
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 de setembre de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Miquel Subirats Garriga, Joanna Isabel Estévez González, Ramon Bel Serret, Marc 

Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 

Secretària general: Maria Cinta Vidal Bayarri 

 

Hora inici: 08:26h 
Hora final: 09:19h 
 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE 
MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA 2016 
Aprovar l'expedient de contractació dels serveis per procediment negociat sense publicitat pel 
muntatge i desmuntatge modular d’estands per a Fira Amposta 2016.  
Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 10 dies naturals per la 
presentació de les seves ofertes. 
Autoritzar la despesa de 45.000,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 12/4311/22611 del vigent 
pressupost municipal. 
 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
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 €. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
- Contractació del servei consistent en la producció de la festa “Survival Zombie d’Amposta” el 

dia 9 de setembre de 2016 amb  LE.G.S., segons oferta presentada per un import total de 
4.840,00 €.  

- Contractació del servei consistent en el lloguer de l’enllumenat de Nadal següent: 8 arc per 
l’Av. Sta. Bàrbara, 14 arcs per l’Av. de la Ràpita i 14 motius per a farola amb  Iluminaciones 
Just, SL., segons oferta presentada per un import total de 4.549,60 €.  

 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓD EL PREU DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
REGULAR DE TRANSPORT DE VIATGERS D’ÚS GENERAL EN EL MUNICIPI D’AMPOSTA 
Aprovar la modificació del preu del contracte per a la gestió del servei públic regular de transport 
urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta, el qual es modificarà en un 85 per 100 de 
la variació de l’Índex de preus al consum entre els mesos de juliol de 2015 i juliol de 2016, amb el 
detall següent: 

• Preu del contracte: 111.627,80 € + 10% IVA = 122.790,58 €. 
• Modificació: -0,51% sobre 111.627,80 = 111.050,50. 



 

• Nou preu del contracte: 111.050,50 € + 10% IVA = 122.155.55 €. 
El nou preu del contracte serà d’aplicació a partir del dia 1 de setembre de 2016 i mantindrà la 
seva vigència fins que s’aprovi una nova modificació del mateix. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
Relació  número 383 de data 05/09/2016 que ascendeix a un import líquid de 47.805,53 €, la qual 
comença amb ISS Solu de limpieza direct, SA., per import líquid de 2.147,24 € i finalitza amb 
Estacionamiento y Servicios, SAU., per import de 9.766,14 €. 
 
SOL·LICITUD DE BESTRETA PER TREBALLADOR 
Denegar la sol·licitud de bestreta de les seves retribucions formulada per M.B., d’acord amb 
l’informe d’Intervenció. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE 
PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JOVENIL A CATALUNYA 
Sol·licitar la subvenció per a la contractació en la modalitat de treball en pràctiques, durant un  
període de sis mesos a jornada complerta, a 12 joves que reuneixin les característiques i requisits 
de l’Ordre, per un total de 132.000,00 €. 
Assignar com a responsables de la gestió i justificació del programa i tutorització dels joves 
contractats a les tècniques de Polítiques actives d’ocupació, I.V.F. i H.D.R., respectivament. 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES – FOJ 2016 
Sol·licitar subvenció per a la realització dels programa amb els següents mòduls formatius i 
pressupost: 
Any de la convocatòria: 2016. 
Nombre de participants sol·licitats: 30. 

 Mòdul màxim Sol·licitat 

a) Actuació de prospecció i assessorament d’empreses 1.400,00 € 42.000,00 €

b) Actuació d’orientació i acompanyament en el procés de 
contractació i formació 1.800,00 € 54.000,00 €

c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball 1.200,00 € 36.000,00 €

Total subvenció sol·licitada 132.000,00 €
 
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA – MENJADOR SOCIAL INFANTIL 
D’ESTIU 
Aprovar l’esborrany del conveni a formalitzar amb la Fundació Bancària “la Caixa” del que s’ha 
donat compte. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD de J.D.S. amb efectes del dia 1 de setembre de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen tres ajuts alimentaris per un import total de 120,00 euros. 
 



 

URGÈNCIES 
Propostes de contractació de personal 
- Contractació de C.P.C. com a professora de l’Escola d’Art ESARDI, categoria A2.19 (A2.4.0) 

a jornada complerta, del 6 de setembre al 2 de novembre de 2016. 
- Contractació de X.P.V. com a auxiliar administratiu adscrit al Departament d’informàtica, 

categoria C2.14 (C2.3.1) a jornada complerta, del 6 de setembre al 5 de desembre de 
2016. 

- Contractació de H.D.R. Elena Drago Rosa com a tècnica de Polítiques actives d’ocupació, 
categoria A2.19 (A2.4.0) a jornada complerta, del 6 de setembre al 31 de desembre de 
2016. 

 
Autorització per a l’ús d’armes recreatives de quarta categoria. 
Atorgar a l’empresa World Real Games, SL., autorització per tal que el seu personal pugui utilitzar 
armes recreatives de categoria 4 descarregades, durant l’horari de realització de l’activitat 
“Survival Zombie”. 
 
Aprovació de realització d’activitat extraordinària 
Aprovar la realització de l’activitat “Survival Zombie Amposta”, condicionada a: 
- L’horari serà de les 23,00 hores del dia 9 a les 7,00 hores del dia 10 de setembre de 2016. 

Donat que l’organitzador de l’esdeveniment es l’Ajuntament, aquest disposa de cobertura de 
RC amb un mínim de cobertura de 750.000,00 € per l’aforament de l’activitat. 

- L’aforament màxim serà de 500 persones i donat que l’activitat es desenvolupa en un espai 
important, els coorganitzadors hauran d’aportar els efectius de vigilància necessaris per cada 
indret fix, havent de tenir en compte les següents consideracions per cadascun d’ells. 
• Edifici número 21 de la plaça de la Biblioteca S. Juan Arbó: 

1 vigilant. 
Aforament màxim 10 persones. 
Espai a utilitzar: planta baixa. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets o dependències 
de l’edifici. 

• Plaça del Castell: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. 

• Pont penjant: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. 

• Antic escorxador municipal: 
2 vigilants. 
Aforament màxim 10 persones. 
Espai a utilitzar: zona enfront de la façana principal. Bloquejar qualsevol accés a altres 
indrets. 

• Plaça Ramon Berenguer IV: 
2 vigilants. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. 

• Plaça Passeig de la Generalitat: 



 

1 vigilant. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. 

• Recinte firal: 
2 vigilants. 
Aforament màxim 500 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. Zona interior 
pavelló firal. 

• Oficina de turisme: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona exterior. Bloquejar qualsevol accés a altres indrets. 

• Mercat municipal: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 100 persones. 
Espai a utilitzar: zona interior.  

• Auditori municipal: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 200 persones. 
Espai a utilitzar: zona interior.  

• Casal municipal: 
1 vigilant. 
Aforament màxim 200 persones. 
Espai a utilitzar: zona interior.  

La responsabilitat d’aquest control és dels organitzadors de l’esdeveniment. 
- Tots els punts de confluència esmentats anteriorment hauran de tenir la seva corresponent 

retolació. És aconsellable que aquesta retolació sigui fotoluminiscent donat que 
l’esdeveniment es realitza durant la nit. 

- Els mitjans de protecció activa contra el foc en els locals o establiment hauran d’estar en 
condicions de funcionament (extintors, enllumenat d’emergència, etc.). 

- La dotació de serveis serà de 4 lavabos, 8 inodors i 1 cambra higiènica adaptada. 
- Dispositiu d’assistència sanitària: 

• Segons el Decret 112/2010: Farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar 
primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisis sobtada. 

• Segons el Decret 82/2010: 2 persones formades en primers auxilis en suport bàsic i 1 
desfibril·lador extern semiautomàtic. 

- Es responsabilitat dels organitzadors que no es produeixen altercats o sorolls a l’exterior dels 
recintes o locals o zones on es desenvolupa l’event.   

- L’horari de l’espectacle públic que es sol·licita no podrà coincidir amb altres activitats 
publiques que es desenvolupin al lloc on es volen celebrar. 

- Es responsabilitat dels organitzadors que no es produeixen altercats o sorolls a l’exterior del 
local, així mateix el consum de begudes alcohòliques fora de la zona de la via publica no 
autoritzada esta totalment prohibit segons l’ordenança municipal.   

 
Adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament. 
Aprovar la retolació de la senyalització horitzontal del trànsit de la carretera de la Partida Comes, 
enfront del centre esportiu i accés a la C-12. 



 

Sol·licitud d’autorització per activitat a la via pública. 
Autoritzar la sol·licitud formulada per A.P.LL. d’autorització per la realització del seu casament el 
dia 22 de setembre de 2017 al Parc de Xiribecs. 
 
Sol·licituds d’autorització per activitats a la via pública 
- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per F.P.B.,  en la que demana 

autorització per poder tancar el carrer Simpàtica, a l’alçada del carrer Aparici Guijarro, el 
dia 4 de setembre de 2016 per fer un sopar al carrer Parra. 

- Autoritzar amb caràcter retroactiu la sol·licitud formulada per A.R.A.,  en la que demana 
autorització per poder tancar el carrer Miralles, el dia 10 de setembre de 2016 per fer un 
berenar davant l’edifici de la Unió Filharmònica. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació d’engrescats de les Terres de l’Ebre en 
la que amb motiu de la realització d’una caminada popular el proper dia 16 d’octubre de 
2016, sol·liciten autorització per a l’ús dels recintes interior i exterior de Fira Amposta i la 
col·laboració de la policia local i voluntaris de protecció civil per la regulació del trànsit. 

 
Sol·licituds d’autorització per ocupació de la via pública 
- Atorgar l’autorització per l’ocupació de la via pública sol·licitada per MD.Z.A. per a la 

instal·lació a l’Av. de la Ràpita, cantonada amb el carrer Tenerife (a l’alçada del número 
144 de dita avinguda) un cartell anunciador de l’establiment del qual és titular.  

- Atorgar l’autorització per la instal·lació de dues xurreries els dies 3 a 7 de desembre, 
ambdós inclosos, durant la Fira de Mostres de 2016, a J.M.P. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Acceptar la cessió de l’edifici del Pavelló de fires els dies 11, 12 i 13 de setembre de 2016 per la 
realització de la “Festa del corder” a l’Associació Islàmica d’Amposta. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
- Autoritzar la cessió del minibus a l’Associació Siloé per recollida d’aliments a Reus  els 

dies 7 i 28 d’octubre i 4, 11 i 25 de novembre de 2016. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per Los Taus RDTE d’Amposta, per utilitzar el minibús 

els dies 6, 8, 13, 20, 22 i 29 de setembre. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per F.K.G. resposable del Delta Festival Birding en la 

que demana autorització per utilitzar el minibús els dies 23, 24 i 25 de setembre. 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica del Centre Obert Infantil, en la que 

demana autorització per utilitzar el minibús per recollida d’aliments a Tortosa  el dia 5 de 
setembre de 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica de l’Oficina de turisme en la que demana 
autorització per utilitzar el minibús amb motiu del Dia Mundial del Turisme  els dies 26, 
27 i 28 de setembre de 2016. 

 
Informes dels serveis tècnics. 
Comunicar que la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Deltebre 
per la definició de l’àrea de nova centralitat Parc Fluvial - PAU “Lo Passador” no té cap afectació 
en l’àmbit del terme municipal d’Amposta ni al Planejament municipal del POUM d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Deltebre. 
 



 

Al·legacions al projecte de Reglamentat de turisme de Catalunya. 
Presentar dins del termini hàbil d’informació pública del Projecte de Decret del Reglament de 
Turisme de Catalunya, les següents al·legacions: 
A) Que s’elimini el requisit de preexistència anterior a 1950 a les edificacions que introdueix el 

projecte de Decret del Reglament de Turisme de Catalunya en l’article 213-29, en el qual 
es defineixen i classifiquen el establiments de turisme rural, determinant que el requisits 
sigui d’edificacions anteriors a l’any 1957, data de la primera norma urbanística. 

B) Que en el cas que no s’estimi l’al·legació anterior ( lletra A ) s’incorpori una excepció per 
poder autoritzar l’existència d’establiments de turisme rural, aquells establiments situats 
en edificacions de nuclis de població no preexistents al 1950 atenent a les condicions 
paissatgístiques, naturals, entorn, medi natural o de fauna del terme en el que s’ubiquen.   

 


