
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 24 d’octubre de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors/es: 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: 08:20h 
Hora final: 10:10h 
 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 17 d’octubre de 2016. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “ARRANJAMENT DE 
DIVERSOS CAMINS” 
- Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 

1. CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
2. SERVIDEL, SLU. 
3. CANALIZACIONES LA TORRE, SL. 
4. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA. 
5. BECSA. 
6. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL., per 
haver estat presentada fora de termini. 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL., per 
considerar la seva oferta econòmica com temerària o desproporcionada, pels motius exposat 
en l’informe dels Serveis tècnics municipals a que s’ha fet referència en els antecedents del 
present acord. 

- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS 3G, SA., per tal que en el termini de en el termini de 
cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del 
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import d’11.368,32 €., equivalent al 5 per 
100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte quantes vegades sigui 
necessari el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA – 2016 
Atès que han presentat oferta les empreses següents: 
• 2003 SA.  
• SERVELEC PSF, SL.  
• OCTASYSTEM, SL.  
 



 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa OCTASYSTEM, SL., ja que la mateixa no 
acompleixen els requisits tècnics especificats en el plec de prescripcions tècniques reguladores 
del contracte en quant el color dels panells modulars oferts són únicament panells de color 
blanc (color no acceptat) els quals es requerien que foren de color negre o faig. 

- Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa SERVELEC PSF, SL., ja que la mateixa no 
acompleixen els requisits tècnics especificats en el plec de prescripcions tècniques reguladores 
del contracte en quant el color dels panells modulars oferts són de color blanc (color no 
acceptat) o faig, sempre i quan es faci la contractació abans del 3 d’octubre, data que en 
compliment del plec de clàusules econòmiques – administratives és impossible de complir. 

- Requerir a l’empresa 2003, SA., per tal que en el termini de 10 dies naturals, comptats a 
partir de la notificació del present acord procedeixi al dipòsit de la garantia definitiva, per 
import de 1.818,18 €, equivalent al 5 per 100 del preu del contracte exclòs IVA. 

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER EXECUCIÓ DE L’OBRA “INSTAL·LACIÓ DE COL·LECTOR DE 
CLAVEGUERAM A LA ZONA CAS URBÀ DE BALADA I URBANITZACIÓ ZONA EQUIPAMENTS” 
Vistes les ofertes presentades per les empreses: 
• GPAEC-EXCAN, SL. 
• CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
• EXXABER, SL. 
• CONTRATES EBRE, SL. 
Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa GPAEC-EXCAN, SL., segons oferta 
presentada per un import total de 59.895,00 €. 
Determinar que l’empresa adjudicatària del contracte executarà, sense càrrec per a l’Ajuntament les 
millores establertes pels Serveis tècnics municipals següents: 
• Enllumenat públic. 
• Pèrgola de fusta. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
- Contractació dels serveis consistents en el servei de prevenció de riscos aliè, pel que fa a les 
especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada i vigilància 
amb Prevenactiva SLU segons oferta presentada per un import total de 2.971,36 € 
- Contractació dels serveis consistents en el transport adaptat dels centres de dia d’Amposta de l’1 de 
novembre al 31 de desembre de 2016 amb Cruz Roja Española Amposta segons oferta presentada per 
un import total de 11.982,89 €. 
- Contractació dels serveis consistents en l’organització i muntatge de l’exposició de maquetes de 
Playmobil, dintre del marc de l’Expoclick, un riu de clicks amb Associació d’afeccionats somosclicks 
segons oferta presentada per un import total de 2.250,00 €. 
 
APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ PER L’APLICACIÓ DEL PROGRAMA PER LA DISTRIBUCIÓ DEL 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
- Aprovar les instruccions relatives al Programa de Directius Generals que han de servir de base 

per al desenvolupament del complement de productivitat, condicionades a la seva posterior 
aprovació pel Ple municipal. 

 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 
- Aprovar l’acabament de contracte dels treballadors/es que es diran a continuació: 

• C.P.C., com a professora de l’escola d’art amb efectes del dia 2 de novembre de 2016. 
• G.M.R., com a auxiliar administrativa amb efectes del dia 3 de novembre de 2016. 
• J.P.B., com a auxiliar de la llar d’infants la Sequieta amb efectes del dia 13 de 

novembre de 2016. 
• H.V.C., com a tècnica de participació i transparència, amb efectes del dia 16 de 

novembre de 2016. 



 

• C.S.R., com a auxiliar de la llar d’infants la Gruneta, amb efectes del dia 27 de 
novembre de 2016. 

• I.C.M., com a auxiliar administrativa de turisme amb efectes del dia 30 de novembre 
de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.S.A. per realitzar el curs bàsic de protocol organitzat 

per la Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona i que es realitzarà a Amposta el 
dimecres 26 d’octubre de 2016 de 15 a 20.30 hores. 

- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local, de la sessió duta a terme el dia 13 
de setembre de 2016, en el que  es va autoritzar a V.A.F. a assistir a aquest curs, previst per 
als dies 19, 26 d’octubre i 2 de novembre de 2016 i autoritzar a V.A.F. a assistir al curs 
presencial “Millora la comunicació institucional a través de webs i xarxes socials” els dies 19 i 
20 de desembre de 2016 a Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per M.P.G. per poder assistir a la Jornada de treball social 
sanitari: peça clau en salut, que es realitzar a el dia 11 de novembre de 2016 de 8.30 a 14 
hores a Tarragona. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada  per J.R.P. per poder assistir a la Jornada de celebració dels 
20 anys de mesures penals alternatives: parlem de justícia inclusiva que es realitzarà el dia 28 
d’octubre de 2016 a Tortosa de 10 a 14 hores. 

 
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA I PERMISOS PER MATERNITAT I CASAMENT 
- Atorgar a N.M.P., la reducció d’un terç de la seva jornada sense que se li minorin les seves 

retribucions, del 14 de novembre de 2016 al 13 de novembre de 2017. 
- Autoritzar a N.M.P. a reduir la seva jornada laboral pel permís de lactància, consistent en una 

hora diària, fins que el nounat compleixi un any, és a dir, del 14 de novembre de 2016 al 25 
de juliol de 2017. 

- Atorgar a N.M.P., un permís de matrimoni, consistent en 15 dies naturals, a gaudir durant la 
segona quinzena del mes de juny de 2017. 

- Autoritzar a N.M.P. a realitzar les vacances corresponents a l’any 2016, durant el mes de juliol 
de 2017 pels motius exposats. 

- Desestimar la sol·licitud de gaudir dels dies d’assumptes propis de l’any 2016, per quan 
d’acord amb l’informe emès pel departament de personal, no li’n resta cap per gaudir. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE BESTRETA DE RETRIBUCIONS 
- Desestimar la sol·licitud formulada  per J.A.N. en la que demana una bestreta de dues 

mensualitats reintegrable en dotze mesos. 
 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA 
- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa JI.B.C. per a la formació pràctica en 

centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI J.B.B., del 24 d’octubre de 2016 al 17 
de febrer de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Filmsnòmades SCP  per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna  de l’escola d’art ESARDI T.P.M., del 24 d’octubre de 
2016 al 23 de febrer de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Filmsnòmades SCP  per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI A.T.S., del 24 d’octubre de 
2016 al 23 de febrer de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Microdelta Soft SL  per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna L.P.C. per tal que realitzi les pràctiques  a l’àrea de 
polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament d'Amposta del 17 al 28 d’octubre de 2016 de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 



 

AIXECAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADOR 
- Aixecar l’ordre d’embarg de sou, salari o pensió que amb data 01/06/2016 es va fer contra 

M.R.A. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
- Relació  número 457 de data 24/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 84.780,75 €, la 

qual comença amb Patronat de turisme de Diputació de Tarragona per import de 1.900 € i 
acaba amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM per import d’11.110,52 €. 

- Relació número 456 de data24/10/2016 que ascendeix a un import líquid de 25.754,86 € la 
qual comença amb M&C Systemebre SL per import de 5.831,60 € i finalitza amb EM SCCL per 
import de 4.685,12 €. 

- Pagament dels premis del XLVI Concurs nacional de Vestits de paper Amposta 2016 d’acord 
amb el detall següent: 
 
APARTAT MODA INFANTIL 

PREMI IMPORT MODEL  MODISTA  
Primer 200€ PET-SHOP-PARTY F.C.M. 
Segon 100€ MAJORET VINTAGE Y.M.P. 
Tercer 50€ LAPISLAZULI C.P.S. 

 
APARTAT MODA ACTUAL 

PREMI IMPORT MODEL  MODISTA  
Primer 1000€ CASUAL C.P.S. 
Segon 700€ SAINT TROPEZ P.P.C. 
Tercer 500€ PASSIÓ FLAMENCA Y.M.P.  

 
APARTAT MODA FANTASIA 

PREMI IMPORT MODEL  MODISTA  
Primer 1000€ CARNAVAL DE 

COLORS 
P.P.C. 

Segon 700€ LA PLATA MC.R.A. 
Tercer 500€ REINA DE LA 

RIAMVERA 
E.R.E. 

 
APARTAT MODA ÈPOCA 

PREMI IMPORT MODEL  MODISTA  
Primer 1000€ DOCTOR ZHIVAGO P.P.C. 
Segon 700€ VENTAFOCS Y.M.P. 
Tercer 500€ BELLA DAMA E.R.E. 

 
SOL·LICITUD DE PAGAMENT DIRECTE PER IMPAGAMENT PER EXECUCIÓ D’OBRES 
- Desestimar el requeriment efectuat per Catalana de Seguretat i Comunicacions SL per 

l’impagament de l’empresa Imtech Span SL, per quan l’Ajuntament d'Amposta no té cap 
relació contractual amb la mateixa. 

 
ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 
- Declarar l’embarg dels crèdits i deutes que tingui pendent de cobrament la mercantil Simó 

Materials SA per import de 1.615,24 € de principal més 323,05 € d’interessos i costes 
provisionals.  

- Declarar l’embarg dels crèdits que tingui dret a percebre d’aquest Ajuntament per qualsevol 
concepte la Gestió Urbanística Societat Anònima Municipal fins cobrir les responsabilitats 
reclamades que ascendeixen a 726,91 €. 



 

- No declarar l’embargament de sous i salaris a la relació de persones indicades per quan en 
aquest moment no estant contractes per l’Ajuntament d'Amposta 

- H.F.F. (Ref. 08162345828A) 
- F.F.M.N. (Ref. 431623321399G) 
- Z.B. ( Ref. 081623454382Q) 
- F.D.S.C.(Ref. 081623448091G) 
- G.G.A.G. ( Ref. 431623321678F) 
- E.T.P. (Ref. 431623321823Z) 
- C.S.D. (Ref. 431623321201J) 

 
AIXECAMENT D’EMBARG DE CRÈDITS 
- Aixecar l’ordre d’embarg de crèdits que es va fer contra la mercantil Construccions Marcel 

Roig SL, amb efectes del dia 2 d’agost de 2016. 
 
ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC–BARRA DE FIRA DE MOSTRES 
- Aprovar l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de 

Fira de Mostres 2016 al Sr. A.P.E.M. en les condicions fixades a les bases reguladores del 
procediment i el pagament d’un cànon de 1.000,00 €., el qual es deurà ingressar abans del 
dia 7 de novembre de 2016. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “UN RIU DE CLICKS” 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
  
ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ART (ESARDI) – CURS 2014-
2015 
- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya per al finançament de cicles de formació especifica de grau mitjà i/o superior d’arts 
plàstiques i disseny impartits en l’Escola d’art titularitat d’aquest Ajuntament d’Amposta, 
ESARDI, durant el curs escolar 2014 – 2015, a aquests cicles: 

 
Codi Nom del Cicle Grau 
CFAM CG20 Assistència al producte gràfic imprès Mitjà 
CFAS CGGO Gràfica publicitària Superior 
 
RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ 
- Fer la renúncia parcial dels 92,62€ de subvenció, per la diferència que suposa l’import atorgat 

respecte al què finalment es sol·licita i per la baixa d’un treballador.  
 
COMPAREIXENÇA EN RECURSOS CONTENCIOSOS – ADMINISTRATIUS 
- Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el procediment abreviat 512/2015 

que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB “HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA EL 
PUEBLO” 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA DE TAXI 
- Accedir a la sol·licitud formulada en virtut de la qual es transmet la llicència de taxi número 20 

a favor del Sr. M.F.T, atès el que disposa l'article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 
i atès el que disposa l’article 4 de l’Ordenança municipal reguladora del servei públic de 
vehicles de lloguer 

- Aprovar la liquidació de taxes corresponent a la transmissió de la llicència. 



 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
- Autoritzar al Sr. J.M.P.S. per poder fer un acte per recaptar fons per a la Marató de TV3, el dia 

13 de desembre de 2016 a la plaça del mercat i muntar un estand. 
- Autoritzar a la Sra. M.S.R. per poder vendre flors a la porta exterior del mercat municipal els 

dies 29 i 30 d’octubre de 2016 en motiu de la festivitat de Tot Sants. 
- Autoritzar a la Sra. M.S.R. a l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un container 

frigorífic  de 12 metres de llargada per vendre flors en motiu de la festivitat de Tot Sants al 
carrer Saragossa del 20 d’octubre al 2 de novembre de 2016.                

- Autoritzar a la Sra. L.B.T. com a Directora de l’Institut Ramon Berenguer IV, a l’ocupació d’un 
espai al parc de les escoles, per part dels alumnes de 3r d’ESO, el dia 13 de febrer de 2017 de 
14.30 a 17 hores per fer un servei comunitari al Pere Mata 

- Autoritzar al Sr. J.M.H.S., a l’ocupació de la vorera del carrer ronda dels Pins, del Poble Nou 
del Delta per instal·lar un betlem, del 21 de desembre de 2016 al 10 de gener de 2017. 

- Autoritzar al Sr. C.A.P. a que el dia 4 de març de 2017 a partir de les 15 hores i fins al dia 5 
de març de 2017 a les 18.00 hores, es realitzin talls de via i reserva d’estacionaments al carrer 
Sebastià Juan Arbó, des del pas zebra fins al Passeig Canal en motiu del 5è Motor Show 
Amposta 2017.  

- Autoritzar al Sr. J.G.S.V., com a representant de Moto Club Amposta, a que es restringeixi la 
circulació de les 8 a les 17 hores als carrers del camí de la Ferrereta, camí pista de Taba, 
Danubi, Rin i Tàmesi en motiu de la cursa de la lliga catalana de MotoCross Grans 2016 el dia 
30 d’octubre de 2016. 

- Autoritzar al Sr. J.G.S.V., com a representant de Moto Club Amposta, i amb motiu de la XXI 
Concentració de Motociclista organitzada pel Moto Club Tortosa, el dies 22 i 23 d’octubre de 
2016, està prevista una sortida programada consistent en una ruta pel Delta de l’Ebre amb 
itinerari de pas per la nostra ciutat, accés per l’Av. St. Jaume i sortida per la plaça Castellania, 
per la qual cosa es sol·licita autorització i suport de la policia local en les tasques 
d’acompanyament. 

- Autoritzar a la Sra. A.N.G., a celebrar una festa d’aniversari el dia 22 d’octubre de 2016 de 18 
a 22 hores a la part del darrera de l’auditori. 

 
 SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
- Autoritzar l'ús del minibus als Taus RCTE d’Amposta Rugby, els dies 6 de novembre, 1, 8 i 15 

de desembre de 2016, 5, 12, 15, 19, 26 i 29 de gener, 11 i 12 de febre de 2017, figurant com 
a responsable del vehicle el Sr. G.M.Z.  

- Autoritzar l'ús del minibus al club Hoquei Amposta el dia 25 d’octubre de 2016 per desplaçament 
a Reus, figurant com a responsable del vehicle el Sr. J.A.F. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
- Autoritzar la cessió de l’equip de so de joventut al Moto Club Amposta, així com la cessió de 

les tanques que en aquell moment estiguin disponibles, per al dia 30 d’octubre de 2016 en 
motiu de la cursa de la lliga catalana de Motocròs Grans 2016. 

- Autoritzar la sol·licitud de la cessió de les tanques que en aquell moment estiguin disponibles 
a l’escola Consol Ferré per al dia 28 d’octubre de 2016 en motiu de la celebració de la 
castanyada. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
- Aprovar la baixa del SAD d’I.S.C. amb efectes del dia 24 d’octubre de 2016. 
- Aprovar l’alta del SAD de F.I.P. del 10 d’octubre al 31 de desembre de 2016, amb un cost per 

a la usuària de 28,90 € mensuals. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 



 

- Aprovar la baixa del TAD de R.M.A. amb efectes del dia 17 d’octubre de 2016, per trasllat a 
un altre municipi. 

- Aprovar la baixa del TAD de J.S.B. amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016 per ingrés 
hospitalari. 

- Aprovar la baixa del TAD de J.Q.C. amb efectes del dia 12 d’octubre de 2016 per defunció. 
- Aprovar la baixa del TAD d’A.G.R. amb efectes del dia 14 d’octubre de 2016 per ingrés en 

plaça de residència. 
- Aprovar l’alta del TAD de M.V.Q. amb efectes del dia 24 d’octubre de 2016, de dilluns a 

divendres de 9 a 15 hores amb un cost per a la usuària de 26,15 € mensuals. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 
- Atorgar la renovació al servei d’acolliment temporal d’urgència a C.F.R. qui podrà fer ús, junt 

amb la seva família, de l’habitatge adscrit al servei situat a l’Av. Josep Tarradelles, 166. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACCÉS A L’ÚS D’HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL 
- Autoritzar al Sr. J.F.G.M. a que continuï vivint a la vivenda de propietat municipal situada al 

carrer Orient d’Amposta, en les condicions establertes a l’acord.  
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
- La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 14 de setembre de 2016 va aprovar 

el pagament de 80,00 € a cadascun dels participants al concurs de vestits de paper no 
premiats que es relacionaven, entre els quals figuraven els vestits de la categoria infantil, als 
que se’ls havia d’aprovar el pagament de 40,00 € i no de 80,00 € com constava a l’acord. 
S’aprova la correcció de l’acord i s’aprova el pagament de 40,00 € als participants al concurs 
de vestits de paper no premiats en la categoria infantil que es detallen a continuació: 

                       
                         HARRY POTTER          P.P.C. 
                         LE PETIT POM POM        CyP GRUP DE MODA, repres. A.C.S. 
                         NIT EN  HAWAI          GRUP NOU, repres. A.C.S. 
 
INFORMES TÈCNICS 
- La Interventora en data 14 de juny de 2016 va emetre l’informe d’intervenció en relació a 

l’encàrrec de gestió de l’Hospital Comarcal d’Amposa, SAM, pel servei de càtering de la 
residència d’esportistes del centre de tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre. 
Anteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió de 25 de març de 2013, va aprovar l’encàrrec 
de gestió del servei de càtering a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. Seguidament, en data 
de 20 de gener de 2016, se sol·licita que s’acrediti front a aquest Ajuntament que la mateixa 
disposa de mitjans suficients per portar a terme dit encàrrec i, per tant, que aquest servei 
s’està prestant directament per aquesta societat. No s’ha rebut en aquesta Intervenció 
resposta alguna al requeriment realitzat en data 20 de gener de 2016. 
Per tant, s’aprova l’informe del que s’ha donat compte i es requereix a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta que doni resposta al requeriment realitzat en data 20 de gener de 2016. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- El departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació comunica el termini per executar 

la inversió concedida consistent en implantació de nou enllumenat amb LED i comandament 
per telegestió a Poble Nou del Delta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El departament d’Interior, sol·licita informe de l’organitzador dels espectacles taurins celebrats 
el dia 21 d’agost de 2016 a les 21.45 hores. La Junta de Govern Local està assabentada i 
mana en traslladi còpia al Regidor delegat de bous, per a la seva elaboració. 

- El departament de cultura, comunica que col·laboraran amb l’organització de la 3a edició de la 
Festa del Teatre i Circ d’Amposta (FESTICAM) assumint directament el pagament d’una o 



 

diverses factures en concepte d’impremta per valor global de 600,00 €. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- El departament de cultura, comunica que col·laboraran amb l’organització de la XIX edició del 
Mercat de Santa Llúcia, assumint directament el pagament d’una o diverses factures en 
concepte de difusió per valor global de 400,00 €. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, dicta sentència número 273/2016, 
inadmetent a tràmit el recurs administratiu, per falta d’agotament de la prèvia via 
administrativa, condemnant a costes a l’actor amb el límit de 200,00 €. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- El Servei d’Ocupació de Catalunya, dicta resolució relativa a l’expedient d’inici de revocació de 
la subvenció atorgada per a la realització del programa “Fem Ocupació per a Joves” per a 
l’any 2013. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, comunica que s’ha interposat 
recurs contenciós número 316/2016 per part de Ramon Ferrer Masià. La Junta de Govern 
Local resta assabentada.  

- El departament de territori i sostenibilitat, comunica l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, adoptat en la sessió de 13 d’octubre de 2016, a reserva 
de la redacció que resulti a l’aprovació de l’acta, referent a la modificació puntual del POUM 
número 37. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
 
Aprovació del manual de procediment del complement de productivitat 
- Aprovar el procediment adjunt sobre el complement de productivitat: PA_057_ Complement 

de productivitat, condicionat a la seva posterior aprovació pel Ple municipal i publicar el 
manual del procediment a la Intranet de l’Ajuntament d’Amposta per tal que els 
treballadors/es el puguin consultar. 

 
Contractació del servei de transport adaptat per al centre APASA 
- Requerir a l’Associació de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament de la comarca del Montsià per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
comptat des del següent en que rebi la notificació del present acord, presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat social i de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 

 
Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
- Autoritzar la creació d’una plaça de reserva d’estacionaments per a minusvàlids al carrer Àvila, 

advertint a l’interessat, el Sr. J.J.J.S. que la mateixa es podrà utilitzar per qualsevol persona 
que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Comunicar a la Sra. G.H.C. que en relació a les molèsties ocasionades com a conseqüència de 
l’afluència de gent als magatzems que la Creu Roja tenia al carrer Sant Cristòfol, des de 
principis d’aquest mes d’octubre, l’esmentat magatzem ha estat traslladat, per la qual cosa 
s’espera que aquestes mesures siguin solucionades. No obstant, per part del servei de la 
Policia Local es farà un estudi tant de l’afluència de vehicles com de la velocitat a la que es 
circula per la zona, per poder donar una resposta adequada al problema. 

 
Proposta de nomenament de tècnics 



 

- L’Ajuntament d'Amposta té la voluntat de dur a terme l’execució de les obres a sota 
referenciades, per la qual cosa es fa necessari procedir al nomenament de tècnics per a 
cadascuna de les obres. 

 
16_013 Eliminació barreres arquitectòniques 
Obra civil Director d’obra M.L.B. arquitecta 
 Director de l’execució d’obra M.F.M. arquitecta tècnica 
Seguretat i salut Coordinador M.F.M. arquitecta tècnica 
   
  
16_014 Urbanització carrer Gòngora 
Obra civil Director d’obra M.L.B. arquitecta 
 Director de l’execució d’obra M.F.M. arquitecta tècnica  
Seguretat i salut Coordinador M.F.M. arquitecta tècnica 
   
16_010 Urbanització de diversos camins 2016 
Obra civil Director d’obra M.L.B. arquitecta 
 Director de l’execució d’obra S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
Seguretat i salut Coordinador S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
   
16_002 Substitució xarxa aigües residuals 
Obra civil Director d’obra J.C.G.C. enginyer 
 Director de l’execució d’obra S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
Seguretat i salut Coordinador S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
   
15_012 Arranjament de diversos camins 2015 (subvenció) 
Obra civil Director d’obra M.L.B. arquitecta 
 Director de l’execució d’obra S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
Seguretat i salut Coordinador S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
   
12_012 Col·lector claveguera Balada 
Obra civil Director d’obra J.S.S. arquitecte tècnic 
 Director de l’execució d’obra S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 
Seguretat i salut Coordinador S.N.F. enginyera tècnica d’obres públiques 

 
Aprovació de conveni de col·laboració 
- Aprovar la distribució de la quantitat aportada per SOREA, SA. per a la realització d'activitats 

de caràcter cultural i semblants, amb motiu de l'adjudicació de la concessió de la gestió del 
servei d'aigua, en la forma següent, condicionada a que les entitats beneficiaries, estiguin al 
corrent de pagament de tots els deutes amb Hisenda: 

- Actuacions municipals, 10.000,00 €.  
- Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, 9.000,00 € els quals es destinaran per a promoure el 

programa catàleg educatiu del Museu i els equipament de la xarxa Ebre Natural i Cultura. 
- Societat musical La Unió Filharmònica, 6.000,00 € els quals es destinaran a activitats culturals i 

de formació musical.  
- Societat musical La Lira Ampostina, 6.000,00 € els quals es destinaran a la factura dels autobusos 

en motiu del desplaçament per la banda de música de l’escola a França durant el mes de juliol de 
2016. 

- Club de Futbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran al funcionament ordinari, 
desplaçaments dels jugadors, arbitratges i fitxes dels jugadors. 

- Club Handbol Amposta, 6.000,00 € els quals es destinaran a inscripcions, viatges, arbitratges i 
funcionament del club.  



 

- Club Nàutic Amposta, 1.500,00 € els quals es destinaran a l’organització de regates, despeses de 
Creu Roja, benzina de les embarcacions, compra de material fungible per ales embarcacions i 
material de gimnàs. 

- Club Hoquei Amposta, 1.500,00 € els quals es destinaran a material i pagament de FECAPA, 
fitxes i arbitratges.  

- Associació organitzadora Trofeu Joan Gil Alonso, 1.500,00 € els quals es destinaran al futbol 
base, concretament per pagar els desplaçaments i trofeus dels clubs participants.  

- Associació familiars malalts d'Alzheimer, 1.500,00 € els quals es destinaran a la contractació 
d’un/a psicòleg/a, treballadora familiar i lloguer del local.  

- Associació familiars malalts de fibromiàlgia, 1.000,00 € els quals es destinaran a tallers psicològics 
i d’atenció personalitzada. 

 
Correcció d’acord 
En la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 20 de juny de 2016, es va cometre un 
error de transcripció en la data de finalització del contracte de serveis.  
On consta: 
“fins al 30 d’octubre de 2016” . 
Ha de constar:  
“fins al 31 d’octubre de 2016” . 
 
 
 


