
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 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. 

Secretari acctal.: Ramon Noche i Arnau 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:25h 

Hora final: 08:55h 

 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 21 de març de 2016. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en cartell informatiu per penjar els cartells de 
propaganda electoral dels candidats a la consulta popular del 3 d’abril de 2016 al Poble Nou 
del Delta amb Drink Willow’s SL segons oferta presentada per un import total de 632,18 €. 

• Contractació del subministrament consistent en material per reparar la tanca de la gossera 
municipal amb Simó Materials SA segons oferta presentada per un import total de 
1.141,84 €  

• Contractació del subministrament i instal·lació de 20 equips de localització GPS amb 
Localitzador Sherlog SL segons oferta presentada per un import total de 4.961,00 €. 

 
 
CONTRACTES DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en 44 hores de formació del mòdul cultius agrícoles, 
jardineria i vivers amb J.B.C. segons oferta presentada per un import total de 1.320,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en 75 hores de formació del mòdul auxiliar de 
veterinària i ramaderia amb JS.F.P. segons oferta presentada per un import total de 
2.250,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en 40 hores de formació del mòdul auxiliar de 
veterinària i ramaderia amb Oftevet SL segons oferta presentada per un import total de 
1.200,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en 40 hores de formació del mòdul auxiliar de 
veterinària i ramaderia amb N.C.T. segons oferta presentada per un import total de 
1.200,00 € 

• Contractació dels serveis consistents en 150 hores de formació del mòdul d’animació 
sociocultural i turisme per a l’obtenció del carnet de monitor de lleure amb Escola de l’esplai 
de Tarragona segons oferta presentada per un import total de 3.800,00 €. 



 

• Contractació dels serveis consistents en 44 hores de formació del mòdul animació 
sociocultural i turisme amb F.L.S. segons oferta presentada per un import total de 
1.320,00 €. 

• Contractació dels serveis consistents en 64 hores de formació del mòdul d’aqüicultura i arts 
de pesca amb A.R.F. segons oferta presentada per un import total de 1.920,00 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

• Contractació de N.S.V. com peó de neteja, jornada laboral completa, de dilluns a 
divendres de 7 a 9.30 i de 15.30 a 20.30 hores, pel període comprés del 31 de març al 30 
de juny de 2016. 

• Contractació de M.V.B. com a oficial segona de jardineria, jornada laboral completa, del 4 
d’abril al 3 de juny de 2016. 

• Contractació de JJ.H.G. com a oficial segona de jardineria, jornada laboral completa, del 4 
d’abril al 3 de juny de 2016. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
Autoritzar a la treballadora social L.A.S.  a realitzar atenció al públic al Poble Nou del Delta el dia 8 
d’abril de 2016 de 12 a 15 hores. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 108 de data 30/03/2016 que ascendeix a un import líquid de 7.628,61€, 
la qual comença amb Auloce SA per import de 2.617,28 € i finalitza amb Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos SA, per import de 2.399,02 €. 

• Relació número 109 de data 30/03/2016, que ascendeixen a un import líquid de 
37.679,32 € la qual comença amb ISS. Solu directa de limpiez SA  per import de 2.105,13 € 
i finalitza amb Tanatorios y Servicios SA per import de 2.641,83 €. 

• Pagament de la quota d’afiliació del Motonàutic Club Amposta a la Federació Catalana de 
Motonàutica, per un import de 600,00 €. 

 
 
APOVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES 
MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES 
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Amposta per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors 
d’edat denunciades per consum o tinença de drogues. 
 
RENÚNCIA PARCIAL DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ 
Realitzar la renúncia de 45.712,82 € d’aquesta subvenció, corresponent a la part no realitzada. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
Els dies 1, 22 i 29 d’abril de 2016 a l’Associació Siloé. 
El dia 1 de maig de 2016 a Club Hoquei Amposta. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

• Alta del SAD de M.R.V. El SAD s’iniciarà el mateix que sigui alta al domicilici. Actualment 
està ingressat a l’Hospital Comarcal.  



 

• Alta del SAD de A.M.V. amb efectes del dia 4 d’abril de 2016. 
• Alta del SAD de T.C.LL. 
• Alta del SAD de F.C.B. amb efectes del dia 4 d’abril de 2016. 
• Disminució del SAD de A.T.F. per compliments dels objectius, disminuint dos hores 

setmanals a partir del dia 4 de març de 2016. 
• Baixa del SAD de R.LL.M., per ingrés residencial amb efectes del dia 1 d’abril de 2016. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Baixa del SAD de N.F.E., per defunció amb efectes del dia 14 de març de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tretze ajuts d’urgència social per un import de 1470,19€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen dotze ajuts alimentaris per un import de 480,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Ajuntament de Móra la Nova, dóna suport al recurs contenciós-administratiu per defensa la 
Conca Hidrogràfica de l’Ebre, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Recurs contenciós administratiu, interposat per Evagio SL, per la desestimació de les 
al·legacions presentades davant l’Ajuntament d'Amposta, el qual es ratificava en el requeriment 
realitzat per a que pagués l’import de 37.792,14 a l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern 
Local resta assabentada i mana es traslladi còpia a l’Oficina de Gestió Tributària, per a que 
prepari la documentació requerida. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Contractes privats 
Contracte privat consistent en el lloguer de dos grups electrògens de 100 kw per donar servei 
d’electricitat als paradistes del Festival Food truck amb Maquinaria Agrícola Industrial SA segons 
oferta presentada per un import total de 677,60 €. 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública. 
Autoritzar la sol·licitud formulada per M.S.A., representant de l’Associació d’esclerosis múltiple 
Terres de l’Ebre, per poder instal·lar dos inflables el dia 22 de maig al Parc de Xiribecs, per 
realitzar una activitat per informar a les persones sobre l’esclerosis múltiple. 
 
Aprovació de la justificació del conveni de col·laboració entre el Projecte Montsià Actiu – Treball a 
les 7 comarques 2015 i l’Ajuntament d'Amposta. 
Aprovar la justificació econòmica del projecte d’acord amb el document de la relació de despeses 
presentada pel Consell Comarcal del Montsià un cop vist l’informe tècnic sobre els resultats de 
les accions del conveni de col·laboració entre el Projecte Montsià Actiu – Treball a les 7 
comarques 2015 i l’Ajuntament d'Amposta i atenent que s’han complert els objectius fixats en el 
conveni entre les entitats: 



 

1. s’han atès a 101 persones al dispositiu de les què s’han insertat laboralment un total de 44, 
que representen un 43,56% 

2. s’han realitzat 17 tallers a l’Aula Activa, amb 53 participants i 15 insercions, que 
representen un 28,30%, 

3. en relació al grau de satisfacció i d’utilitat del programa, després de realitzar les respectives 
enquestes de satisfacció als usuaris/es és que el nivell de satisfacció està en un 8,3 punts 
i el grau d’utilitat del programa en un 8,2 punts, sobre un màxim de 10 punts. 

4. Respecte el conveni de l’any 2014, s’ha incrementat la dotació de tècniques del programa, 
tenint a B.G. com a orientadora laboral i  tècnica d’ocupació i D.R., qui fa les tasques 
d’orientadora em l’Aula de Recerca de Feina durant els dimecres, dijous i divendres 

 
 
 


