
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 30 de 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: 08:35h 

Hora final: 09:35h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 24 DE MAIG DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 24 de maig  de 2016. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

- Contractació dels subministraments consistents en la compra d’un vehicle camionet model 
Iveco de segona mà, específic tipus volquet amb Auto Work Amposta Automòbils SL 
segons oferta presentada per un import total de 17.000,00 €. 

- Contractació dels subministraments consistents en la compra d’arena silex que fa falta per 
reomplir els tres filtres de la piscina descoberta amb Ebrepool SLL segons oferta 
presentada per un import total de 2.071,28 €. 

- Contractació dels subministraments consistents en la compra de 20 lluminàries LES ESkade 
Lira 30w amb Novatilu SLU segons oferta presentada per un import total de 5.079,96 €. 

- Contractació del 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 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Contractació dels serveis consistents en  la realització de 45 hores de formació del mòdul 
operari d’indústria i magatzem amb F.R.G. segons oferta presentada per un import total 
de 1.350 €. 

- Contractació dels serveis consistents  en  la reparació de la bomba d’aigües residuals 
d’Eucaliptus amb Electro Hidraulica Dicam SL segons oferta presentada per un import 
total de 2.106,37 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

- C.P.C., jornada laboral completa,  categoria laboral A2-19, de l’1 de juny al 15 de juliol de 
2016 de 2016, per a la realització de les tasques de com a professora d’ESARDI en 
substitució de GE.B.G. 

 



 

- B.P.M., jornada laboral completa,  categoria laboral AGP-8, de l’1 al 30 de juny de 2016, 
per a la realització de les tasques de conserge de l’escola Soriano Montagut, en 
substitució d’AM.G.R. 

 
SOL·LICITUD DE RESOLUCIÓ DE RELACIÓ LABORAL 
Acceptar la baixa voluntària presentada per J.F.B. com a monitor del Centre obert Infantil amb 
efectes del dia 30 de juny de 2016. Autoritzar a J.F.B. a realitzar les vacances i assumptes propis 
del 6 al 27 de juny de 2016. 
 
SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE PERMISOS I VACANCES 
Autoritzar a MP.M.E. a gaudir dels dies 13, 14 i 15 de juny de 2016 com a dies d’assumptes propis 
de l’any 2016 i a gaudir dels dies 16  de juny a 4 de juliol de 2016 com a dies de vacances de l’any 
2016. 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PATERNITAT 
Autoritzar a M.M.A. a gaudir del permís de paternitat entre el 22 de maig i el 18 de juny de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

- Autoritzar a J.R.P. a assistir al curs: sessió d’actualització sobre l’avaluació de les 
condicions psicològiques per l’ús de l’arma de foc de les policies locals de Catalunya, que 
es realitza a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès el dia 15 de 
juliol de 2016 de 9 a 15h. 

- Autoritzar a la  Secretària General, MC.V.B. a realitzar aquest curs virtual sobre 
participació interna a les entitats per als tècnics del món local que és gratuït, en el que un 
dels seus objectius és intercanviar experiències de suport a la participació de les entitats 
entre Ajuntaments. 

 
MANAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre J.F.N. fins cobrir les 
responsabilitats reclamades. 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre G.C.S. d’aquest Ajuntament 
fins cobrir les responsabilitats reclamades. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 225 de data 30/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.240,64 €, la qual 
comença amb Telefónica de España SA per import de 1.816,77 € i finalitza amb Gas Natural 
Servicios SDG SA per import de 2.423,87 €. 
Relació  número 226 de data 30/05/2016 que ascendeix a un import líquid de 107.256,23 €, la 
qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 4.349,74 € i finalitza amb 
Estacionamientos y Servicios SAU per import de 15.594,860 €. 
 
MANAMENT D’AIXECAMENT D’EMBARG DE CRÈDITS 
Aprovar l’aixecament d’embarg de facturació i resta de drets econòmic contra Fustes Roca i 
Codorniu SL i que es va aprovar per la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 
21/03/2016. 
 



 

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “DIVERSES MANIFESTACIONS FESTIVES DE 
CARÀCTER CULTURAL I TRADICIONAL A LA REVETLLA DE SANT JOAN 2016” 
Autoritzar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d'Amposta a realitzar un seguit 
d’esdeveniments ubicats a la zona del Castell, carrer del Fossat, principalment i altres carrers 
adjacents, amb un seguit de condicionants.  
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “DIADA DE L’ESPORT AL CARRER” 
Aprovar la realització de l’activitat “Diada de l’esport al carrer” que es realitzarà el dia 4 de juny de 
2016. 
 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “COLÒNIES D’ESTIU DEL CENTRE OBERT INFANTIL” 
Aprovar la realització de l’activitat indicada a la qual assistiran 24 xiquets i xiquetes del centre 
obert infantil, l’equip professional del centre format per N.R., MJ.M. i J.F. 
 
APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ DEL CONVENI AMB CREU ROJA SOBRE CUSTÒDIA DE CLAUS 
Aprovar la correcció del conveni amb Creu Roja en matèria de custòdia de claus del servei de 
teleassistència, amb les modificacions en els termes redactats en el document adjunt. 
 
SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ DE PROJECTE AL PROGRAMA D’AJUTS A PROJECTES D’INICIATIVES 
SOCIALS 2016, DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA 
Sol·licitar a l’obra social de la Caixa, un ajut per al projecte, Promociona i Desenvolupament , per 
un valor de 8.776 €, mitjançant la convocatòria, Interculturalitat i Acció Social 2016. 
 
RENÚNCIA A AUTORITZACIÓ PER EXPLOTACIÓ D’ÀREA DEL PLA D’USOS DE LA PLATJA EUCALIPTUS 
Acceptar la renúncia presentada per A.B.T. de l’autorització corresponent a la guingueta 04 prevista 
als serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de 
Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 18 de febrer de 2015. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER EXPLOTACIÓ D’ÀREA DEL PLA D’USOS DE LA PLATJA 
EUCALIPTUS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE CANVI DE VEHICLE AUTOTAXI 
En relació amb la sol·licitud formulada per J.B.B., titular de la llicència de taxi de la ciutat 
d'Amposta,  per l'autorització del canvi de vehicle destinat a taxi, de 7 places a un altre vehicle 
amb les mateixes places, autoritzar el canvi de vehicle sol·licitat, per considerar que es donen les 
circumstàncies excepcionals legalment establertes per poder atorgar dita autorització. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar a MN.E.B. a tancar el carrer Corsini els dies 28, 29, 30 i 31 de juliol de 2016 en motiu de 
les festes del barri de la Vila. 
 
SOL·LICITUD DE LIMITACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA. 
Desestimar la sol·licitud formulada per I.Q.B. en la que es queixa que a la zona de la Plaça del 
Mercat hi ha nens jugant a pilota que ocasiones molèsties als locals que hi ha a la zona per quan 
l’ordenança municipal no fa esment del fet que no es pugui dur a terme la pràctica de futbol a les 
places públiques de la ciutat i s’ha de tenir en consideració que les pistes de col·legis i instituts 



 

estant tancades quan no hi ha horari escolar i que les pistes de la zona esportiva estant 
ocupades per diferents associacions esportives. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la A.O. de l’Associació Islàmica Cultural Montsià en 
la que demana la cessió d’un local per tal de fer classes en dissabte i diumenge de 
llengua àrab per quant no s’ha pogut localitzar cap local que reuneixi les condicions que 
dita associació demanava. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Centre obert en la que demana poder utilitzar les 
instal·lacions exteriors de l’Agustí Barberà, el pati i les pistes, tots els divendres a partir 
del 25 de maig fins el 17 de juny de 2016 de les 18 a les 19.15 hores, per quan el centre 
no té instal·lacions exteriors per tal que els xiquets i xiquetes puguin gaudir d’activitats i 
esports a l’aire lliure. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel rector de la Parròquia de l’Assumpció, amb efectes 
retroactius, en la que comunica que el proper diumenge dia 29 de maig de 2016 es 
celebrarà el Corpus Christi i a les 19.30 hores es realitzarà la missa a l’església de 
l’Assumpció i tot seguit es realitzarà la processó pels carrers Plaça de l’Ajuntament, Sant 
Joan, Corsini, Major i Plaça de l’Ajuntament. 

- Autoritzar a la Lira Ampostina, a ocupar part de l’Av. Sta. Bàrbara i del carrer Roig i Treig, 
el dia 28 de maig de 2016 en motiu de la trobada de xarangues i correbars. 

- Autoritzar a la secció local a ocupar la via pública el dia 14 de juny de 2016 a la Plaça 
Ramon Berenguer IV de 19.30 a 21.00 hores per fer un acte de campanya en motiu de les 
properes eleccions generals. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A la Fundació Pere Mata el minibus el dia 30 de setembre de 2016 per excursió a Corbera d’Ebre.  
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

- Alta del TAD de J.M.P. de dilluns a divendres de 9 a 15 hores amb efectes del dia 24 de 
maig de 2016, amb un cost per a l’usuari de 52,29 € al mes. 

- Alta del TAD d’A.T.F., de dilluns a divendres de 9 a 15 hores amb efectes del dia 1 de juny 
de 2016, amb un cost per a l’usuari de 26,15 € al mes. 

 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import tota de 204,99 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen tretze ajuts alimentaris per un import total de 520,00 €. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat contenciós número 1 de Tarragona, procediment abreviat número 112/2016 interposat 
per E-Set Serveis d’Enginyeria SLP contra l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 



 

- Jutjat d’instrucció número 2 d’Amposta, procediment, prèvies 329/2015, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Federació empresarial d’auto-transport, sol·licitan l’inclusió al Registre RESE com a mèrit en els 
concursos de serveis de transport, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Diputació de Tarragona, acora lliurar a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de 200.000,00 € 
en concepte de Subvenció Antena tecnològica de l’Ebre. Subvenció FEDER Eix 1, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
- Servei d’Ocupació de Catalunya, aprovar la sol·licitud per realitzar el projecte “Accions de suport 
administratiu i d’atenció al públic en diferents àrees i projecte de l’Ajuntament d'Amposta.”, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
- - Servei d’Ocupació de Catalunya, aprovar la sol·licitud per realitzar el projecte “Accions de 
manteniment, arranjament i millora d’equipaments culturals, espais naturals municipals de la 
destinació turística esportiva de la ciutat d’Amposta.”, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 
Atorgar llicencia d’obres a V.R., per la construcció d’un magatzem. 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús de material 
Autoritzar la cessió de l’escenari de 6x4 que disposa l’Ajuntament d'Amposta i 90 cadires que 
disposa l’Ajuntament d'Amposta a ME.M.V. 
 
Informes oficials 
L’Associació de veïns del Grau, manifesta que han rebut diverses queixes  dels veïns de la seva 
associació a causa de diferents punts de venda de droga, en especial al carrer Orient. 
La Policia Local indica que es donaran les directrius oportunes per intentar pal·liar la problemàtica 
existent a la zona esmentada. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit 
Autoritzar que es pinti un pas de vianants al carrer Cànovas, 14-16, per part dels serveis municipals. 
 
Aprovació de conveni de col·laboració educativa 
Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i Fabregues 
Motorsports SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne X.B.G. estudiant del 
curs de desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques a 
l’empresa Fabregues Motorsports SL, de l’1 al 17 de juny de 2016 de dilluns a divendres de 15 a 
19 hores, del 20 al 23 de juny de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i del 27 al 29 de juny de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 
 


