Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 maig de 2016

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.
Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Joanna Isabel Estévez González, Marc
Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart.
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:30h
Hora final: 09:10h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 11 DE MAIG DE 2016
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
de data 11 de maig de 2016.
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LA XARXA
PLUVIAL D’AMPOSTA
Aprovar la contractació dels serveis per la realització del Pla director de la xarxa pluvial
d’Amposta amb Planifica enginyers i arquitectes, Coop V., d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i tècniques i oferta presentada per un import total de 13.189,00 €.
CONTRACTES DE SERVEIS
- Contractació dels serveis consistents en la realització de 45 hores de formació del mòdul de
mecànica i soldadura amb S.T.T. segons oferta presentada per un import total de
4.350,00€.
- Contractació dels serveis consistents en la compatibilitat energètica amb Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre segons oferta presentada per un import
total de 6.000,00 €.
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Contractació de I.C.M., jornada laboral completa, com a auxiliar administrativa, categoria laboral
C2-14 de l’1 de juny al 30 de novembre de 2016, per a la realització de les tasques de suport a
l’oficina de turisme i a Fira Amposta.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
- Autoritzar a N.M.B. a assistir, juntament amb el Regidor de Noves Tecnologies,
Transparència, Eficiència i Sostenibilitat Energètica, Pau Cid i Espelta a la jornada “Go to
Cloud puesto de trabajo” organitzada per Movistar i que es realitzarà el dia 24 de maig de
2016 de 10 a 11.30 hores a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona.

-

-

Autoritzar a N.M.B. a assistir, juntament amb el Regidor de Noves Tecnologies,
Transparència, Eficiència i Sostenibilitat Energètica, Pau Cid i 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 realitzarà el dia 20 de maig de 2016 de 12 a 15 hores a
Tarragona.
Autoritzar a B.F.A., a assistir a la formació sobre El consell d’infants i adolescents.
Acompany la participació infantil en l’àmbit local, convocada pel Departament de Treball i
Afers Socials i que es realitzarà els dies 13, 18, 27 de maig i 3 de juny de 2016 de 9.30 a
14.30 a Tarragona.

SOL·LICITUDS DE TREBALLADORES DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT
Aprovar el reconeixement d’antiguitat de M.B.A. amb efectes del dia 1 de juny de 2000.
Aprovar el reconeixement d’antiguitat de T.S.P. amb efectes del dia 13 de gener de 2000.
Aprovar el reconeixement d’antiguitat de Y.E.M. amb efectes del dia 13 de gener de 2000.
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE CANVI DE RÈGIM DE COBRAMENT DE RETRIBUCIONS
Canviar el règim de cobrament de les seves retribucions de J.C.A.
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
Aprovar el conveni de col·laboració amb ECA d’Amposta per a la formació pràctica en centres de
treball de l’alumne D.T., estudiant de gestió forestal i de medi natural per tal que realitzi les
pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta, del 4 de maig al 20 de maig de 2016 els divendres de 8.00 a
15.00 hores.
APROVACIÓ DE PAGAMENTS
Relació número 206 de data 16/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 79.852,74 €, la qual
comença amb Ferrer & Ojeda SL per import de 6.424,20 € i finalitza amb Grappa Teatre SL per
import de 2.571,25 €.
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Aprovar la devolució de la fiança definitiva dipositada per Terratest Técnicas Especiales SA en
motiu de les obres “Parc de Giribechs . sector Estany” per un import de 21.776,43 € dipositada en
forma d’aval bancari del Banco Español de Crédito SA.
APROVACIÓ DE PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA
VULNERABILITAT ECONÒMICA A FORMALITZAR AMB SOREA, SA
Aprovar la modificació del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica entre Sorea i l’ajuntament d'Amposta , i l'aprovació de les instruccions
internes en l'Àrea de S. Socials per tal d'abordar aquesta situació.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
Autoritzar a C.E.V., com a representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre, a realitzar a
Amposta, la Diada Poliesportiva de centres del Montsià el dia 19 de maig de 2016 de 9.00 a 12.45
hores al Parc dels Xiribecs.
Autoritzar a F.J.A., representant del Club BTT Montbike a realitzar la V Duextrem a Amposta el dia
12 de juny de 2016, així com la col·laboració de la Policia Local, la cessió de les tanques

disponibles per delimitar la zona d’arribada i sortida, la cessió de 6 carpes, previ pagament de
fiança de 80,00€.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
- Autoritzar la cessió de les tanques que en aquell moment estiguin disponibles a LP.A.Y.
en representació del Club esportiu Torn Kite Team, Barbera Kite Team i Kamikaze kite
Team per als dies 24 i 25 de setembre de 2016 en motiu de la prova esportiva Gran premi
de Kitebuggy a la zona sud de la Platja Eucaliptus.
- Autoritzar la cessió de les tanques que en aquell moment estiguin disponibles a MC.M.A.,
així com que es pengi una pancarta en motiu de la Caminata solidària que es realitzarà el
dia 16 d’octubre de 2016.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS
- El dia 17 de maig de 2016 per acompanyament d’usuari a residència geriàtrica i per
compres el dia 29 de juny, a la Tècnic de Serveis Socials.
- A la Llar Residència Amposta Fundació Pere Mata els dies 6, 23 i 24 de juliol de 2016 per
sortida comunitària.
- A Llar Residència Amposta Fundació Pere Mata els dies 1 i15 de juny de 2016 per sortida
comunitària.
- A la Sala Esgrima els dies 6 i 7 de juny de 2016 amb motiu del Campus Internacional
d’Esgrima.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD
Baixa del SAD E.C.L., amb efectes del dia 11 de maig de 2016 per renúncia per part de l’interessat.
Baixa del SAD de C.C.G., amb efectes del dia 11 de maig de 2016 per renúncia per part de
l’interessat.
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS
S’atorguen tretze ajuts alimentaris per un import de 520,00€.
ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS
Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2016 en el que s’acordava atorgar a
A.C. un ajut de 40,00 € per comprar aliments frescos, pels motius indicats.
COMUNICACIONS OFICIALS
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, comunica que no accedeix a la
proposta de l’Ajuntament ni al model de conveni a subscriure aprovat per la Junta de Govern
Local de data 11 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, comunica que no hi ha cap
inconvenient en que el club de Pesca Imposita utilitzi el Saló d’actes el dia 20 de maig de 2016 a
les 21 hores, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, Sentència 12/2016, desestimant el
recurs contenciós presentant per JM.S.M. contra el recurs de reposició contra resolució de 5 de
febrer de 2015 en el que s’imposa al recurrent una multa de 301 € per incomplir una ordre de
restauració de la legalitat urbanística, la Junta de Govern Local resta assabentada i mana es
traslladi còpia als Serveis tècnics municipals.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.
URGÈNCIES.
Contractació de subministraments
Contractació del subministrament consistent lloguer de routers i swits per al curs FOAP 2015 de 530
hores, de gener a juny de 2016 amb Sant Jordi Ofimàtica SL (Beep Amposta) segons oferta
presentada per un import total de 4.809,75 €.
Sol·licituds d’autorització per l’ús d’instal·lacions municipals
- Autoritzar a l’Àrea de Joventut d’Amposta, a utilitzar l’auditori el dia 28 de maig de 2016 per
tal de realitzar la prova per a la borsa de monitors d’estades, de les 9 a les 20.30 hores.
- Autoritzar a l’Àrea de Joventut d’Amposta, a utilitzar l’auditori el dia 15 de juny de 2016 per
tal de fer una reunió amb els pares dels nens que assisteixin a les estades d’estiu, de les 19 a
les 22.30 hores.
Aprovació de les bases de subvencions per a entitats socials
Aprovar les bases específiques per l'atorgament de subvencions a associacions i similars per a la
realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per a l’any 2016, obrint el termini
de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins el dia 20 de juny de 2016.
Embarg de crèdits i deutes
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre F.C.M. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el J.C.LL., fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el E.H.F. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre S.S.F., fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre K.F. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre L.H.C. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre M.V.V., fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre D.P.P., fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el D.S.A. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre MC.R.L. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre G.Y.A. fins cobrir les
responsabilitats reclamades.
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Promociones Castel Piquer SL,
fins cobrir les responsabilitats reclamades.

Sol·licituds per recollida de gespa sobrant de l’estadi de futbol
Autoritzar a J.B.R. a que reculli una peça d’uns 200 m2, de la gespa sobrant de l’estadi municipal, que
hi ha darrera la grada, advertint-lo que s’haurà de posar en contacte amb el Director del CTE TE.
Autoritzar a S.Q.Q. per tal que reculli una peça d’uns 50 m2, de la gespa sobrant de l’estadi
municipal, que hi ha darrera la grada, advertint-lo que s’haurà de posar en contacte amb el Director
del CTE TE.
Sol·licitud de bestreta de nòmina
Atorgar a J.B.M. una bestreta de nòmina reintegrable a reintegrar en deu mensualitats.
Aprovació d’expedient per a l’atorgament de concessió administrativa per a la instal·lació d’un
quiosc-bar
Convocar concurs obert, per a l'atorgament d'una concessió per a l'ús privatiu de domini públic
representat per una part del domini públic de l'edifici municipal del Mercat municipal per la
instal·lació d’un quiosc –bar.
Aprovar el Plec de condicions econòmiques – administratives que regirà el concurs obert esmentat
ordenant que es procedeixi a la seva exposició pública per un termini de vuit dies hàbils mitjançant
publicació d’anunci en el Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes del seu examen i
presentació de reclamacions o suggeriments. L’anunci es publicarà conjuntament amb l’anunci de
licitació.
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública
Autoritzar la sol·licitud formulada per Jovents de les Terres de l’Ebre en la que demanen autorització
per ocupació de la via publica el dia 21 de maig a les 12.00 hores a la Plaça del Mercat per realitzar
un acte polític.
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària
Autoritzar al col·lectiu Jovens de les Terres de l’Ebre, a realitzar diversos actes de celebració dels 15
anys de l’entitat el dia 21 de maig de 2016, els quals consistiran entre d’altres en un dinar al pavelló
firal i actuacions musicals a la nit també a l’interior del pavelló firal.
Autoritzar que s’instal·lin punts de llum, per part dels Serveis municipals, als llocs necessaris per a les
activitats organitzades el dia 21 de maig de 2016.
Acceptar la cessió de l’ús del pavelló de fires el dia 21 de maig de 2016 per realitzar un dinar amb
unes 50 persones aproximadament i per realitzar actuacions musicals.
Proposta de renovació del conveni entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Agència d’habitatge de
Catalunya relatiu a la cessió de la gestió d’habitatges de titularitat pública
Aprovar la pròrroga del conveni subscrit entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
d'Amposta relatiu a la cessió de la gestió de tres habitatges de titularitat pública signat en data 22
de juny de 2012 tenint aquesta pròrroga eficàcia fins al dia 22 de juny de 2017.

