
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 19 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: 08:32h 
Hora final: 09:30h 
 
 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
de data 14 de setembre de 2016. 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA “SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT AL PLA D’EMPÚRIES, GRAU I 
BARRI QUINTANES” 
Aprovar el projecte bàsic i executiu per a l’execució de l’obra “Substitució d’enllumenat a Pla 
d’Empuries, Grau i Barri Quintanes”, redactat per l’Enginyer municipal amb un pressupost 
d’execució per contracta de 533.548,17 €. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “MILLORA DEL DRENATGE AL CAMÍ MAS D’EN 
CARRASCA I POSTERIOR PAVIMENTACIÓ” 
Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa Construccions 3G (CONTREGISA) 
segons oferta presentada per un import total de 60.345,70 €. 
SEGON. Determinar que l’empresa adjudicatària del contracte executarà, sense càrrec per a 
l’Ajuntament les millores establertes pels Serveis tècnics municipals següents: 
• Escarificació i tractament superficial. 
• Reperfilat i cuneta. 
• Paviment de formigó. 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
Contractació dels serveis consistents en el trasllat de la caseta de Nadal, des del magatzem del 
carrer Barcelona fins a la Plaça del Mercat i muntatges i després de les Festes de Nadal, el 
desmuntatge i trasllat de la caseta de la Plaça del Mercat al magatzem del carrer Barcelona amb  F.F. 
(Prefabricats Ecollar) segons oferta presentada per un import total de 1.575,88 €. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
 
 



 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
Aprovar l’acabament del contracte formalitzat amb EI.F.C. com a auxiliar administrativa amb 
efectes del dia 4 d’octubre de 2016. 
 
SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Montsià, en el  qual sol·licita la designació de dos 
treballadors d¡aquest Ajuntament d’Amposta per tal de formar part del tribunal del concurs – 
oposició convocat per crear una borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, una plaça 
d’assessor/a de plàstica per a sis escoles rurals de la comarca del Montsià. 
la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
Designar per formar part del tribunal de la prova de selecció abans esmentada a: 
-1. Titular: A.P.R. Suplent: J.I.P. 
-2. Titular: J.R.P. Suplent: X.M.P. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació número 406 de data 19/09/2016, que ascendeix a un import líquid de 1.415,05 €, 

la qual comença inclou una única factura de SOREA SA per import de 1.415,05 €. 
- Relació  número 404 de data 19/09/2016 que ascendeix a un import líquid de 134.245,52 

€, la qual comença amb ISS Solu de Limpiez Direct SA per import de 1.886,97 € i finalitza 
amb Consorci Administració Oberta de Catalunya, per import de 3.799,99 €. 

- Ordenar el pagament a l’Associació Sociocultural Tarambana de la quantia de 5.400 euros 
fixats al conveni i corresponents al primer pagament del mateix. 

- Ordenar el pagament al Club Handbol Amposta, de la quantia de 6.000 € fixats al conveni 
i corresponents al tercer pagament del mateix. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Aprovar la devolució de la garantia addicional dipositada en motiu de la Urbanització de 
l’Avinguda de la Ràpita – Catalunya – Josep TArradelles, per un import de 3.547,77 € a 
CONTREGISA, dipositada en forma d’aval bancari de caixa d’estalvis de Tarragona. 
 
MANAMENTS D’EMBARG DE CRÈDITS 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre G.P.F. d’aquest Ajuntament 

fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 4.657,36 €. 
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Fustes Roca i Codorniu SL 

d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
974,04 €. 

- Desestimar l’embarg indicat per la diligència  remesa per l’Agència Tributària en la que es 
declara l’embarg dels crèdits que tingui dret a percebre per qualsevol concepte S.E.L. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
1.015,95€.  

- Desestimar l’embarg indicat per la diligència remesa per l’Agència Tributària en la que es 
declara l’embarg dels crèdits que tingui dret a percebre per qualsevol concepte C.D.F. 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
240,00 €.  

- Desestimar l’embarg indicat per  la diligència  remesa per l’Agència Tributària en la que es 
declara l’embarg dels crèdits que tingui dret a percebre per qualsevol concepte R.A.K. 



 

d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
1.200,00 €.  

 
ADHESIÓ AL PROJECTE “MONTSIÀ ACTIU 2016/17” VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA “TREBALL A 
LES 7 COMARQUES” 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al projecte Montsià Actiu 2016/17 i proposar com a 
tècnica de seguiment del projecte i per a participar en la xarxa tècnica a I.V.F. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB “HUMANA, FUNDACIÓN PUEBLO PARA 
PUEBLO” 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del SAD d’AM.G.G., amb efectes del dia 3 d’octubre de 2016. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
Alta del TAD d’A.A.Z., amb efectes del dia 5 de setembre de 2016, de dilluns a divendres, a 
jornada completa, amb un cost per a la usuària de 52,29 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS ALIMENTARIS 
S’atorguen onze ajuts d’urgència social per un import total de 440,00 euros. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, sol·licita esmenes a l’expedient de 
sol·l·licitud d’informe de sostenibilitat financera. Esp. L250003/2016, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, sol·licita esmenes a l’expedient de 
sol·l·licitud d’informe de sostenibilitat financera. Esp. L250004/2016, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
- Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica la pròrroga de la treballadora M.C.J., com a 
incapacitat temporal, per un termini màxim de 180 dies, condicionada al control mèdica partir 
del dia 01/12/2016, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Consorcio de compensación de Seguros, sol·licta que han procedit a cancel·lar les pòlisses 
corresponents a la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Amposta en data 11/08/2016, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
 
 



 

URGÈNCIES. 
Contractació de personal 
- Aprovar la contractació com a personal laboral indefinit no fix de V.F.Z. a Director del 

Centre d’Arts Visuals, categoria laboral A1-23, 28 hores setmanals amb efectes del dia 20 
de setembre de 2016. 

- Aprovar la contractació d’O.M.R. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, 
categoria laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores), per 
un termini de sis mesos a comptar a partir del dia 20 de setembre de 2016. 

 
Aprovació de les bases del concurs d’engalanats de balcons i portalades de Nadal 2016 
Aprovar les bases reguladores del concurs d’engalanats de balcons i portalades de Nadal 2016, 
en les quals s’estableix l’atorgament d’un premi de 150,00 € i obrir el termini de presentació de 
les ofertes fins al dia 1 de desembre de 2016. 
 
Aixecament d’embarg  
Ordenar l’aixecament de l’embarg dels crèdits de O.B.S.  
 
Contractació de subministraments 
- Contractació dels subministraments consistents en el lloguer de 4wc portàtils, la seva neteja 

i desinfecció diària amb Prontoservis SL  segons oferta presentada per un import total de 
495,00 €. 

- Contractació dels subministraments consistents en el lloguer de 3 mòduls per a fer servir de 
centre neuràlgic de Creu roja, Protecció Civil i un altre com a magatzem de tot el material 
que usen els amics dels cavalls durant tots els dies de fires amb Construccions 
prefabricades del Montsià SL  segons oferta presentada per un import total de 1.250,00 
€. 

 
Contractació d’obres menors 
Contractació de les obres consistents en desbrossada i replè de zahorra natural al solar de 
l’Avinguda de la Ràpita (antiga Mercedes) amb Garcia Excavaciones y movimientos SL  segons 
oferta presentada per un import total de 32.863,60 €. 
 
Sol·licitud de cessió de material 
Autoritzar la cessió d’una urna  sol·licitada per R.A.P. en representació del Departament 
d’Agricultura d’Amposta, en la que demana la cessió d’una urna per al dia 22 de setembre en 
motiu de les eleccions per renovar el Consell Català de la producció Integrada. 
 
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats i associacions 
esportives per a la realització d’activitats de promoció i difusió de l’esport durant l’exercici 2016 
Atorgar les subvencions particulars, associacions i similars per a la realització de programes i 
activitats d’atenció social, sanitària i semblant per a l’any 2016 d’acord amb els barems de 
puntuació que es diuen a continuació: 
- A AHIDA  per la seva programació afavorint la inclusió de les persones amb trastorns de tdah i 
autisme a través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la viabilitat 
econòmica del projecte 30 punts i una subvenció de 900 € 



 

- A AGRUPACIO MONTSIANELL d’Amposta per la seva programació afavorint la inclusió d'infants 
i joves través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la viabilitat 
econòmica del projecte 25 punts i una subvenció de 600 € 
- A MANS UNIDES per la seva programació vers les persones necessitades dels països del tercer 
món, per treballar per cobrir les necessitats bàsiques de les dones,  per la seva conscienciació 
d’aquesta realitat i la implicació de les persones que en formen part de l’associació i per la 
viabilitat econòmica , 65 punts i una subvenció de 1900 € 
- A  ESPAI LA CAIXA  per la seva programació afavorint la inclusió de les persones grans a través 
d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la viabilitat econòmica del 
projecte ,45 punts i una subvenció de 1 300 € 
- A ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS per la seva programació i activitats dirigides a promocionar el 
voluntariat i la dinamització comunitària, que afavoreixen la cohesió social  i per la viabilitat 
econòmica del projecte 35 punts i una subvenció de 1000 €- 
- A  DIABÈTICS D’AMPOSTA  per la programació que fa possible un millor coneixement als 
usuaris i a les famílies de la malaltia, per realitzar el seguiment de les persones afectades per la 
malaltia, per la programació presentada i  per la viabilitat econòmica del projecte 40 punts i una 
subvenció de 1200 € 
- A LLIGA CONTRA EL CÀNCER per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de 
suport psicològic, econòmic, etc per a les persones afectades de càncer  90 punts i una subvenció 
de 2700€ 
- A  AFMMTE per les activitats de prevenció i abordatge de salut mental que permeten el 
coneixement mutu  i la integració i cohesió social a través del lleure una puntuació 35punts i una 
subvenció de 1000 € 
- A l’ ASSOCIACIÓ TERRES DE L’EBRE AMB EL POBLE SAHARAUI per el seu ajut  que permet que 
infants del Sàhara puguin gaudir de l’estiu però també revisar la salut dels infants 20 punts i una 
subvenció de 600 € 
- -  A l'entitat PERE  MATA per la seva tasca en la inclusió social de les persones amb malaltia 
mental, a traves    del lleure per la seva programació i viabilitat, 15 punts i una subvenció de 500 
€ 
- A L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS D'AMPOSTA per la seva programació afavorint la inclusió de les 
persones grans a través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima  i per la 
viabilitat econòmica del projecte 50 punts i una subvenció de  1500 € 
 
Requerir a INTERACCIONA d’Amposta per tal que en un termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar a partir de la notificació del present, aporti documentació que acrediti estar a l corrent 
de les obligacions tributàries i seguretat social. En el cas que en el termini atorgat no aporti la 
documentació requerida, s’entendrà que renúncia a la subvenció presentada. 
 
Sol·licitud d’autorització per l’ús d’instal·lacions municipals 
Acceptar la cessió de l’ús de la sala teatre del Casal Municipal El dia 23 de setembre de 2016 de 
les 17:00 a les 22:00 hores a FOTO CLUB T.E. 
 
Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
Autoritzar la sol·licitud formulada per J.M.P., en la que demana autorització per poder instal·lar 
una xurreria de 6x2 metres per la Fira d’Expoclick els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2016, 
davant del pavelló de fires. 


