
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 7 de novembre de 2016 

 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Marc Fornós Monllau, Tomàs 
Bertomeu Balart, Joanna Isabel Estévez González 
 
Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:30 h 
Hora final: 09:54 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 2 de novembre de 2016. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “XARXA DE PLUVIALS AL 
CARRER TARRAGONA” 
 

- Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat per la 
realització de l’obra “Xarxa de pluvials al carrer Tarragona" ; Aprovar el plec de 
condicions econòmiques - administratives particulars que han de regir la contractació 
; Aprovar la despesa de 199.796,94 €., amb càrrec a la partida 60901.09.160  del 
pressupost de l’exercici de 2016 ; 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, comptats a partir de la recepció de la 
invitació per a prendre part en el procediment licitatori, per presentar la seva oferta. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE PART DE 
L’ENTORN DE L’ANTIC ESCORXADOR - OFICINA DE TURISME” 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a 
l’obra “Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador - oficina de turisme”, tot 
convocant-ne la licitació ; Autoritzar, en quantia de 74.101,71 € IVA inclòs, la despesa 
que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la 
partida 09.1532.60900 de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest 
Ajuntament ; Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir el contracte de l’obra esmentada mitjançant procediment obert oferta més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació ; Publicar en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona i en el perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant 
el termini de tretze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació 



de l’anunci de licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinente ; 
Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, amb  
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS 2016” 
 

- Han presentat oferta les empreses següents: 
o CONSTRUCCIONS 3G, SA. 
o OBRES VENT I SOL 2010, SL. 
o SERVIDEL, SLU. 
o CANALIZACIONES LA TORRE, SL. 
o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA. 
o BECSA. 
o TECNOLOGIA DE FIRMES, SA. 

- Va presentar oferta l’empresa ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL., la qual ha de 
considerar-se presentada extemporàniament i, per tant, la Junta de Govern Local va 
declarar-la exclosa del procediment d’adjudicació del contracte.  

- L’oferta presentada per Obres vent i sol 2010, SL., segons determina l’article 85.4 del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes de 
les administracions públiques, va ser considerada com desproporcionada o temerària i, 
per tant, la Junta de Govern Local va excloure-la del procediment per l’adjudicació del 
contracte.  

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Arranjament de diversos camins" a 
l’empresa CONTREGISA ja que en data 2 de novembre de 2016 va presentar la 
documentació requerida dipositant la garantia mitjançant certificat d’assegurança i 
caució lliurat per Generali España, SA.  

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR 
D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA 2016 
 

- Han presentat oferta les empreses següents: 
o 2003 SA. (registre d’entrada número 15718 del dia 19 de setembre de 2016). 
o SERVELEC PSF, SL. (registre d’entrada número 15777 del dia 19 de setembre 

de 2016). 
o OCTASYSTEM, SL. (registre d’entrada número 16461 del dia 27 de setembre de 

2016). 
- Les ofertes presentades per les empreses SERVELEC PSF, SL. i OCTASYSTEM, SL., no 

acompleixen els requisits tècnics especificats en el plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte , motiu pel qual la Junta de Govern Local, va declarar-les 
excloses del procediment per l’adjudicació del contracte. 

- Adjudicar el contracte dels serveis de muntatge i desmuntatge modular d’estands per 
a Fira Amposta 2016 a l’empresa 2003 SA., atenent que dita empresa en data 31 



d’octubre de 2016 va procedir al dipòsit de la garantia indicada mitjançant el 
lliurament a la Dipositaria municipal de la quantitat en metàl·lic de 1.818,18 €.  

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis indicats amb J.M.B. serveis de publicitat SCP 
segons oferta presentada per un import 5.550,00 € més IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Musics&Clàssics Amposta SL segons 
oferta presentada per un import de 321,50 € més IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis indicats amb el Sr. O.R.M. segons oferta 
presentada per un import de 7.536,00 € més IVA. 

- Aprovar la contractació dels serveis indicats amb el Sr. M.V.Q. (Ebrejocs .cat) segons 
oferta presentada per un import de 2.500,00 € més IVA. 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de la Sra. I.C.M. com a auxiliar administrativa, categoria 
laboral C2-14, jornada laboral completa de l’1 al 31 de desembre de 2016 per tal que 
realitzi les tasques de preparació i organització de la Fira Amposta 2016. 

 
SOL·LICITUD DE PERMÍS PER MATRIMONI 
 

- Atorgar al Sr. M.A.E.B. un permís de matrimoni de 15 dies naturals a gaudir entre els 
dies 7 i 21 de novembre de 2016. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. N.R.M. per poder assistir a la reunió 
tècnica que es celebrarà el dia 17 de novembre de 2016 de 9.30 a 13 hores a 
Deltebre. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. M.F.C. i J.A.N. per poder realitzar un curs de 
fitosanitaris el dia 10 de novembre de 2016 organitzat per ASAJA. 

- Comunicar a la sol·licitant, la Sra. K.L.O. que un cop justificada la superació del curs 
d’Introducció a l’educació sistèmica, impartit per l’URV per un import de 580,00 €, la 
Junta de Govern Local decidirà quina part de l’import de la matrícula li pagarà. 

 
SOL·LICITUD DE FUNCIONÀRIA DE REINTEGRAMENT DE QUANTITAT MINORADA PER BAIXA 
MÈDICA D’IT 
 

- Acceptar la sol·licitud formulada per la Sra. M.C.P.P. en la que demana que 
l’Ajuntament li reintegri la quantitat minorada en la nòmina d’octubre per baixa 
mèdica d’IT, ja que ha estat motivada per una intervenció quirúrgica. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 



- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  número 475 de 
data 03/11/2016 que ascendeix a un import líquid de 4.598,81€, la qual comença amb 
Telefónica de España SA, per import de 1.477,01 € i acaba amb el Sr. P.E.T. per import 
de 3.121,80 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 473 de data 03/11/2016 que 
ascendeix a un import líquid de 48.689,72 € la qual comença amb ISS Solu de 
Limpieza Direc, SA per import de 2.147,24 € i finalitza amb el Sr. P.E.T. per import de 
1.560,90 €. 

- Reconèixer l’obligació relativa a la relació número 479 de data 03/11/2016 que 
ascendeix a un import líquid de 5.991,44 € i que inclou una única factura en concepte 
del transport adaptat del mes d’octubre realitzat per Creu Roja Amposta SL. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a justificació de la subvenció nominativa 
al Club BTT Montbike, en virtut de conveni de col·laboració signat per import de 3.000 
€ i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament al Club BTT Montbike de la quantitat 
de 3.000 € fixats al conveni i corresponents al segon i últim pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció 
nominativa al Club Nàutic Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per 
import de 4.250 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Club Nàutic 
Amposta de la quantia de 4.250 euros fixats al conveni i corresponents al tercer 
pagament del mateix. 

- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 150,00 € a les pubilles que es diran a 
continuació: 

o X.M.R., de la Societat de Caçadors de l’Ebre. 
o A.L.S., del club Handbol Amposta. 
o L.L.M., de la Lliga contra el càncer. 
o C.C.S., de l’Associació els 3 gats blaus. 
o N.A.S., del Club Escacs Amposta. 
o G.B.R., de l’Associació Amics dels Cavalls. 

- Denegar el pagament de l’ajut de 150,00 € a les pubilles següents: 
o A la Sra. S.J.O.L. del Club Ecuavoley Amposta, ja que finalment va renunciar a 

ser pubilla de les Festes Majors d’Amposta 2016. 
o A la Sra. C.C.E., de l’Associació Grup d’Animació Juvenil Highland, per no haver 

presentat cap document justificatiu després d’haver-li requerit la 
documentació per a la justificació de l’ajut. 

- Aprovar, la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa a favor 
d’AFAM relativa al primer termini de 2016 per import de 2.264,70 € i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 2.166,66 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa a favor de 
SILOÉ relativa al tercer termini de 2016, per import de 1.817,04 € i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 1.866,66 euros. 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN CONCEPTE DE BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I MÀSTERS UNIVERSITARIS 



- Atorgar la concessió de beca als següents estudiants, per l’import assenyalat, segons 
puntuació requerida a les bases: 

Nom Punts Import 

L.P.P. 90 810,00 € 

A.M.A. 70 630,00 € 

M.E.A. 60 542,00 € 

P.F.S. 60 542,00 € 

A.E.S. 55 495,00 € 

T.M.N. 55 495,00 € 

A.M.O. 45 406,00 € 

P.S.F. 45 406,00 € 

F.A.R. 40 360,00 € 

V.A.M. 40 360,00 € 

J.L.C.P. 40 360,00 € 

E.C.P. 35 315,00 € 

J.P.P. 35 315,00 € 

C.R.T. 35 315,00 € 

J.L.R. 35 315,00 € 

P.V.L. 33 297,00 € 

J.C.P. 30 271,00 € 

L.G.I. 30 270,00 € 

A.G.D. 30 270,00 € 

S.L.V. 30 270,00 € 

A.M.L. 30 270,00 € 

A.M.R. 30 270,00 € 

M.P.M. 30 270,00 € 

A.P.V. 30 270,00 € 

N.U.R. 30 270,00 € 

I.C.C. 25 226,00 € 

A.C.D. 25 226,00 € 

S.F.M. 25 226,00 € 

A.R.F.M. 25 226,00 € 

J.G.A. 25 226,00 € 

E.D.E. 25 225,00 € 

M.L.R. 25 225,00 € 

M.M.G. 25 225,00 € 

M.M.O. 25 225,00 € 

C.P.L. 25 225,00 € 

C.R.S. 25 225,00 € 



J.T.M. 25 225,00 € 

K.D.A. 21 189,00 € 

S.A.M. 20 180,00 € 

P.C.D. 20 180,00 € 

S.D.B. 20 180,00 € 

G.D.S. 20 180,00 € 

R.F.B. 20 180,00 € 

M.F.B. 20 180,00 € 

C.G.T. 20 180,00 € 

A.L.F. 20 180,00 € 

D.M.B. 20 180,00 € 

M.M.C. 20 180,00 € 

M.M.A. 20 180,00 € 

L.J.P.F. 20 180,00 € 

L.P.M. 20 180,00 € 

A.R.M. 20 180,00 € 

D.S.G. 20 180,00 € 

D.S.C. 20 180,00 € 

S.T.G. 20 180,00 € 

J.O.T.V. 20 180,00 € 

L.U.G. 20 180,00 € 

I.J.V.M. 20 180,00 € 

G.A.P. 15 135,00 € 

J.A.A. 15 135,00 € 

R.A.P. 15 135,00 € 

F.B.B. 15 135,00 € 

F.C.C. 15 135,00 € 

P.C.G. 15 135,00 € 

P.D.S. 15 135,00 € 

M.E.S. 15 135,00 € 

S.F.F. 15 135,00 € 

A.H.G. 15 135,00 € 

M.M.F. 15 135,00 € 

A.M.C. 15 135,00 € 

E.M.L. 15 135,00 € 

N.M.F. 15 135,00 € 

A.M.R. 15 135,00 € 

J.N.T. 15 135,00 € 

C.P.F. 15 135,00 € 



A.P.P. 15 135,00 € 

J.Q.A. 15 135,00 € 

M.Q.B. 15 135,00 € 

R.Q.B. 15 135,00 € 

R.R.C. 15 135,00 € 

E.R.S. 15 135,00 € 

L.T.I. 15 135,00 € 

P.Z.F. 15 135,00 € 

S.A.E. 13 117,00 € 

N.G.C.M. 13 117,00 € 

X.B.G. 10,5 95,00 € 

A.F.D. 7,5 67,00 € 

G.C.R. 7,5 67,00 € 

E.I.F.C. 6 54,00 € 

M.P.E. 6 54,00 € 

A.E.A. 4,5 41,00 € 

N.F.M. 4,5 41,00 € 

G.S.E. 4,5 41,00 € 

A.S.F. 4.5 41,00 € 

TOTAL  19.998,00 € 

- Desestimar l’atorgament de a concessió de beca als següents estudiants: 
o F.A.T., per ser estudiant de primer curs i per tant no li correspon. 
o C.C.S. per haver suspès una assignatura. 

 
ATORGAMENT DE PREMIS DEL CONCURS D’HABILITATS TAURINES FESTES MAJORS 2016 
 

- Aprovar el pagament  de 500,00 € a C.A.M.A. en concepte de primer premi del concurs 
d’habilitats taurines 

- Aprovar el pagament  de 300,00 € a A.F.R. en concepte de segon premi del concurs 
d’habilitats taurines. 

- Aprovar el pagament  de 200,00 € a K.A.S. en concepte de primer premi del concurs 
d’habilitats taurines. 

 
ATORGAMENT DE PREMIS I PARTICIPACIÓ DE LES ANDRÒMINES DE FESTES MAJORS 2016 
 

- Aprovar el pagament de 40,00 € a cada andròmina participant que no ha obtingut 
premis econòmics segons el veredicte del jurat: 

o G.A.P., per l’andròmina Bonet i ecològic. 
o A.V.E. per l’andròmina, Los Golfos. 

- Aprovar el pagament dels premis primer i segon a les andròmines més artístiques 
deixant desert el tercer premi segons el veredicte del jurat: 



o 150,00 € a D.G.C. per l’andròmina Iceberg-1, en concepte de primer premi. 
o 100,00 € a P.V.B. per l’andròmina Sí als bous al carrer, en concepte de segon 

premi. 
 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL V PREMI DE NARRATIVA BREU CIUTAT 
D’AMPOSTA 
 

- Aprovar les bases reguladores del V Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta per les 
quals es concedeix un primer premi de 2.000 € i un accèssit de 700,00 €, obrint el 
termini de presentació dels treballs del 20 d’octubre de 2016 al 20 de febrer de 2017, 
d’acord amb l’exposat a les bases. 

 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PARTICULARS I ENTITATS CULTURALS PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL RELATIVES A 
L’EXERCICI 2016 
 

- Atorgar les subvencions per la realització de programes i activitats de promoció i 
difusió cultural relatives a l’exercici 2016 a les entitats i particulars següents: 

o Grup de dolçainers i tabaleters Sanfaina: 25,4 punts i una subvenció de 
3.000,00 €. 

o Associació Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià: 12,7 punts i 
una subvenció de 1.500,00 €. 

o Associació de Jubilats i Pensionistes d’Amposta: 4,2 punts i una subvenció de 
500,00 €. 

o Agrupació Aragonesa Amposta: 8,89 punts i una subvenció de 1.050,00 €. 
o Associació sociocultural Tarambana: 9,32 punts i una subvenció de 1.100,00 €.  
o Xiqüelos i Xiqüeles del Delta: 21,18 punts i una subvenció de 2.500,00 €. 
o Poetes de l'Ebre: 4,23 punts i una subvenció de 500,00 €. 
o El Sr. A.M.P.: 10,16 punts i una subvenció de 1.200,00 €. 

- Requerir a l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca, per tal que en un termini màxim de 10 
dies hàbils a comptar a partir de la recepció de la present, presenti document 
conforme  no es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT. Cas 
que en el termini indicat, aporti la documentació requerida, se li atorgarà una 
subvenció  de 450,00 € (per la realització del festival de dansa de fi de curs, que 
suposa interès cultural per la programació presentada: 3,8 punts. 

- Desestimar les sol·licituds de subvenció presentades per les entitats següents, pels 
motius que s'hi exposen:  

o Associació Tataküa: per no ser una associació amb domicili al municipi 
d'Amposta (està ubicada a Sant Carles de la Ràpita) i per què l'objectiu de les 
seves activitats és de caràcter pedagògic i social, més que no pas de caràcter 
cultural, centrat en difondre i compartir pràctiques pedagògiques alternatives 
i de criança natural. 

o Grup de Teatre Terra Baixa: per donar-los-ho suport en l'activitat per la qual 
sol·liciten la subvenció (Homenatge a la Sra. E.F.R.), a través d'una aportació 



dins del pressupost de les XI Jornades de les Lletres Ebrenques -organitzades 
per la Biblioteca Comarcal S. Juan Arbó i l'Àrea de Cultura), així com en la 
difusió de l'acte a través del programa d'aquestes Jornades i en l'ús del teatre-
auditori de La Lira Ampostina, incloent-se aquest homenatge en les 
actuacions que organitza l'ajuntament per conveni amb aquesta societat 
musical. 

 
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

- Sol·licitar al Servei d’ocupació de Catalunya una subvenció de 18.300,00 € per a l’acció 
formativa: activitats auxiliars de comerç. 

- Aprovar  la sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa 30 Plus amb els 
diferents mòduls formatius  i amb un pressupost de 88.000, 00€: 

- Sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del 
programa d’Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, 
durant un període de deu mesos en 1 punt d’actuació amb els diferents mòduls 
formatius i amb el pressupost total de 64.850,00 €. 

 
ACCEPTACIONS DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES BENEFICIÀRIA DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL 
 

- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per la contractació 
en pràctiques de 12 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, per un import de 132.000,00 € per a sis mesos de contracte. 

- Aprovar la distribució següent de llocs de treball, per àrees, departament i regidories: 
o Secretaria: Tècnic en administració pública, Dret o Ciències polítiques 
o Joventut / participació ciutadana: ADE 
o Informàtica: Llicenciat o diplomat informàtic 
o Esports : CAFEM, Magisteri 
o Intervenció: ADE 
o Turisme: Grau / Llicenciat en Turisme o Historia 
o Cultura: Grau d’Història  
o Mitjans de comunicació/Festes: Dissenyador/a gràfic  
o Comerç : Grau mig o superior Electricista 
o Governació: enginyer industrial, agrònom o geògrafs. També graduats en 

Dret. Experiència en Cartografia i prevenció d’emergències. 
o Ensenyament: magisteri / gestió administrativa . 
o Serveis Municipals: enginyer Elèctric  

        -     Aprovar que els llocs de treball seran de caràcter tècnic, que tindran la categoria 
laboral A2-19 (A2.4.0) Tec. Mitjans Serveis, segons conveni laboral dels treballadors de 
l'Ajuntament d'Amposta per un període de contractació de sis mesos amb data d'inici 
el 15 de novembre de 2016 i fi el 14 de maig de 2017. 

 



SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE DRETS DE COBRAMENT 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicències del Mercat Exterior (NC 080020) al Sr. 

E.G.A. com a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (NC 126/100) al Sr. 

L.F.J. com a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (098021) al Sr. J.A.M. 

com a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (102058) al Sr. E.B.G. 

com a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (103130) al Sr. 

B.S.E.A, com a cessionari. 
- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (079149) a la Sra. 

E.A.R.P.  com a cessionaria,. 
- Acceptar la permuta de les respectives llicències de tal manera que la configuració 

actual serà la següent: 
o La llicència del lloc del mercat número NC 0740296 de 9 metres lineals 

ubicada al carrer Palau i Quer passarà a nom del SR. M.A.E.A  amb DNI/NIE 
496xxxxxx. 

o La llicència del lloc del mercat número NC 078022 de 4 metres lineals ubicada 
al carrer Palau i Quer passarà a nom de la Sra. F.M.O amb DNI número 
733xxxxxx. 

 
SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada en la que es sol·licita que es col·loqui un pas de 
vianants elevat al carrer Sant Cristòfol 62 ja que en hores de sortida de l’escola Consol 
Ferré, el trànsit és un perill. 

- Ordenar que s’esborri el lloc de la plaça d’estacionament per a minusvàlids que hi ha 
al passatge Valletes, ja que se n’ha pintat una al carrer Góngora. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DEL MINIBÚS 
 

- Autoritzar a la responsable de l’oficina de turisme, la Sra. E.C.G. l'ús del minibus els dies 
23, 24 i 25 de febrer, 7, 8 i 9 d’abril, 5, 6, 19, 29, 26 i 27 de maig, 2, 3, i 4 de juny, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017, figurant com a responsable 
del vehicle la Sra. E.C.G., advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar, al Sr. R.J.N. l'ús del minibus els dies els dies 31 de març, 1 i 2 d’abril de 2017, 
figurant com a responsable del vehicle el Sr. R.J.N. advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 



 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar la baixa del SAD del Sr. F.A.S. per ingrés hospitalari amb efectes del 30 
d’octubre de 2016. 

 
INFORMES TÈCNICS 
 

- Aprovar la prorroga del Conveni De Col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta, 
Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal Del Montsià, Consell Comarcal Baix 
Ebre, Consell Comarcal De La Terra Alta, Consell Comarcal De La Ribera d'Ebre per 
al Projecte de Banc d'Ajudes Tècniques per a l'anualitat 2016. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- La subdelegació del govern a Tarragona, sol·licita còpia dels expedients aprovats 
pel Ple els dies 27 de juny i 25 de juliol de 2016 referents a aprovació de factures 
corresponents a contracte menors tramitats sense seguir el procediment 
establert. La Junta de Govern Local resta assabentada i mana es traslladi còpia a 
Intervenció per al compliment del mateix. 

- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya atorga a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció de 105.600,00 € per al Programa Fem Ocupació per a Joves. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les 
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els 
següents acords: 
 
Expedient de contractació de les obres “Substitució d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i 
Barri Quintanes”. 
 

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 
urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per 
l’execució del projecte  “Substitució d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri 
Quintanes”, tot convocant-ne la licitació i autoritzar, en quantia de 533.548,17 € 
IVA inclòs, la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació 
referenciada, amb càrrec a la partida 09.165.62900 de l’estat de despeses del 
pressupost municipal d’aquest Ajuntament.  

 



Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la compra de llums 
de Nadal: 1 arc per al carrer Major Corsini, arcs lluminosos per al carrer Miquel 
Granell, 1 pi conus de 6 metres i altres amb Iluminaciones Just SL segons oferta 
presentada per un import total de 9.879,65 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments i consistents en identificadors amb 
pinza per penjar per tal d’acreditar els expositors de Fira Amposta tant interiors com 
exteriors amb Infodigital Girona SL segons oferta presentada per un import total 
de 135,00 € més IVA. 

 
Compareixença en recurs contenciós-administratiu 
 

- Acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el procediment abreujat 
316/2016 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 
2 de Tarragona. 

 
Aprovació de modificació de l’ordenança reguladora número 51 
 

- Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança fiscal número 51 del Preu 
Públic per la per la prestació de serveis culturals i recreatius afectant a la 
eliminació i  incorporació de noves tarifes i la modificació de tarifes existents 
d’acord amb l’informe realitzat pel cap de l’Oficina de Gestió Tributària, número 
839/2016 de 24 d’octubre de 2016, intervingut i conformat per la Interventora. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aixecar l’ordre d’embarg a Simó Materials SA amb efectes del dia 28 d’octubre de 
2016. 

 
Embarg de crèdits 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la mercantil Inqua SL 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen 
a 10.127,24 € de principal més 1.012,72 € d’interessos provisional i 1.012,72 € de 
costes provisionals €. (Ref. Execució número 210/2016) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la mercantil Inqua SL 
d’aquest Ajuntament fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen 
a 10.976,30 € de principal més 1.097,63 € d’interessos provisional i 1.097,63 € de 
costes provisionals €. (Ref. Execució número 242/2016) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. R.F.G. que 
ascendeixen a 180,00 € de la part proporcional del sou i altres. (Executòria 
208/2015C) 

 



Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.F.C. en la que sol·licita autorització 
per poder ocupar la via pública el dia 11 de novembre de 2016 a partir de les 
17.00 hores amb motiu de la inauguració de l’estudi d’interiorisme (Coccolestudi) 
a l’avinguda Santa Bàrbara.  

 
Aprovació de baixa de crèdit 
 

- Acordar que es donin de baixa els 227,90 € que resten a la retenció de crèdit en 
concepte de subministrament del dinar de les pubilles infantils de Festes Majors 
d’Amposta 2016 que s’havia fet en base a l’acord de Junta de Govern local de 8 
d’agost de 2016. 

 
Aprovació de realització d’activitat extraordinària. 
 

- Autoritzar la realització de l’activitat “Expoclick. Unriu de clicks” amb els 
condicionants següents: 

o Els actes es celebraran els dies 11, 12 i 13 de novembre de les 09:00 fins a les 
20:00 hores.  

o L’Ajuntament aportarà l’assegurança de  RC per un valor no inferior a 750.000 
€. 

o El control de l’aforament es farà amb comptatge manual o amb el mecanisme 
que es consideri oportú. 

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

o La dotació de serveis serà de 4 lavabos, 8 inodors i 1 cabina adaptada 
o 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. 

o En la zona de bar, es prohibeix servir begudes alcohòliques a menors de 18 
anys. S’haurà de senyalitzar en lloc ben visible aquesta prohibició. 

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

o 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. 

o Els organitzadors d’actes públics han de vetllar perquè els espais públics 
utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o 
arquitectònics. En tot cas, els organitzadors resten obligats a la corresponent 
reparació, reposició i neteja de l’espai utilitzat per a la celebració de 
l’esdeveniment , així com dels elements utilitzats i mobiliari urbà afectat. 

 



I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió essent les nou 
hores i cinquanta-quatre minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la present acta de la 
que, com a Secretaria dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETARIA 
 
 
 


