
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 de juny 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 acctal.: Verònica Arasa Gallego 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:40h 
Hora final: 09:10h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 20 DE JUNY DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 20 de juny de 2016. 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

- Neteja general del camí de sirga i manteniment fins al mes de desembre de 2016 amb Dan 
Dor 2007 SL, segons oferta presentada per un import total de 3.988,89 €. 

- Reportatge de fotos dels diferents actes de les Festes Majors d’Amposta 2016 del 12 al 21 
d’agost 2016 amb P.B.F. segons oferta presentada per un import total de 1.815 €. 

- Reportatge de fotos d’estudi de les pubilles i fotos de l’acte de presentació de les pubilles el 
dia 23 de juliol de 2016 amb P.B.F.segons oferta presentada per un import total de 1.815 
€. 

- Prevenció de riscos aliè, pel que fa a les especialitats de seguretat en el treball, higiene 
industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància de la salut amb Prevenactiva SLU 
segons oferta presentada per un import total de 5.942,72 €. 

 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
Confeti per a la desfilada de carrosses del dia 21 d’agost en el marc de les Festes Majors d’Amposta 
2016 amb Pueyo-Bernus SL, segons oferta presentada per un import total de 2.772,41 €. 
 
CONTRACTES PRIVATS 

- Lloguer de taules i cadires i la col·locació de les mateixes per a la presentació de les pubilles 
de Festes Majors 2016 el dia 23 de juliol de 2016 amb Ferreres SCP segons oferta 
presentada per un import total de 1.815 €. 

- Lloguer de l’escenari i cadires per a la presentació de les pubilles de Festes Majors 2016 el 
dia 23 de juliol de 2016 amb Fatsini SL segons oferta presentada per un import total de 
4.719 €. 

- Actuació de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Paracota i Guardet i la Rondalla Suc 
d’Anguila per al dia 12 d’agost de 2016 en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb 
Túbal SCCL, segons oferta presentada per un import total de 4.840 €. 

- Equip tècnic per a l’actuació de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Paracota i Guardet 
i la Rondalla Suc d’Anguila per al dia 12 d’agost de 2016 en el marc de les Festes Majors 



 

d’Amposta amb Túbal SCCL, segons oferta presentada per un import total de 2.662 €. 
 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 

- J.L.P. com a netejadora de l’edifici de l’Ajuntament d'Amposta amb efectes del dia 10 de 
juliol de 2016. 

- C.P.C. com a professora de l’Escola d’Art, amb efectes del dia 15 de juliol de 2016. 
- M.B., com a peó per reparació de pavimentació de la via pública amb efectes del dia 20 

de juliol de 2016. 
- L.A.E. com a conserge de l’escola Consol Ferré, amb efectes del dia 31 de juliol de 2016. 
- KJ.L.O. com a professora de la UEC, amb efectes del dia 31 de juliol de 2016. 

 
DEIXAR SENSE EFECTES ACORD D’ADSCRIPCIÓ DE TREBALLADOR EN COL·LABORACIÓ SOCIAL 
Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2016, d’adscripció de 
S.G.E. per Col·locació Social com a oficial d’obra, per un total de sis mesos, previstos del 8 de juny 
de 2016 fins a 31 de desembre de 2016. 
 
PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DE TREBALLADORES EN COL·LABORACIÓ SOCIAL 
Aprovar l’adscripció de JM.T.J. del 29 de juny de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, per 
Col·laboració Social. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar a  I.C.M. i E.C.M. a assistir a l’Assemblea General Ordinària de la Federació de 

Fires de Catalunya al centre d’empreses del Recinte de la Fira de Cornellà de Llobregat 
que es realitzarà el dia 7 de juliol de 2016 a les 13 hores a Cornellà de Llobregat. 

- Autoritzar a M.B.B. a assistir a la VII Jornada de biblioteques escolars a les Terres de l’Ebre 
a Tortosa, el dia 28 de juny de 2016 de 9 a 14 hores. 

- Autoritzar a R.N.A. a assistir com a membre del tribunal de selecció per proveir una plaça 
d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Santa Bàrbara que es realitzarà el dia 5 de juliol 
de 2016 a Santa Bàrbara a partir de les 9 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 267 de data 27/06/2016 que ascendeix a un import líquid de 22.315,53 €, la qual 
comença amb Luralgrup SL per import de 5.315,53 euros i finalitza amb Auto Work Amposta 
Automòbils SL, per import de 17.000 euros. 
 
PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I L’AGÈNCIA 
D’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A LA CESSIÓ D’HABITATGE DE TITULARITAT PÚBLICA 
Aprovar l’ampliació del conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, condicionat a l’aprovació 
dels costos per part de la Junta de Govern Local, amb la inclusió de 3 habitatges més de titularitat 
pública que ara estan disponibles i que a continuació es detallen: 
 

Promoció Municipi Superf.  
Adaptat 
minusvàlid 

Av. Sta. Bàrbara Amposta 54,33 2 No 
 Amposta 58,33 2 No 
 Amposta 53,26 2 No 



 

     
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN EL 
MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES D’ESO 
Aprovar el conveni del col·laboració educativa a formalitzar entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament, l’ajuntament d’Amposta en el marc de 
les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes d’ESO 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada pel tractament de residus pel canvi de 
coberta i façana, a R.C.R. per un import de 1.715,40 €. 

- Aprovar la devolució de la fiança de 80,00 € al Club BTT Montbike, pels motius indicats. 
- Aprovar la devolució de la fiança de 80,00 € a MR.G.B.  

 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 

- No procedir a l’embarg indicat Servei comú processal d’execució Amposta (secció civil) 
vers F.R.M.  

- No procedir a l’embarg indicat per l’Agència Tributària vers J.S.L.  
- No procedir a l’embarg indicat l’Agència Tributària vers FJ.P.F.  
- No procedir a l’embarg indicat per l’Agència Tributària vers R.P.A.  
- No procedir a l’embarg indicat  per l’Agència Tributària  vers S.N. 
- No procedir a l’embarg indicat per l’Agència Tributària vers D.F.C.  

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
- Cedir l’auditori a la Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana els dies 30 de juny i 1 de 

juliol de 2016 en motiu de la II assemblea informativa. 
- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a l’ESCOLA DE TEATRE I 

CIRC D’AMPOSTA els següents dies: 
-  25 de juny de 2016 de les 10:00 fins les 24:00 hores. 
- 26 de juny de 2016 de les 10:00 fins les 24:00 hores  

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada  per A.M.F. per poder deixar les 

atraccions que té autoritzades del 16 al 20 de juny de 2016 fins al dia 24 de juny de 2016. 
- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per l’Associació de veïns 

l’Acollidora, en la que demana autorització per poder realitzar una foguera el dia 23 de 
juny de 2016, en motiu de la revetlla de Sant Joan, a la Plaça ubicada davant l’arxiu 
comarcal. 

 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la cessió de vuit carpes a Club Natació Amposta, el dia 31 de juliol de 2016 en 

motiu de la 31ena edició de la Travessia Nedant a l’Ebre.  S’haurà de pagar una fiança de 
100,00 €. 

- Autoritzar la cessió de dos carpes a Centre Hípic Carlos Cid, el dia 17 de juliol de 2016 en 
motiu del Concurs de Doma Clàssica puntuable per al Campionat de Catalunya. S’haurà 
de pagar una fiança de 80,00 €. 



 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Alta del SAD de E.P.P., amb efectes del dia 20 de juny de 2016. 
- Alta del SAD de F.A.S., amb efectes del dia 20 de juny de 2016. 
- Baixa del servei d’ajut a la llar a D.R.L. amb efectes del dia 17 de juny 2016 per revisió del 

pla de treball. 
- Baixa del servei d’àpats a domicili a E.C.L. amb efectes del dia 11 de maig de 2016 per 

revisió del pla de treball. 
- Baixa del servei d’àpats a domicili de C.C.G. amb efectes del dia 11 de maig de 2016 per 

revisió del pla de treball. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de E.N.J. amb efectes del dia 13 de juny de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 336,45€ 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen onze ajuts alimentaris per un import total de 440,00€. 
 
CORRECCIÓ D’ACORD MUNICIPAL 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 18 de maig de 2016  va aprovar 
el reconeixement d’antiguitat de Y.E.M. amb efectes del dia 13 de gener de 2.000 quan en realitat 
havia de ser fins al 20 d’abril de 2008, s’acorda corregir l’error indicat. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
Proposta d’atorgament de permís a treballadors municipals  

- Autoritzar a les persones que es diran a continuació a gaudir d’una hora menys de la seva 
jornada laboral durant la setmana següent a les eleccions: 

 

- N.M.B. 
- S.V.R. 
- J.A.N. 
- A.M.F. 
- E.C.M. 
- M.F.P.  
- A.C.V. 
- JR.D.R. 
- C.C.F. 
- M.G.M.  
- T.G.G. 
- M.A.V. 

- V.S.D.  
- B.G.B. 
- J.R.M. 
- JL.A.F. 
- JR.R.P. 
- H.V.C. 
- V.A.G. 
- S.S.M. 
- A.B.V. 
- E.E.M.  
- G.U.I. 
- A.O.F. 



 

- RM.S.G. 
 

- R.C.R. 
 

 
Proposta de contractació de personal 
- Contractació de V.R.P. com a netejadora de la llar d’infants la Gruneta, categoria laboral 

AGP-8, jornada laboral completa, (de dilluns a divendres de 14 a 21 hores) de l’1 al 31 de 
juliol de 2016. 

- Contractació de M.C.F., com a netejadora de les escoles públiques, categoria laboral AGP-
8, jornada laboral completa, (de dilluns a divendres de 7 a 10 i de 16 a 20 hores) del 28 de 
juny al 2 de setembre de 2016. 

- Contractació de F.G.G. com a peó de la brigada d’obres i serveis, categoria laboral AGP-8, 
jornada laboral completa de dilluns a divendres de 7 a 14 hores del 28 de juny al 27 
d’agost de 2016. 

- Contractació de S.N.F., com a enginyera d’obres públiques, categoria laboral A2-19, 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 8 a 15 hores) del 28 de juny al 27 de 
setembre de 2016. 

 
Ampliació de contracte d’obres 
Aprovar l’ampliació del contracte formalitzat amb Construccions R.G.G. per les obres menors 
consistents en la reconstrucció de part del sostre i posterior permeabilització de l’immoble 
propietat de l’Ajuntament d'Amposta situat al carrer Bonsuccés 10, 1a planta, en 549,34 € per 
l’execució d’una portella d’accés a la coberta a efectes de manteniment de la mateixa. 
 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 
- A Construccions i Promocions Igro Sl, per la construcció d’una nau sense ús específic al 

carrer Po.  
- A M.V.E. per ampliació d’habitatge. 
- A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Felip II, 4. 
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de xarxa aèria al Polígon 46, parcel·la 31. 
- A Gas Natural SDG SA, per obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Felip II, 4. 
- A Gas Natural SDG SA, per repujar tapa d’escomeses i substituir asfalt en escomeses al 

carrer Villarreal 29. 
- Atorgar a A.F.P. SL, llicència provisional d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola al 

polígon 58 d’Amposta. 
 
Anul·lació d’acord municipal 
Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2016 en que es va acordar 
reservar en total de 104,33 € del cost de l’assegurança del programa Fem ocupació per a joves per a 
l’empresa Giné Assessors SL.,  atès que la factura final l’ha realitzat la companyia Fiatc Mutua 
Seguros y Reaseguros, que és qui ha realitzar la corresponent assegurança del programa. 
Aprovació de conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa InsertNet Innova SL per a la formació 

pràctica en centres de treball de l’alumne J.F.P. estudiant de desenvolupament 
d’aplicacions amb tecnologia web per tal que realitzi les pràctiques a l’empresa InsertNet 
Innova SL de l’1 al 28 de juliol de 2016, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb amb l’Institut Montsià per a la formació pràctica 



 

en centres de treball de l’alumna N.M.M. estudiant de gestió administrativa, per tal que 
realitzi les pràctiques a l’Ajuntament d'Amposta al departament d’Intervenció, del 27 de 
juny al 22 de juliol de 2016 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

 
 


