
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 14 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 

Interventora general: Maria del Mar Medall González. 

 

Hora inici: 13:10h 
Hora final: 14:14h 
 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 29 D’AGOST I 5 DE SETEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de es actes de les sessions 
anteriors de data 29 d’agost i 5 de setembre de 2016. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
- Autoritzar a l’empresa Endesa distribución eléctrica SLU per la realització de l’estesa de la 

xarxa MT per alimentar la Residència per a la gent gran inclosa en el sector SUD-2 
Valletes. 

- S’acorda atorgar les llicències següents, així com la liquidació de tributs de cadascun: 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per substitució d’un tram de 15 metres de línia aèria al 
polígon 60 parcel·la 3. 
A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera al carrer Perú. 
A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera al carrer Bolívia. 
A Gas Natural Distribución SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera al carrer Bolívia. 

 
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE PART DE L’ENTORN DE L’ANTIC 
ESCORXADOR - OFICINA DE TURISME.” 
Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra “Urbanització de part de l’entorn de l’antic 
escorxador - oficina de turisme”, redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost 
d’execució per contracta de 74.101,71€. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE DIVERSOS 
CAMINS 
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert , tramitació urgent, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a l’obra "Arranjament de 
diversos camins", tot convocant-ne la licitació. 
Autoritzar, en quantia de 275.113,27 € IVA inclòs, la despesa que per aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada, 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de l’obra 
"Rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador municipal – fase1" mitjançant procediment obert 
oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 



 

CONTRACTES MENORS D’OBRES 
- Contractació de les obres consistents en l’arranjament de les juntes del pont de la N-340 

amb  Pobe Canalitzacions i Instal·lacions SLL segons oferta presentada per un import 
total de 1.573,00 €. 

- Contractació de les obres consistents en el rebliment lateral del camí del riuet vell amb  
Regimovi SL segons oferta presentada per un import total de 2.976,60 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
- Contractació dels serveis consistents en actualitzar la pàgina web de la Fira Amposta, amb 

tots els continguts en català i castellà amb  Associació Insertnet Innova SL d’Amposta 
segons oferta presentada per un import total de 600,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització d’un recull de fotografies de la Fira de 
Mostres amb tots els actes que es realitzen a la fira, presentats en un àlbum acompanyat 
d’un àlbum petit i un DVD amb totes les fotografies amb  R.M.G. d’Amposta segons oferta 
presentada per un import total de 810,00 €. 

- Contractació dels serveis consistents en la realització de tallers de formació per a les 
empreses turístiques i professionals del sector que s’emmarquen dins el Dia Mundial del 
Turisme i que aquest any està destinat a promocionar-se a través d’Instragram amb Anfaber 
SL segons oferta presentada per un import total de 423,50 € 

- Contractació dels serveis consistents en la realització d’un taller de fotografia mòbil sobre 
com aprendre a utilitzar-lo, a càrrec d’un prestigiós fotògraf, en motiu del Dia Mundial del 
Turisme els dies 1 i 2 d’octubre de 2016 amb  Anfaber SL segons oferta presentada per un 
import total de 423,50 € 

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
Aprovar la contractació de l’arrendament a la Societat Musical la Lira Ampostina, del local amb 
una capacitat per a 700 persones aproximadament, situat a la planta baixa de l’immoble ubicat a 
l’Av. Santa Bàrbara 35. 
Les condicions de l’arrendament seran les següents: 
- Duració: 1 any comptat a partir del dia 1 de setembre de 2016, prorrogable per acord de les 
dues parts. 
- Horari desenvolupament de les activitats: 
 - Dissabte tarda, de 19 a 22 hores (sessió discoteca juvenil) 
 - Diumenge tarda, de 16 a 23 hores (sessió de ball jubilats) 
- Renda a abonar: 800,00 € mensuals, més els impostos corresponents, a pagar per anticipat 
entre els dies 1 i 7 de cada mes. Aquesta quantitat constitueix la base imposable respecte de l’IVA 
i sobre la mateixa, es farà la liquidació tributària pertinent. 
- Fiança: s’estableix el lliurament a la propietat d’una fiança per import d’una mensualitat de la 
renda, és a dir, 800,00 €. 
 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI 
Nomenar per ocupar en propietat una plaça d'Administratiu Tècnic escala Administració Especial 
adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori vacant a la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament a  J.M.B. 
 
 
 



 

ASSIGNACIÓ AMB CARÀCTER PROVISIONAL DE LA FUNCIÓ D’INSPECTOR DE SOLARS I PARCEL·LES 
AL TERME MUNICIPAL. 
Assignar a J.M.B. amb caràcter provisional del 14 de setembre al 31 de desembre de 2016, la 
funció d’inspecció de l’estat dels solars i de les parcel·les ubicades dins del terme municipal 
d’Amposta. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Interventora municipal, en la que demana que 

s’autoritzi a les funcionàries, M.F.P. i I.P.P., per assistir a l curs de formació “Aplicació 
pràctica de la comptabilitat” organitzat per la Diputació de Tarragona, dintre de l’acord de 
formació per als empleats de les administracions públiques 2016, que es realitzarà els 
dies 17, 19, 24 i 26 d’octubre a Tortosa de 16.30 a 20 hores. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les treballadores N.R.M., J.C.E. i MJ.M.G. en la que 
demanen autorització per assisitir a curs; l’abús sexual infantil; abordatge integral des de 
la perspectiva dels drets dels infants organitzats pel CEESC i que es realitzarà els dies 8, 
22 d’octubre, 5 i 19 de novembre de 10 a 14 hores a l’espai patronat a Tortosa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel responsable d’informàtica i telecomunicacions, 
N.M.B. en la que demana autorització per poder assistir, juntament amb el regidor de 
Noves tecnologies, transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, Pau Cid 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 durà a terme el dia 16 de setembre de 
2016 de 12.00 a 15 hores a la Fundació Tarragona Smart Mediterranian City a la 
Muntanyeta de Sant Per i Sant Pau. 

 
ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ DE BÉ MOBLE 
Acceptar la donació de l’embarcació Dúnia com a element del patrimoni cultural del Consorci El 
Far. 
 
APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI AMB L’URV SOBRE L’ANTENA DEL CONEIXEMENT 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia, per quan ja es va aprovar a la Junta de Govern Local 
del dia 8 d’agost de 2016. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació número 400 de data 14/09/2016, que ascendeix a un import líquid de 4.098,31 €, 

la qual comença amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA per import de 2.464,93 
€ i finalitza amb Telefonica de ESpaña SA per import de 1.633,38 €. 

- Relació  número 399 de data 14/09/2016 que ascendeix a un import líquid de 114.436,23 
€, la qual comença amb Serveis Integrals Plana SL per import de 3.751,00 i finalitza amb 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, per import de 30.000,00 €, TERCER. Ordenar 
el pagament dels punts anteriors. 

- Aprovar el pagament de 80,00 € a cadascun dels participants 25 al concurs de vestits de 
paper no premiats, per un import total de 2.000,00 euros, i desestimar el pagament de 
80,00€ a M.C.O. per quan no es troba al corrent de pagament amb l’Ajuntament. 

 
 
 
 



 

- Ordenar el pagament al Club Futbol Amposta de la quantia de 11.000 euros fixats al 
conveni i corresponents al tercer pagament del mateix. 

- Ordenar el pagament Creu Roja Amposta de 6.300 euros relativa al segon termini de 
2016. 

- Ordenar el pagament a SILOÉ de 1.866,66 euros relativa al segon termini de 2016. 
- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 7.707,77 € a 

l’Associació Arrossaires del Delta de l’Ebre SCCL per les despeses de consums i impostos 
municipals dels anys 2014 i 2015 del local ubicat al carrer Prim, 92, amb la finalitat de 
poder guardar en el mateix les carrosses que s’utilitzen amb motiu de la Festa Major, 
Carnestoltes i altres festivitats. 

 
SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER LA FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA 
Requerir a Catalunya Caixa, que justifiqui la documentació sol·licitada per Intervenció per tal que 
es pugui procedir a aprovar el pagament sol·licitat. 
 
SOL·LICITUDS DE CESSIÓ DE CRÈDIT 
- Acceptar la sol·licitud formulada per Nafer SL en la que demana la  transmissió de drets 

de cobrament representats per la factura per la reparació del condensadors de titani per 
un import de 1.543,14 €. 

- Acceptar la sol·licitud formulada per Nafer SL en la que demana la  transmissió de drets 
de cobrament representats per la factura per la reparació de la deshumectador per un 
import de 524,55 €. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
- Aprovar la devolució de la fiança de 420,71 € a A.G.A. que va dipositar per la construcció 

d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ataulf. 
- Aprovar la devolució de la fiança de 681,35 € als senyors A.M.B. i ML.R.A. per la 

construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la Urbanització Favaret. 
 
ADHESIÓ A LA JORNADA INTERNACIONAL “CIUTATS PER LA VIDA” 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d'Amposta a la iniciativa de la Comunitat de Sant Egidio 
“Ciutats per la Vida, i comprometre’s a fer que aquesta adhesió es converteixi en un motiu de 
més responsabilitat i a treballar en tots els àmbits de la seva competència per tal que es creïn 
espais d’informació i sensibilització adients sobre els motius de rebuig d’aquesta pràctica i sobre 
l’evolució de la campanya abolicionista a tot el món. 
 
PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Autoritzar que es pinti una reserva d’estacionament al carrer Menénez i Pelai, enfront del 
número 5. 
 
RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
Autortizar la sol·licitud formulada per I.Q.B. en la que demana autorització per poder realitzar 
una activitat extraordinària el dia 17 de setembre de 2016 a partir de les 22 hores a la Plaça 
Berenguer V per realitzar un ball organitzat per tots els col·laboradors de la Plaça: Gelateria 
Israel, Bacallaneria, Gelateria Gràcia, Pastisseria Pous i Vermuteria. 
 
 



 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autortizar la sol·licitud formulada per l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre en 

la que demanen la cessió de l’equip de megafonia i accessoris i la cessió d’un escenari 
petit i tanques per al dia 16 d’octubre de 2016 en motiu d’una caminada popular. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la colla castellera de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta en 
la  que demana la cessió i muntatge d’un escenari de 6x4 així com la cessió d’un equip de 
llum i so, per als dies 23, 24 i 25 de setembre de 2016 al pavelló. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Testigos Cristianos de Jehovà en la  que demana la 
cessió d’un equip de so amb altaveus i la cessió d’un equip de projecció amb pantalla per 
als dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2016 per a la relatació d’una projecció d’un documental. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per MC.M.A., en representació de l’Associació 
Engrescats de les Terres de l’Ebre, en la que demana la cessió de  8 carpes per al dia 16 
d’octubre de 2016 en motiu de la caminada popular, previ pagament d’una fiança de 
100,00 euros. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica del Centre Obert Infantil en la que 

demana autorització per utilitzar el minibús el dia 19 de setembre de 2016 per recollida 
d’aliments a Tortosa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la llar Reisdència Amposta Fundació Pere Mata, en 
la que demana autorització per utilitzar el minibús els dies 9 i 20 de novembre de 2016 
per sortida comunitària. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel servei prelaboral  Fundació Pere Mata, en la que 
demana autorització per utilitzar el minibús  el dia 23 de desembre de 2016 per inici de 
les vacances de Nadal. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la responsable de l’oficina de Turisme, en la que 
demana autorització per utilitzar el minibús els dies 14, 15, 16 i 17 d’octubre de 2016. 

- Autortizar la sol·licitud formulada per Taus RCTE D’Amposta /Rugby) en la que demana 
autorització per utilitzar el minibús els dies següents per recollida de jugadors 
d’entrenaments.: 
- 4, 6, 11, 13, 18, 20 i 27 d’octubre de 2016. 
- 3, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24 i 29 de novembre de 2016  

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Baixa del SAD de M.L.F. amb efectes del dia 5 d’agost de 2016. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Atorgar un ajut d’urgència social per un import de 33,44 € per subministraments. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen onze ajuts alimentaris, per un import total de 440,00 euros. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, autoritzant l’empresa Estels Torn Kite 
Team, per ocupar el domini públic maritimoterrestre per fer el II Kitebuggy GP Delta de l’Ebre el 
24 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 



 

- Servei Provincial de Costes a Tarragona, informa sobre les actuacions a realitzar a ‘entorn de 
l’Alfacada i de la Tancada, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Serveis Territorials de Medi Ambient, comunica informe d’avaluació ambiental sobre la 
modificació puntual 042 del POUM d’Amposta “Cambra arrossera”, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
- Serveis Territorials de Medi Ambient, comunica informe d’avaluació ambiental sobre el projecte 
de dragat del Canal de Sant Pere, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
Embarg de crèdits i deutes 
Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre D.J.H. d’aquest Ajuntament fins cobrir 
les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 863,16 €. 
 
Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública consistent en repartiment de 
propaganda 
Autoritzada la sol·licitud formulada per F.B.R. en la que demana autorització per poder repartir 
publicitat per Amposta mitjançant flyers de l’estació de servei del carrer Grau. 
 
Sol·licitud de retirada d’aparell de la via pública 
Vista la sol·licitud formulada per MC.M.P., en la que presenta queixes del mencanisme que s’ha 
instal·lat al carrer Eivissa per evitar que els coloms s’apropin ja que el soroll és molt molest, 
donar trasllat a la interessada de l’informe de la policia local, donat que l’aparell sols està 
autoritzat de 18 a 20 hores. 
 
Correcció d’acord 
Atès que la junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 18 de juliol de 2016 va aprovar 
el projecte bàsic i d’execució de la instal·lació col·lector de clavegueram a la zona del casc urbà de 
Balada i Urbanització de la Plaça, aprovar la modificació de la errada i on consta: 
“Vist el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra "Xarxa de pluvials al carrer Tarragona", 

redactat per l’enginyer municipal, JC.G.C. amb un pressupost d’execució per contracta de 199.796,94 

€.” 
Fer constar: 
“Vist el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra " instal·lació col·lector de clavegueram a la 

zona del casc urbà de Balada i Urbanització de la Plaça, redactat pels Serveis tècnics municipals amb 

un pressupost d’execució per contracta de 41.918,20 €.",  
 

Aprovació de la carta de suport i compromís de l’entitat col·laboradora al Pla d’acció sectorial del 
turisme esportiu a la demarcació de Tarragona per a la dinamització econòmica i la generació 
d’ocupació. 
Aprovar la carta de suport i compromís de l’entitat col·laboradora al Pla d’acció sectorial del 
turisme esportiu a la demarcació de Tarragona per a la dinamització econòmica i la generació 
d’ocupació. 
 



 

Ampliació del termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció del lloc 
de responsable de serveis socials com a funcionari/a interí/na i correcció d’errada material 
Modificar la clàusula 2.1. Titulació, afegint la Llicenciatura o Grau en Pedagogia per l’existència 
d’una errada material, restant la redacció de la següent forma: 2.1. Titulació: estar en possessió 
d’algun dels següents títols: Llicenciatura o grau en Antropologia Social, Llicenciatura o grau en 
Psicologia, Llicenciatura o grau en Psicopedagogia, Llicenciatura o grau en Pedagogia, Grau 
d’Educació Social, Grau de Treball Social  
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el procés selectiu en 5 dies 
naturals des de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí oficial de la província de 
Tarragona. 
 


