Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 7 de març 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: 09:50h
Hora final: 10:42h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 29 DE FEBRER 2016
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
de data 29 de febrer de 2016.
PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA
Que l’Ajuntament d’Amposta s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

115,002

96,809

69,217 Sublot 1 (3.0A)

40,728885

141,560

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

163,494

P3

85,352 Sublot 3 (2.1 DHA)
125,265

144,809

P1

Sublot 4 (2.0 A)

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
42,043426

65,076 Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts
de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

3.1A

TP-DH3C

100,866

88,530

68,709

6.1

TP-DH6B

114,754

97,365

92,471

P4
78,696

P5
75,889

P6
64,956

Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a efectes
exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6a, 08007, Barcelona).
Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU (Av. Vilanova, 12, 08018 Barcelona) com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
BAIXA VOLUNTÀRIA DE PERSONAL
Aprovar la baixa voluntària de D.C.V., amb efectes del dia 1 de març de 2016 com a oficial d’obra
del projecte “Arranjament i manteniment d’espais naturals “Camí de Sirga” del Programa de
Treball i Formació 2015. Exp. 2015/PANP/SPO/0013 del Servei d’ocupació de Catalunya.
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
contractació de J.F.N. com a oficial d’obra, categoria laboral GC8 CCA81, jornada laboral completa,
del 8 de març al 15 de maig de 2016.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
• Autoritzar a N.M.B., a assistir, juntament amb el regidor de Noves tecnologies,
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, Pau Cid Espelta, a la reunió del grup
de treball d’ajuntaments del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de
projectes d’Smart cities, que es durà a terme el dia 11 de març de 2016 de 12.30 a 15
hores.
• Autoritzar a M.V.P., a assistir a la reunió tècnica que tindrà lloc a la seu del Consell
Nacional de la Joventut i després visitar el Saló de l’ensenyament de Barcelona el dia 9 de
març de 2016.
• Autoritzar a V.A.G. a assistir al taller sobre responsabilitat patrimonial, organitzat per
l’Escola d’Administració Pública els dies 6, 13 i 20 d’octubre de 2016 de 9 a 14 hores a
Barcelona.
• Autoritzar a L.A.S. a assistir a un taller sobre la llei 24/2015 sobre mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica organitzat per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, el dia 14 de març de 2016 de 10 a 14 hores al
centre cívic de Ferreries a Tortosa.
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE
TREBALL
Autoritzar la realització de formació pràctica de l’alumne D.T., estudiat de Gestió Forestal i de
Medi Natural per tal que realitzi les pràctiques del 24 de febrer al 29 d’abril de 2016, els
divendres de 8 a 15 hores.
EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC EXTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL
Extingir la concessió del quiosc exterior del mercat municipal adjudicada a R.E.R. per acord de la
Comissió de Govern Local de 7 de gener de 1987, d’acord amb l’article 100.a) de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, atès que R.E.R. va morir el 23 de novembre de 2011.
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
• Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per I.Q.B. pels danys
soferts, per l’aigua de la pluja que els va tornar a entrar a les caselles 1, 2 i 3 de l’exterior

•

del mercat municipal, de les quals ell està com a llogater de l’Ajuntament d’Amposta
produint-los danys al quadre elèctric, reconeixent la responsabilitat patrimonial d'aquest
Ajuntament, derivada del funcionament normal o anormal dels serveis públics, danys que
ascendeixen a un total de 6.708,66 €.
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per M.D.B. amb data
19 de novembre de 2015 motivada pels danys causats al seu habitatge, suposadament
per una incidència amb la canonada de la claveguera general del carrer Sant Antoni,
sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat els
defectes en el termini concedit.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
• Autoritzar la sol·licitud formulada per LL.S.S. en la que demana autorització per utilitzar
l’espai de l’embarcador i suport dels voluntaris de protecció civil per a la UltraEbre Swim
Marathon que es realitzarà el dia 27 d’agost de 2016 sense perjudici, de les
corresponents autoritzacions de les altres administracions competents.
• Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per J.F.F. representant de la
PDE d’Amposta, en la que demana autorització per ocupació de la via pública a la Plaça
Ramon Berenguer IV per tal de posar una taula per recollir signatures durant la ballada
de jotes del dia 6 de març de 2016.
• Autoritzar la sol·licitud formulada per JA.O.M. representant de l’Associació Espai
Demòcrata de l’Ebre, en la que demana autorització per ocupació de la via pública, per
col·locar una carpa informativa el dia 12 de març de 2016, de 9 a 14 hores a la plaça del
mercat.
• Autoritzar la sol·licitud formulada per la representant del patronat de les palmes de
Càritas en la que demana autorització per ocupació de la via pública el dia 15 de març de
2016 a la plaça del mercat d’Amposta per tal de vendre palmes en motiu del mercat
setmanal, per part d’un grup de voluntaris de Càritas que confeccionen palmes sense
ànim de lucre, la recaptació de les quals es destina a l’obra social de la parròquia.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS
• A Centre Obert Infantil, el dia 7 de març de 2016.
• A la tècnic del Programa Joves per l’ocupació, el dia 22 de març de 2016 amb motiu de
sortida formativa amb els alumnes a Saragossa.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD
Alta del SAD de F.C.G., amb efectes del dia 7 de març de 2016.
Alta del SAD de C.S.T., amb efectes del dia 8 de març de 2016.
Alta del SAD de F.C.R., del 29 de febrer al 31 de desembre de 2016, amb un cost per a l’usuari de
75,87 €.
Alta del SAD de R.Z., del 7 de març al 31 de desembre de 2016.
Alta del SAD de E.M.P., del 3 de març al 31 de desembre de 2016.
Baixa del SAD de M.P.B., per ingrés residencial amb efectes del dia 29 de febrer de 2016.
Baixa del SAD de E.F.G., per ingrés residencial amb efectes del dia 29 de febrer de 2016.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD
Baixa del TAD de E.F.G., per ingrés residencial amb efectes del dia 29 de febrer de 2016.

Alta del TAD de A.P.Q., amb efectes del dia 3 de març, de dilluns a divendres a jornada completa
de 9 a 19 hores, amb un cost per a la usuària de 52,59 € mensuals.
PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL
• Anul·lar l’ajut d’urgència social atorgat a P.G.G. per un import de 100,00 €, pels motius
indicats, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el
dia 30 de novembre de 2015.
• Anul·lar l’ajut d’urgència social atorgat a MP.A.S.L. el qual va ser aprovat per la Junta de
Govern Local en la sessió duta a terme el dia 8 de febrer de 2016.
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
S’atorguen vuit ajuts d’urgència social per un import total de 1113,60€.
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA
S’atorguen deu ajuts alimentaris per un import de 400,00€.
PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a C.F.R., qui podrà fer ús, juntament
amb la seva família, de l’habitatge adscrit amb les següents condicions:
- La durada de l’acolliment serà de 6 mesos comptats a partir del dia 1 de març de 2016.
- L’accés al servei restarà subjecte a les següents condicions:
. En un període d’aproximadament sis mesos, es traslladarà a un pis de lloguer ordinari,
tot i que també farem gestions per a un lloguer social de servihabitat i/o altres opcions
que es puguin realitzar.
. 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.
. També es comprometen a fer un ús responsable dels subministraments d’aigua i llum,
que aniran a càrrec econòmicament de l’ens municipal.
CORRECCIONS D’ACORD
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 15 de febrer de 2016 va
aprovar els següents acords:
“PRIMER. Acceptar la cessió de l’Auditori els dies 26, 27 i 29 d’abril de 2016 per la celebració del XXXI
RODA DE TEATRE ESCOLAR..
SEGON. Aplicar l’exempció del preu públic per quant l’entitat no té finalitat lucrativa i ha demanat
expressament l’exempció.
TERCER. Vincular l’autorització a l’obligació del compliment de les normes, el bon ús del material i les
instal·lacions essent responsable solidaria la persona sol·licitant de la dependència municipal.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’interessat, oficina de gestió tributària i coordinador
d’instal·lacions esportives.”
Atenent que al primer paràgraf dels acord indicats on diu “Rosa de Teatre Escolar” ha de dir “XXX
Roda de Teatre Escolar”.
Al segon paràgraf on diu “La representat de l’Institut de Tecnificació manifesta que l’objecte d’aquest
centre d’ensenyança...” ha de dir “La representant del CRP del Montsià manifesta que l’objecte
d’aquesta activitat ...”

Amb tot l’exposat i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/92, segons el qual:
“·Així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la correcció de l’acord indicat.
Atès que en data 21 d’agost de 2015, per Decret d’alcaldia número 1309/2015, assumpte
atorgament de subvencions de cultura 2015, s’acorda entre altres:
SEGON. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats següents, d’acord amb les sol·licituds
rebudes i la valoració de cadascuna:
- Associació de Veïns de la Vila, per la realització de les Festes del Carasol, del 30 i 31 de juliol i 1 i 2
d’agost de 2015, per l’interès de la programació presentada i la seva viabilitat econòmica: 21,4 punts i
2.500,00 €.
Atenent que a l’informe de la tècnic de cultura constava que els punts a l’Associació de Veïns de la
Vila eren 18 punts i no 21,4 punts com consta al Decret i 2.100,00 € i no 2.500,00 € com constava
al Decret.
Atès que es va produir un error en la redacció del Decret número 1309/2015.
Atenent que posteriorment, en data 21 de gener de 2015, es va dictar el Decret número
1914/2015, en el qual es va aprovar entre altres:
SEGON. Aprovar la justificació presentada per diferents entitats entre les quals:
Entitat
I. Justificació
I. Atorgat
I.a percebre Bestreta
Assoc. Veïns de la Vila
2.484,40 2.100,00 2.100,00
TERCER. Reconèixer les obligacions i ordenar els següents pagaments:
Entitat
I.a percebre
Bestreta
Assoc. Veïns de la Vila
2.100,00
Atenent que aquest decret número 1914/2015 estava redactat correctament.
Aprovar la correcció del Decret número 1309/2015, de21 d’agost de 2015 i on consta:
“SEGON. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats següents, d’acord amb les sol·licituds
rebudes i la valoració de cadascuna:
- Associació de Veïns de la Vila, per la realització de les Festes del Carasol, del 30 i 31 de juliol i 1 i 2
d’agost de 2015, per l’interès de la programació presentada i la seva viabilitat econòmica: 21,4 punts i
2.500,00 €.”
Ha de constar:
SEGON. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats següents, d’acord amb les sol·licituds
rebudes i la valoració de cadascuna:
- Associació de Veïns de la Vila, per la realització de les Festes del Carasol, del 30 i 31 de juliol i 1 i 2
d’agost de 2015, per l’interès de la programació presentada i la seva viabilitat econòmica: 18 punts i
2.100,00 €.
Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 22 de febrer de 2016 va
aprovar la contractació de les obres consistents en la col·locació d’un aparell d’aire condicionat al
despatx del Regidor German Ciscar amb Serveis Mit Instal·lacions SL segons oferta presentada per
un import total de 1.193,63 €.
Atès que efectivament, es va produir un error en la proposta d’acord, ja que havia de constar que
l’aparell d’aire condicionat era per al despatx que està al servei del Grup Municipal de PxC i no per al
despatx del Regidor German Ciscar, com consta.
Amb tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar la correcció de l’acord
indicat.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, certificat de l’acord de Ple d’impugnació del RD 1/2016 de 8
de gener de revisió dels Plans Hidrològics i de donar poders a lletrats i procuradors, la Junta de
Govern Local resta assabentada.
- Institut Nacional de la Seguretat Social, concedeix una pròrroga de 180 dies de la situació
d’incapacitat temporal del treballador FJ.M.M., condicionada al control mèdic a efectuar per
l’ICAM a partir del dia 25 de juny de 2016, la Junta de Govern local resta assabentada.
- Síndic de Greuges de Catalunya, sol·licita informació sobre diferents àmbits materials de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre autoritza la subscripció del contracte
per a l’ús de la marca i logotip “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera, la Junta de Govern local
resta assabentada.
- Protecció Civil, informa que hi ha pans d’emergència pendents de tràmit, la junta de Govern
local resta assabentada.
- Departament d’empresa i coneixement, sobre l’activitat Amposta Food Truck Fest i Mercat
Vintage, la Junta de Govern Local resta assabentada.
TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap.
URGÈNCIES.
Embarg de crèdits i deutes
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre J.B.M. d’aquest Ajuntament fins cobrir
les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 1.429,13 €.
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament
• Autoritzar la col·locació de pilones entre els arbres a tot el carrer Jardí per evitar les
indisciplines viàries
• Autoritzar la col·locació de 8 pilones i una paperera al carrer Valentins i una barana de
protecció al carrer Mas de Barberans.
• Vista la sol·licitud formulada per MA.M.F., Directora d’ESARDI, en la que demana que
s’habiliti una zona d’estacionament oficial per al professorat d’ESARDI, Informar a la
sol·licitant que actualment s’està en contacte amb la propietat del solar de la Furfural per
tal de poder fer una zona d’aparcament.
Sol·licitud d’assistència jurídica
Atorgar assistència jurídica als agents amb tip 4001 i 2690 per part de l’advocat M.G.I. al
procediment del Jutjat d’instrucció número 2 d’Amposta amb referència prèvies 52/2016
Elecció de representant al Consell Assessor de Ports de la Generalitat de Catalunya
Atorgar el vot de l’Ajuntament d’Amposta, al candidat de la zona portuària SUD al Sr.Jordi Gaseni
Blanch, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
Contractes de subministrament
• Subministrament consistent en 96 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY (ref. 3064751)
amb Lyreco España SA segons oferta presentada per un import total de 1.167,40 €.

•

•

Subministrament consistent en roba de treball d’hivern reflectant per a la brigada. ( 30
parkes, 30 pantalons d’hivern i 60 polos) amb Fabricats i Manipulats Signo SL segons oferta
presentada per un import total de 4.074,68 €.
Subministrament consistent en 1200 kg de pintura vial acril 20 blanca per a senyalització
horitzontal de tràfic amb Agustina Arnau SA segons oferta presentada per un import total
de 3.484,8€.

Aprovació de col·laboració per a la instal·lació de parada de sementals.
Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Organisme Autònom “Cria Caballar de las
Fuerzas Armadas” (Centre militar de cria cavallar de Zaragoza) per tal de fomentar la cria equina
al municipi d’Amposta.
Reclamació contra la taxa per entrada i sortida de vehicles
Desestimar la sol·licitud formulada per R.M.M. ja que la liquidació és correcta per quant
l’interessat ha gaudit d’una reserva de la via pública encara que no hagués sol·licitat
expressament la llicència.

