a
l’entrada de la platja, i en cas de mal temps, poder-ho realitzar el dia 14 de març a la mateixa

hora, sense perjudici dels altres permisos necessaris de les altres administracions competents, i
advertint a la sol·licitant que hauran de respectar les normes de trànsit.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
• Cedir a Club BTT Montbike, l’ús de l’equip de so del Casal Ampostí de la Música per al dia
5 i 6 de març de 2016 en motiu del canicross urbà.
• Cedir a la Ultra Ebre Swim Marathon, l’ús de 4 carpes per al dia 27 d’agost de 2016 en
motiu de l’Ultra Ebre swim Marathon Ebre a Amposta, previ pagament d’una fiança de
80,00€.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS
A Los Taus RCTE d’Amposta /(Rugby), els dies:
- 12 de març, desplaçament a Tarragona.
- 14 i 15 de març, desplaçament a Sitges.
- 18 i 19 de juny, desplaçament a Lleida.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD
Alta del SAD de C.C.G., amb efectes del dia 22 de febrer de 2016, amb un cost per a la usuària de
108,15 €.
Alta del SAD E.C.L., amb efectes del dia 22 de febrer de 2016.
Alta del SAD E.F.G., amb efectes del dia 22 de febrer de 2016.
Baixa del SAD A.R.F., amb efectes del dia 22 de febrer de 2016.
Alta del servei de teleassistència de M.G.Q.
Alta del servei de teleassistència de R.M.R.
Baixa del servei de teleassistència de J.D.E.,per baixa amb efectes del dia 31 de desembre de
2015.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD
Baixa del TAD de A.A.Z., per ingrés residencial amb efectes del dia 23 de febrer de 2016.
Alta del TAD A.F.J. dilluns, dimecres i divendres al matí, amb cost per a l’usuari de 49,80 €
mensuals.
Alta del TAD de C.G.C., amb un cost per a la usuària de 74,90 € mensuals.
Alta del TAD E.F.G., amb efectes del dia 19 de febrer de 2016.
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import total de 432,11€.
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA
S’atorguen onze ajuts d’urgència social per un import total de 440,00€.
PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a I.LL.P., qui podrà fer ús de l’habitatge
adscrit situat al carrer Lleó amb les següents condicions:
- La durada de l’acolliment serà de 4 mesos comptats a partir del dia 1 de març de 2016.
- L’accés al servei restarà subjecte a les següents condicions:
. Fer el seguiment amb els serveis socials bàsics.
. Seguir el pla de treball pautat des dels serveis socials bàsics.

. Realitzar una recerca activa de vivenda.
PROPOSTA D’ATORGAMENT D’AJUTS A USUARIS DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Bonificar econòmicament l’assistència de manera gratuïta a jornada sencera amb el servei de
menjador mitjançant tupper, l’assistència de l següent menor a la Llar d’infants la Gruneta, amb
efectes del dia 1 de març de 2016: A.S.F., mare de la menor C.F.M.
INFORMES TÈCNICS
• Aprovar l’informe número 05-16 de 15 de febrer de 2016, per quan la modificació puntual
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Deltebre, per la implantació d’usos
dotacionals a l’accés del nucli urbà de Riumar, no afecta en cap cas el planejament
urbanístic d’Amposta.
• Aprovar l’informe número 01-06 d’1 de febrer de 2016 sobre la situació de la urbanització
de l’Av. Santa Bàrbara – Carmelites Missioneres Teresianes d’Amposta, segons el qual, les
obres de canalització de la xarxa de telefonia es van executar a les obres del Projecte
d’Urbanització esmentat, instal·lant els punts de connexió necessaris per donar cobertura
a la zona d’àmbit del projecte, incloent el carrer Teresa Mira.
COMUNICACIONS OFICIALS
- Museu de les Terres de l’Ebre, remet certificació dels acords adoptats per la Junta General del
Consorci en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Síndic de greuges de Catalunya, remet queixa promoguda per R.S. sobre una comunicació
prèvia d’habitatge d’ús turístic, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Jutjat contenciós administratiu, remet sentència 27/2016, estimant parcialment el recurs
contenciós administratiu interposat per R.M.D. la Junta de Govern Local resta assabentada.
TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap.
URGÈNCIES.
Sol·licituds d’autorització per ús d’instal·lacions municipals
Deixar sense efecte l’autorització de l’ús de la sala de reunions de l’edifici Hotel d’entitats del 15
de febrer al 30 de juny de 2016 per a realitzar classes del mòdul de secretariat i atenció al públic i
el mòdul d’animació sociocultural i turística pels matins.
Autoritzar l’ús de la sala de reunions de l’edifici Hotel d’entitats, des del 2 de març fins al 22 de
juny de 2016 de 15.30 a 19.30 i els dies 18 de març, 1, 8, 15 i 22 d’abril de 15.30 a 19.30 amb
motiu de la formació del programa Joves per l’ocupació.
Sol·licituds d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament
• Autoritzar que es pinti un pas de vianants davant dels congelats de l’Av. Catalunya i
sol·licitar als Serveis tècnics municipals, que realitzin un estudi sobre l’exposat per la
Policia Local.
• Autoritzar que es pinti un pas de vianants davant dels congelats de l’Av. Catalunya i
sol·licitar als Serveis tècnics municipals, que realitzin un estudi sobre l’exposat per la
Policia Local.

Aprovació de convenis de col·laboració amb les entitats esportives
Aprovar els esborranys de conveni de col·laboració a formalitzar amb les següents entitats
esportives, supeditats a la comprovació que les mateixes estant al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social:
- Club Nàutic Amposta
23.000,00 €
- Sala Esgrima Amposta
18.000,00 €
- Unió Atlètica Montsià
14.000,00 €
- Club Natació Amposta
4.000,00 €
- Club Handbol Amposta 30.000,00 €
- Club Futbol Amposta
46.000,00 €
- Club Futbol Sala Amposta 4.000,00 €
- Club Bàsquet Amposta
4.000,00 €
- Club Hoquei Patí
6.500,00 €
- Club Tir Montsià
4.000,00 €
- Club BTT Montbike
6.000,00 €
- APASA
3.000,00 €
Sol·licitud de bestreta
Atorgar a P.G.D. una bestreta de nòmina reintegrable per import de 623,76 € de tal manera que
ambdues bestretes les haurà de reintegrar en el termini màxim de 14 mensualitats.
Sol·licitud d’autorització per repartiment de publicitat
Autoritzar la sol·licitud formulada per S.P.N. per repartir publicitat sobre el pub We Are el dia 27
de febrer de 2016, pels voltants del pavelló on es celebra la festa de la carxofada.
Proposta de col·laboració municipal
Atenent que el proper diumenge 6 de març de 2016, el club de Ball Esportiu Quickdance,
organitza el III Trofeu Nacional Ciutat d’Amposta de ball esportiu i competició al pavelló municipa,
aprovar la col·laboració de l’Ajuntament d'Amposta des de l’àrea d’esports, assumint el pagament
dels costos següents:
- Trofeus, aproximadament 1.200,00 €
- Megafonia, aproximadament, 500-600 €.
- 200 cadires, aproximadament 120,00 €
- Ambulància.

