
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 8 d’agost de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serret, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart. 

Secretària general: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

Excusa la seva absència: Joanna Isabel Estévez González 

 

Hora inici: 08:20h 
Hora final: 09:38h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 1 D’AGOST DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 25 de juliol de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
- A J.C.R., per canvi de coberta. 
- A Salvadó Allepuz SL, per rehabilitació puntual d’edifici. 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 
expedients examinats. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES “ URBANITZACIÓ DEL CARRER GÓNGORA” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra " Urbanització del carrer Góngora ", redactat per 
l’arquitecte municipal, amb un pressupost d’execució per contracta de 60.289,16 €. 
Ordenar l’exposició pública del projecte aprovat per un termini de trenta dies, als efectes del seu 
examen i presentació d’al·legacions o suggeriments al BOPT. 
 
ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC REPRESENTAT PER 
L’ESPAI DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS OCUPATS PER LES MÀQUINES EXPENEDORES DE 
CAFÈS, BEGUDES I MENJARS ENVASATS 
Adjudicar la concessió de llicència per a l’ús privatiu del domini públic representat per l’espai de 
les dependències municipals ocupat per màquines expenedores de cafès, begudes i menjars 
envasats (snacks)   a Homatic SLU amb les condicions següents: 
• Cànon: 166,67 € anuals, per metre quadrat i per cada una de les 14 màquines instal·lades. Dit 

cànon no inclou els impostos que pugui resultar d’aplicació sobre el mateix. El cànon 
mensual s’¡actualitzarà a partir de cada dia 1 de gener dels anys de durada de la concessió 
amb l’aplicació de l’IPC.  

• Durada de la concessió: 10 anys, comptats a partir de la data de formalització de la concessió 
administrativa. Sense cap possibilitat de pròrroga. 



 

• Drets i deures de l’adjudicatària: els previstos al Plec de condicions econòmiques – 
administratives reguladores del procediment i els que en resultin de l’oferta presentada per 
l’adjudicatària. 

Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats a partir de 
la recepció de la notificació del present acord procedeixi a dipositar la garantia definitiva, per 
import de 841,06 €., equivalent al 5 per 100 del valor d’adjudicació de la concessió administrativa 
per la seva duració total. 
Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats a partir de 
la recepció de la notificació del present acord comparegui davant aquest Ajuntament per la 
formalització de la concessió en document administratiu. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Comunicar a l’empresa adjudicatària del contracte per la prestació del servei de neteja de diverses 
dependències municipals, ISS FACILITY SERVICES, SA., la intenció de modificar el contracte en el 
sentit següent: 
1. Increment d’horari en dependències que ja figuraven en el contracte inicial: 
• Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó”: 15 hores setmanals, amb un import de 849,05 € + IVA 

mensuals. 
• Centre d’arts visuals “Lo Pati”: 1.5 hores setmanals, amb un import de 84,90 € + IVA mensuals. 
• Residència del Centre de tecnificació: 5 hores setmanals, amb un import de 283,01 € + IVA 

mensuals. 
Atorgar a l’empresa adjudicatària del contracte un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir del 
següent al de la recepció de la notificació del presenta cord per tal que manifesti la seva acceptació 
sobre la proposta de modificació contractual, advertint-li que la no resposta expressa suposarà la 
seva acceptació. 
 
CONTRACTES D’OBRES MENORS 
Reparació de la vorera de l’Escola Agustí Barberà amb  Adolfo Constructors del Montsià SL segons 
oferta presentada per un import total de 4.791,60 €. 
 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 
- Subministrament de 8.888 coquetes de panoli per al dia 12 d’agost de 2016 en motiu de les 

Festes Majors d’Amposta 2016 amb  Associació d’empresaris flequers d’Amposta segons 
oferta presentada per un import total de 4.000,00€. 

- Dinar de les pubilles infantils de les Festes Majors d’Amposta 2016 i els seus pares el dia 14 
d’agost de 2016 al restaurant Xiribecs amb  Xiribecs SCCL segons oferta presentada per un 
import total de 1.450,00 €. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A CURS DE FORMACIÓ 
Autoritzar a E.C.M. a realitzar el curs organitzat per la Diputació de Tarragona “Bàsic de Protocol” 
els dies 26 d’octubre i 2 de novembre de 2016 a Amposta de 15 a 20.30 hores. 
 
 
 



 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICATIU INFORMÀTIC 
“SALUT+SOCIAL” A AMPOSTA 
Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament 
d'Amposta per a la implementació de l’aplicatiu informàtic “Salut+Social” a Amposta. 
 
APROVACIÓ DE LA CINQUENA ADDENDA AL SEGON CONVENI ENTRE LA URV I L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA PER CREAR L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DEL CAMPUS EXTERNS DE LA URV AL 
MUNICIPI D’AMPOSTA PER REGULAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA UNIVERSITAT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 
Aprovar la cinquena addenda al segon conveni entre la URV i l’Ajuntament d'Amposta per crear 
l’antena del coneixement del campus extens de la URV al municipi d’Amposta per regular 
l’aportació econòmica de la universitat corresponent a l’exercici 2016. 
 
SOL·LICITUD DE CANVI D’UBICACIÓ DE QUADRES DEL FONS D’ART MUNICIPAL 
Autoritzar el canvi d’ubicació dels quadres del fons d’art municipal que passaran a estar col·locats 
a la Casa de la Vila del Poble Nou del Delta i que són els següents: 
- la Siega d’Emili Bonet, registrada amb el número 9. 
- Interior de Manel Margalef amb el número de registre 139. 
 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA “PLA DE SUPORT A LA FAMÍLIA” 
Aprovar la convocatòria per a l’any 2016 dels ajuts econòmics destinats a persones perceptores 
de prestacions baixes i a famílies que perceben prestacions no contributives amb fills a càrrec. 
Obrir el termini de presentació de les sol·licituds del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2016 
 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA “PLA DE SUPORT A LES PERSONES SENSE 
RECURSOS” 
Aprovar la convocatòria per a l’any 2016 dels ajuts econòmics destinats a persones perceptores 
de prestacions baixes i a famílies que perceben prestacions no contributives amb fills a càrrec. 
Obrir el termini de presentació de les sol·licituds del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2016 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 353 de data 08/08/2016 que ascendeix a un import líquid de 8.373,22 €, 

la qual comença amb Roig, Bergès & Martínez Abogados Penalistas SCP per import líquid 
de 4.470 € i finalitza amb Telefónica de España SA  per import de 1.785,44 €. 

- Relació número 352 de data 08/08/2016 que ascendeix a un import líquid de 188.583,96 
€ la qual comença amb A.E.E. per import de 1.785,00 € i finalitza amb Endesa Energia SAU 
per import de 2.244,30 €. 

- Pagament al Club Futbol Amposta de la quantia de 11.000 euros fixats al conveni i 
corresponents al segon pagament del mateix. 

- Pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 6.000 euros fixats al conveni i 
corresponents al primer pagament del funcionament de la banda de músic. 

- Pagament d’una bestreta de 10.000 euros a favor de La Lira Ampostina corresponent al 
50% de la subvenció atorgada per la celebració del seu centenari. 

- Pagament de 150,00 € a sis pubilles, per un import total de 900,00€. 
 



 

- Pagament al Club de Futbol Amposta de la quantia de 6.000 euros relatius a la subvenció 
nominativa. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
- Aprovar la devolució de la fiança de 80,00 € sol·licitada per S.V.D., representant d’APASA, 

que va dipositar en motiu de la sessió  de 3 carpes el dia 4 de juliol de 2016 per la festa 
temàtica. 

- Aprovar la devolució de la fiança de 100,00€ sol·licitada per M.A.S., representant del Club 
Natació, que va dipositar en motiu de la sessió  de 4 carpes el dia 18 de juliol de 2016 per 
la festa temàtica. 

- Aprovar la devolució de la fiança  de 16.469,10 € sol·licitada per Servidel SLU i Matelfon 
SL, dipositada en concepte d’aval pel contracte de l’obra “Edifici Antena tecnològica de les 
Terres de l’Ebre – Fase II”. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per E.R.G., en representació de Tutu Records SL, per 

realitzar el We Love Fest 2016 el di 13 d’agost de 2016 del es 07.00 a les 19 hores a la 
zona del Castell d’Amposta, així com també sol·licita la cessió de diferent mobiliari. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Jardin Cafè Bar SLU per realitzar una actuació 
musical en viu a l’exterior de l seu establiment on es realitza l’activitat de bar el dia 16 
d’agost de 2016 de les 22 a les 24 hores, en el marc de les Festes Majors d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Dalton BBQ Catering per a la realització d’una act. 
extraordinària festa Country-Barbacoa a l’embarcador del riu el dia 21 d’agost de 2016 de 
les 20 a les 23 hores., en el marc de les Festes Majors d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per R.A.R., en representació del Bar La Leyenda, per 
poder realitzar una actuació musical al carrer, enfront del seu var al carrer Valletes, 3 a 
partir de les 19 hores en motiu de l’aniversari del bar. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.B., propietària de la cafeteria Andrea, per poder 
instal·lar uns tiradors de cervesa i posar 4 taules amb 4 cadires cada una, ocupant l’espai 
del solar del carrer Holanda propietat de JL.B.F., del qual té autorització, el dia 12 d’agost, 
la nit del bou embolat, de les 22 a les 02.00 hores i els altres dies de bous, de les 11 a les 
15 hores, en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE TANCAMENT DE CARRERS 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per G.M.V. per tancar el carrer Barcelona, al bar 

cafeteria Andrea, el dia 14 d’agost gost en motiu de les Festes Majors. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.S.D. per tancar el carrer Enric Granados des del 

carrer Assumpció de la Verge al carrer Velàzquez, el dia 13 d’agost de 2016 de les 9 a les 
18 hores en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per JM.G.B. per  fer un sopar el dia 12 d’agost i 
l’esmorzar el dia 13 d’agost de 2016 damunt la vorera, davant l’antic bar Joaquin, en 
motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MJ.S.P. per tancar el carrer Sagunto el dia 12 
d’agost de 2016 per la nit, per poder fer un sopar al carrer en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta 2016. 

 



 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica per tallar el carrer Miralles, el 
dia 16 d’agost de les 10 a les 16 hores per poder realitzar un concert de la Big Band de la 
Fila i anul·lar l’autorització de realitzar el concert vermut a l’àrea del Castell el dia 6 
d’agost de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.M.N., per tancar el carrer Lope de Vega, en el tram 
comprès entre el carrer Jardí carrer Escoles, el dia 12 d’agost de 2016 de 21.30 a 00.00 
hores, per poder fer un sopar al carrer en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per X.C.S. per tancar el Passatge Valletes el dia 13 
d’agost de 2016 per poder fer l’esmorzar en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.P.P. per tancar el tram del carrer Sant Just que 
parteix amb el carrer Primer i Segon de Maig per engalanar el carrer en motiu de les 
Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per I.N.F. per tancar el carrer Murillo entre l’Av. Ràpita i 
el carrer Lope de Vega per engalanar el carrer en motiu de les Festes Majors d’Amposta 
2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per E.V.T. per tancar el carrer Lope de Vega (tram entre 
el núm. 47-57) el dia 13 d’agost de 2016 de 9 a 13 hores per realitzar l’esmorzar del bou 
en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.O.F. per tancar el carrer Valletes (tram entre el 
núm. 109-101) el dia 12 d’agost de 2016 de per realitzar el sopar del bou en motiu de les 
Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per R.G.G. en nom del restaurant Troya, per tancar el 
carrer Jardí enfront del número 17 per poder realitzar el sopar el dia 12 d’agost i 
l’esmorzar el dia 13 d’agost de 2016  en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.L.B. per tancar un tram del carrer Goya, el dia 12 
d’agost de 2016 per poder realitzar un sopar en motiu de les Festes Majors d’Amposta 
2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per G.A.P. per tallar el carrer Tenerife, el dia 12 d’agost 
de 2016 per poder realitzar un sopar en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per T.P.R. per tallar un tram del carrer Saragossa, el dia 
12 d’agost de 2016 per poder realitzar un sopar en motiu de les Festes Majors d’Amposta 
2016. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per JM.C.C. per realitzar un monogràfic de pintura del 

bou capllaçat a un lloc cèntric amb una obra de 2 x 3 metres. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per R.D. per escalfar i servir tapes i esmorzars a la 

terrassa del bar ubicat al carrer Soria durant les Festes Majors d’Amposta 2016. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per J.G.S. per poder celebrar la XII Trobada de vehicles 

clàssics a la plaça Berenguer IV el dia 14 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Excursionista Lo Passador en la que 
demana autorització per realitzar la caminada nocturna “Espiga Fosca” el dia 17 de 
setembre de 2016, ja que part del recorregut transcorre pel terme d’Amposta, en concret 
a Balada. 

 
 



 

PROPOSTES D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
- Autoritzar que es pinti per part dels serveis municipals, un pas de vianants a l’Av. 

Catalunya cantonada carrer Zaragoza i que es col·loqui una senyal vertical de pas de 
vianants (P-20). 

- Autoritzar que es pinti per part dels serveis municipals, un pas de vianants al carrer 
Toledo, 37. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Vista la sol·licitud formulada per J.B.J. en la que demana la cessió de 20 tanques 

metàl·liques per fer el corralet de sortida el dia 25 de setembre de 2016 en motiu de la 
desena edició de la cursa 2016 al GR92 d’Amposta a Alcanar, autoritzar la cessió de les 
tanques que en aquell moment estiguin disponibles. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per E.S.F. de l’Associació Surt al Castell, per a la cessió i 
col·locació d’un escenari en motiu  de l’organització de diferents activitats els dies 17, 18 i 
19 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors així com la cessió d’un punt de llum i  la 
ubicació de wc’s a la zona el castell. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per X.A.B., representació de l’Associació vespa Club 
Terres de l’Ebre, en la que demana la cessió de l’equip de la biblioteca el dia 19 d’agost de 
2016 en motiu de la 8a Ruta del Delta. 

 
MODIFICACIONS DEL SAD 
- Baixa del SAD de P.G.R. per defunció amb efectes del dia 31 de juliol de 2016. 
- Alta del servei de teleassistència de P.LL.L. amb un cost per a la usuària de 24,17 € 

mensuals. 
- Alta del SAD de M.L.F. amb efectes del dia 1 d’agost de 2016. 
- Alta del SAD de N.R.C. amb efectes del dia 8 d’agost de 2016. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen dos ajuts d’urgència social per un import total de 220,00€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen vint-i-tres ajuts alimentaris per un import total de 920,00€. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, resolució de 29 de julio de 2016 de la Secretaria 
d’Estat d’Administracions Públiques, per la que s’acorda l’assignació de subvencions per danys a 
infraestructures municipals i xarxa viària dels ens locals, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, comunica que la informació sobre el certificat 
de l’esforç fiscal de l’Ajuntament d'Amposta no coincideix amb la informació facilitada per Base i 
requereix que s’al·legui sobre les diferències, la Junta de Govern Local resta assabentada.  
- Síndic de Greuges, informa sobre les condicions per accedir a un habitatge digne i assumir el 
pagament dels subministraments bàsics, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
  
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 



 

URGÈNCIES. 
Informes tècnics 
ES dóna compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Secretaria sobre l’existència d’un 
fraccionament en la contractació amb l’empresa Music’s & Clàssics Amposta SL, la qual va 
facturar a l’Ajuntament d'Amposta durant l’exercici 2015 un total de 34.468,98 € en concepte de 
lloguer d’equips de so i assistència tècnica per diferents actes organitzats per l’Ajuntament. A 
data actual, el total d’obligacions reconegudes durant l’exercici 2016 font a dita empresa 
ascendeixen a 39.634,04 €. Totes aquestes obligacions s’han tramitat com a contractes menors. 
La prestació d’aquests serveis s’estén durant un període superior a l’any sense haver-se tramitat 
procediment algun i atès que els imports facturats superen l’import  corresponent al contracte 
menor de subministrament (18.000 €) per la qual cosa s’adverteix per Intervenció i Secretaria de 
l’existència d’un fraccionament en la contractació, ja que tant la durada del contracte com 
l’import supera el termini màxim per als contractes menors fixats a la normativa vigent. 
D’acord amb l’article 86 del TRLCSP, no podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de 
disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment 
d’adjudicació que corresponguin, la qual cosa haurà de tenir-se en compte en els procediments 
de contractació que d’ara endavant realitzi aquest Ajuntament. 
Amb tot l’exposat, la Junta de Govern Local resta assabentada.  
 
Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per cobrir temporalment un 
lloc de treball de tècnic/a superior d’administració especial adscrit a intervenció com a personal 
funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant concurs-oposició lliure, i de la borsa de 
treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat 
Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc 
de treball de tècnic/a superior d’administració especial adscrit a intervenció com a personal 
funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant concurs-oposició lliure, i de la borsa de 
treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat 
 
Sol·licitud d’autorització per treballs en finca rústica 
Autoritzar a A.G.M., a que comenci a treballar les terres situades al polígon 30 la venta de les 
quals va ser aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de juliol de 2016, un cop 
la finca estigui delimitada per part dels Serveis tècnics municipals. 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública amb taules i cadires 
Autoritzar la sol·licitud formulada per R.C.C. per ampliació de terrassa, de 8 metres, per poder 
posar 5 taules més, del 13 al 21 d’agost de 2016 en motiu de les Festes Majors, davant del bar 
Noctural, així com aprovar la liquidació de les taxes corresponents. 
 
 
 


