
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 10 de 
juliol de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària:  Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 09:25 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 3 de juliol de 2017. 
 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en perfils 
estructurals per als joves del mòdul de mecànica i soldadura del 
programa Joves per l’ocupació amb Eulunsa SL segons oferta 
presentada per un import total de 4.246,86 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en flors per 
als diferents actes de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb M.A.S. 
segons oferta presentada per un import total de 2.209,57 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 18000 fulls 
publicitaris dels cursets de natació de la temporada 2017-218 amb F.D.M. 
segons oferta presentada per un import total de 1.597,96 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en cortines 
per a la cuina de l’Espai Ebre km 0 amb C.M.S. segons oferta presentada 
per un import total de 1.350,00 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en un 
acumulador d’aigua sola per a la Piscina Municipal d’Amposta amb 



Instal·lacions i Manteniments Melich SL segons oferta presentada per 
un import total de 6.987,75 € 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el reportatge de fotos 
de les Festes Majors d’Amposta 2017, amb Maria Art Fotogràfic Amposta 
SL segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el reportatge de fotos 
de la presentació de les Pubilles de les Festes Majors d’Amposta 2017 el 
dia 22 de juliol de 2017, amb Maria Art Fotogràfic Amposta SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.815,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la reparació de 
sostres de la zona de dutxes de la piscina municipal i compra del material 
necessari, amb Sostre Estan SL segons oferta presentada per un import 
total de 1.603,55 €. 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació del grup les 
Kol·lontai el dia 13 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2017 amb Catalana de coordinacions, contractacions i 
produccions SL  segons oferta presentada per un import total de 
3.025,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb V.B.P. segons oferta presentada 
per un import total de 3.630,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb G.V.S. segons oferta presentada 
per un import total de 3.913,14 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb F.M. segons oferta presentada per 
un import total de 3.913,14 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb F.M.B. segons oferta presentada 
per un import total de 17.469,98 € 



- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb P.F.A. segons oferta presentada 
per un import total de 7.260,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació del concurs 
de retalladors per a Festes Majors d’Amposta 2017 amb Gloxinea Europa 
SL segons oferta presentada per un import total de 3.993,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors d’Amposta 2017 amb Ganaderia La Paloma SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.815,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de bous per 
a Festes Majors del Poble Nou del Delta 2017 amb P.F.A. segons oferta 
presentada per un import total de 6.050,00 € 

 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES 
MUNICIPALS 
 
Aprovar el nomenament dels tècnics que es diran a continuació per a les obres 
referenciades: 

16_022 Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal 
Obra civil Director d’obra M.L.B., arquitecta 

 Director de l’execució d’obra M.F.M., arquitecta tècnica 
   

17_004 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 

   
17_006 Substitució xarxa aigües residuals 

Obra civil Director d’obra J.C.G.C. Conde, 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 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la regidora de turisme, Joana 
Estévez González, en la que proposa que M.P.F. i M.J.C.P. assisteixin al 
curs organitzat per la Universitat d’Estiu de la URV “Estratègies digitals 



en el sector turístic” que es realitzarà el dia 5 de juliol de 2017 de 9 a 
14.14 hores a Tortosa, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica de gestió de Secretaria, 
V.A.G., en la que sol·licita autorització per poder assistir al curs “La 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques”  
organitzat per la Diputació de Tarragona i que es realitzarà a Tarragona 
els dies 14, 21, 22 i 24 de novembre de 2017 de 9 a 14.30 hores. 

 
SOL·LICITUDS D’AJUTS SOCIALS 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
600,00 € al Sr. J.A.F.S. com a indemnització pel trencament d’ulleres per 
accident de treball. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 451 de data 10/07/2017 que ascendeix a un import líquid de 
6.438,30€, la qual comença amb A.M.P. per import de 1.562,40€ i 
finalitza amb M.A.G.B., per import de 1.560,90 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 453 de data 
10/07/17 que ascendeix a un import líquid de 47.893,64 €, la qual 
comença amb La Hispano de Fuente en Segures SA per import de 
10.179,62 € i finalitza amb Club Nàutic Amposta, per import de 1.951,96 
€. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa a favor d’AFAM relativa al primer termini de 
2017, per import de 2.851,20 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Esportiu l’Àngel - APASA, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 3.000,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Hoquei Patí Amposta, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 1.051,47 €. 

 
 
 



APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 3 i liquidació  de l’obra 16_005 “Urbanització de 
part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de turisme”, per un 
import de 7.583,86 €, així com la factura número 201707. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 3 de l’obra 16_005 
“Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de 
turisme”, per un import de 3.512,38 € sense càrrec per l’Ajuntament 
d'Amposta. 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL TARAMBANA 
 

- Modificar les clàusules exposades del conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Associació Sociocultural Tarambana, a 
les següents: 

o Clàusula segona:  
 el repartiment de la quantia de la subvenció: 

 6.800 € per les activitats de teatre familiar de la 
Xarxa. 

 1.200 € per l’activitat del Documental del mes. 
o Clàusula cinquena: 

 Terminis i forma de pagament: 
 Durant el primer semestre de l’any s’aprovarà una 

bestreta reintegrable per import de 5.400 euros. 
 Els 2.600 euros restants es pagaran una volta 

aprovat el compte justificatiu presentat per dita 
associació, en els termes fixats al present conveni i a 
la normativa en matèria de subvencions. 

o Clàusula onzena: 
 El present conveni per la seva eficàcia deurà ser aprovat, 

prèviament a la seva signatura, per la Junta de Govern 
Local, mancant aquest requisit de cap mena de validesa. 

 
 
 



APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU 
COMARCAL DEL MONTSIÀ – ANY 2017 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del 
Montsià i aquest Ajuntament d’Amposta, per a la gestió de l’Arxiu 
Comarcal del Montsià durant l’any 2017. 

 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA FIRA DEL DISC 
 

- Aprovar les Bases reguladores de la 1a Edició de la Fira del Disc a 
Amposta 2017 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança  de 775,68 € al Sr. J.F.P.A. en 
representació de Serveis Rurals Poblet 1.3 SCCL dipositada pel 
tractament de residus en motiu de les obres de construcció d’un hotel 
de quatre estrelles al carrer La Cinta, 24 del Poble Nou del Delta (Exp. 
103/2016). 

- Aprovar la devolució de la fiança  de 62,80 € al Sr. J.J.C.A. dipositada per 
la reposició dels serveis afectats en motiu de la llicència d’obres per 
l’escomesa d’aigua al carrer Sant Cristòfol. (Exp. 87/2016) 

 
RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ 
 

- Acordar fer la renúncia parcial de 690,94€ que complementa a la feta 
inicialment de 517,18€ corresponent a despeses no elegibles del 
programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, tal com indica al detall de 
l'informe.  
Amb aquest complement es renunciarà a l'import total no justificat de 
1.208,12€, tal com indica els serveis tècnics de Control i Justificació 
econòmica del SOC.  

 
 



APROVACIÓ DE PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR DURANT LES 
FESTES DEL BARRI DEL GRAU PER A L’ANY 2017 
 

- Autoritzar la realització de les Festes del Barri del Grau de l’any 2017 
d’acord amb la programació adjunt i autoritzar la cessió i col·locació 
d’un escenari de 6x4 del 14 al 18 de juliol de 2017 a la Plaça Cecília 
Carvallo. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Aplicar una reducció del 90% a la tarifa aplicable durant el termini de 6 
mesos a comptar del mes de juliol de 2017 a la Sra. L.H.C. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària a favor del Sr. G.S. per a 
l’adquisició del nínxol del cementiri municipal número 110 lletra R.  

 
RECLAMACIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. G.S. per la disconformitat 
amb la liquidació número 922766 de l’IIVTNU per quan la liquidació 
tributària  s’ajusta a dret. 

- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. G.S., actuant en nom i 
representació de l’entitat mercantil denominada EVAGIO, S.L.U., en la 
que manifesta la seva disconformitat per la liquidació número 922768 i 
922767de l’IIVTNU, per quan la liquidació tributària  s’ajusta a dret. 

 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ  LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en el Sr. E.M.Z. per tal de 
poder declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual. 

- Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual en la Sra. 
N.A.R. per considerar que concorren tots els requisits per tal de poder  

 
 
 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en el Sr. B.N. les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una 
família nombrosa i, al tractar-se d’una família de 6 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 27 m3/trimestre. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat del Sr. F.L.F., 

produïda el dia 7 de febrer de 2017, i aprovar la devolució derivada de 
la normativa de cada tribut per un import de 50,34 € que s’haurà 
d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
912470 2017 67,12 16,78 50,34 

 
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 

l'IVTM a la Sra. M.P.M.B. per l’exercici 2018 i següents. 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra. 

M.G.A. produïda el dia 7 d’abril de 2015 i aprovar la devolució de 70,85 
€  que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant, atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
835827 2015 141,70 70,85 70,85 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicles indicat propietat del Sr. S.C.R. 

produïda el dia 28 de juny de 2017 i aprovar la devolució de 70,85 €  
que s’haurà d’ingressar al compte del sol·licitant, atenent al següent 
detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
908318 2017 141,70 70,85 70,85 

 
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicles indicat propietat del Sr. 

J.A.D.V.  produïda el dia 12 d’abril de 2017 i aprovar la devolució de 
70,85 €.  que s’haurà d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al 
següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 



908688 2017 141,70 70,85 70,85 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.A.R. i acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 85xx-BJx a efectes 2018. 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 
 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- al Sr. F.C.R. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- a la Sra. M.C.L.M. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- a la Sra. M.C.F.O. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- al Sr. A.M.P. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- al Sr. J.A.F.R. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- al Sr. F.J.P. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- a la Sra. M.T.M.B. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- a la Sra. T.F.V. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- al Sr. J.R.C. 



- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament 
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016-  a la Sra. P.G.E. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – GUALS. 
 

- Atorgar a la Sra. M.P.M.T. la reserva de la via pública de gual permanent 
amb llicència número 2278 amb les característiques següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 3,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada al carrer Verge del Carme amb reflex enfront 
de l’ocupació. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. H.N.V., monitora de 
lleure, representant del grup d’esplai Sarau, pertanyent al club 
muntanyenc de Sant Cugat, en la que demana la cessió del pavelló firal 
del 19 al 20 de juliol de 2017, per poder pernoctar amb 19 infants de 13 
i 14 anys juntament amb 5 monitores, ja que els dies indicats el pavelló 
de fires no està disponible. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 

- Informar favorablement al Sr. J.M.C.V., com a President del Club 
Natació Amposta, de la realització de la Travessia Nedant per l’Ebre el 
dia 30 de juliol de 2017 al pantalà del club de rem, sense perjudici de 
l’obtenció de les autoritzacions de les altres administracions 
competents, i autoritzar la col·laboració dels membres de protecció civil 
amb els recursos humans disponibles en aquell moment i la cessió de 
les carpes disponibles des del dia 28 de juliol de 2017. 

 
 
 



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

- Autoritzar la creació d’una reserva d’estacionament per a minusvàlids 
enfront de l’habitatge del Sr. J.C.R., al carrer Verge del Pilar, advertint a 
l’interessat, que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona 
que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar que es torni a pintar una reserva d’estacionament per a 
minusvàlids al carrer Cànoves, advertint a la Sra. E.V.C., que la mateixa 
podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de 
minusvalidesa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Unió Filharmònica d’Amposta,  
en la que sol·licita autorització per tal que el dia 15 de juliol de 2017, 
puguin reservar un lloc d’estacionament al carrer Navarra durant tot el 
dia per tal que pugui aparcar l’autocar dels músics de la Banda d’Alginet 
així com també que s’autoritzi el tancament del carrer Miralles per 
poder organitzar un sopar al carrer per als músics de les dues bandes, 
en motiu del concert de les Festes del Barri del Grau. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
 

- Autoritzar a la Sra. M.M.P., representant de la Fundació Pere Mata l'ús 
del minibus el dia 15 de setembre de 2017 per fer sortides comunitàries 
a Món Natura, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del 
vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 
responsable del vehicle la Sra. M.M.P. advertint-la que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

- Autoritzar a la Sra. M.L.S.L., representant de la Colla de Gegants, 
Capgrossos i Diables d’Amposta, l'ús del minibus els dies (1 de juliol a 
Botarell, 29 de juliol a Valls, 30 de juliol a Móra la Nova i 27 d’agost a 
Tortosa) que ha estat sol·licitat, amb subjecció a les condicions que 
regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, 
figurant com a responsable del vehicle la Sra. M.L.S.L. advertint-la que 
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de 
tornar la clau. 

- Autoritzar al Sr. B.G.B., Director de la Piscina Municipal d’Amposta, l'ús 
del minibus els dies 30 de juny, 4, 11, 18, i 25 de juliol, 10, 16, 22 i 19 



d’agost, 5, 12, 13 i 19 de setembre de 2017 amb motiu del manteniment 
de la piscina del Poble Nou del Delta, amb subjecció a les condicions que 
regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant 
com a responsable del vehicle el Sr. J.V.F. advertint-lo que haurà de deixar 
el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Diputació de Tarragona, accepta la justificació presentada per 
l’Ajuntament d’Amposta per la subvenció corresponent a l’obra 
“Construcció de bloc de nínxols” per un import  de 75.000,00 €. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, remet 
escrit a la Secretària de l’Ajuntament d’Amposta, referent a la 
convocatòria de l’1 d’octubre d’un referèndum sobre la independència. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula 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: 
 
Nomenament de Personal Funcionari Interí de l’Ajuntament d’Amposta 
 

- Nomenar per ocupar interinament un lloc de treball de Tècnic/a superior 
d’Administració Especial adscrit a Intervenció com a personal funcionari 
interí a l’Ajuntament d’Amposta, al Sr. D.C.D. 

 
Contractació de personal 
 
Aprovar la contractació de R.S.com a auxiliar administrativa, categoria laboral 
C2-14 (C2.3.1), jornada laboral completa, del 17 de juliol al 16 de setembre de 
2017. 



Aprovar la contractació d’A.E.S. com a auxiliar administratiu, categoria laboral 
C2-14 (C2.3.1), jornada laboral completa, del 17 de juliol al 16 d’octubre de 
2017. 
Aprovar la contractació de les persones que es diran a continuació segons 
acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i signat per la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de municipis, 
Comissions obreres de Catalunya, UGT de Catalunya i la Consellera del 
Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya 
el dia 07/09/2016 i al qual es va adherir l’Ajuntament d'Amposta: 

Cognoms i  Nom Finalitat Categoria Inici Finalització Dedicació 
F.A.A. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

J.M.A.B. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
J.A.C. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
V.A. Peó neteja viària Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
J.B.S. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

J.A.C.R. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
A.G.G. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

F.J.M.O. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
R.M.R. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
A.M.L. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
G.M.M. Peó neteja viària Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
J.N.G. Peó neteja viària Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
A.O. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

N.P.M. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
J.D.P.R. Peó neteja viària Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
R.P.M. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
F.Q.B. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
E.R.G. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
D.S.F. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

B.D.S.C. Peó neteja viària Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
J.S.D. Peó d'obra pública Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
E.S.A. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

M.C.T.M. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 
V.M.V.R. Serralleria i Pintura Ac.marc.ret.16 12/07/2017 11/10/2017 37,5 hores/set 

I.D.G. Agent Cívic Ac.marc.ret.16 31/07/2017 30/10/2017 37,5 hores/set 
G.P.F. Agent Cívic Ac.marc.ret.16 31/07/2017 30/10/2017 37,5 hores/set 
C.F.R. Conserge Ac.marc.ret.16 01/09/2017 30/11/2017 37,5 hores/set 
L.L.H. Conserge Ac.marc.ret.16 01/09/2017 30/11/2017 37,5 hores/set 
S.M.R. Conserge Ac.marc.ret.16 01/09/2017 30/11/2017 37,5 hores/set 

M.C.M.F. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 01/09/2017 30/11/2017 37,5 hores/set 



S.R. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 01/09/2017 30/11/2017 37,5 hores/set 
C.O.G.E. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 29/09/2017 28/12/2017 37,5 hores/set 
M.M.P.A. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 29/09/2017 28/12/2017 37,5 hores/set 

C.V.G. Peó neteja equipaments Ac.marc.ret.16 29/09/2017 28/12/2017 37,5 hores/set 
 
Atorgament de poders per a plets 
 

- Atorgar poders per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament 
d’Amposta en els procediments de declaració de lesivitat als següents: 

o Advocats: J.I.M.N., J.J.G.C. i E.F.I. 
o Procuradors: 

 de Tarragona: M.L.C. 
 de Barcelona: M.R.M. 
 de Madrid: J.N.C. 

 
Adjudicació de la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de la 
barra de Festes Majors 2017 
 

- Adjudicar al Sr. A.P.E.M.  la llicència d’ús privatiu per a la instal·lació i 
explotació de la barra de Festes majors – 2017, amb un cànon de 
401,00 €, així com amb la obligació d’aplicar els preus de les begudes 
que figuren en la seva oferta. 

 
Aprovació de realització d’activitat extraordinària 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “Intervenció de la Torre de la 
Carrova” consistent en: 

o des del dia 7 de juliol es realitzaran tasques d’adequació de 
l’espai interior del primer pis i de l’establiment d’un rètol a la 
façana d’entrada seguint les indicacions del projecte presentat 
en el seu dia amb la memòria tècnica necessària. 

o del 15 de juliol al 15 d’agost s’ha generat un procés per poder-se 
quedar a dormi a la Torre de la Carrova, en el qual el mateix 
artista es compromet a vetllar i fer missió pedagògica als hostes 
per a conservar la Torre de la Carrova de la manera que mereix 
un bé d’interés Cultural Nacional. 

 



Aprovació de conveni de col·laboració cultural 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu i l’Ajuntament d'Amposta, per tal de poder fer arribar a tots 
els ciutadans la projecció de l’òpera “Il Trovatore” de G Verdi, de forma 
gratuïta al Parc dels Xiribecs, el dia 21 de juliol de 2017 a les 22 hores. 

 
Adjudicació de la concessió de l’ús privatiu del domini públic representant pel 
bar del Camp Municipal d’Esports 
 

- Adjudicar la concessió d’ús privatiu del domini públic representat pel bar 
del Camp Municipal d’Esports ( camp de futbol ) a la Sra. Z.M.J. amb les 
condicions següents: 

o Cànon: 651,00 € mensuals 
o Millores: 100,00 €, els quals haurà de fer efectius en el moment de 

la signatura del contracte. 
o Durada de la concessió: 5 anys a comptar a partir del dia 1 d’agost 

de 2017, sense possibilitat de pròrroga. 
 
Anul·lació d’acord 
 

- Deixar sense efectes l’acord de contractació dels serveis consistents dels 
serveis consistents en la reparació de la plataforma Movex del camió 
grua 03xx-FTx del departament d’electricitat amb Talleres Velilla SA 
segons oferta presentada per un import total de 1.128,54 € aprovat per 
la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2017. 

 
Aprovació de realització d’activitat extraordinària 
 

- Autoritzar per al dia 11 d’agost la col·locació d’una barra de bar a 
l’interior d’un magatzem en planta baixa  al carrer Sant Agustí 
cantonada carrer Dos de Maig amb l’objectiu de recaptar diners per a 
l’associació cultural el Cerril d’Amposta per continuar amb la promoció i 
defensa de la tradició popular dels bous a les Terres de l’Ebre.  

- Autoritzar per al dia 13 d’agost una actuació musical en viu a la zona de 
l’aparcament entre els carrers Cànoves, Ruiz de Alda, Dos de Maig i 
Primer de Maig, dintre de les Festes Majors d’Amposta.  



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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. X.A.B., representant de Vespa 
Club Terres de l’Ebre, en la que demana autorització per ocupar part de 
l’espai de la Plaça de l’Aube i part del pàrquing de les antigues piscines, 
el dia 19 d’agost de 2017 de les 9 a les 13 hores per celebrar la 
concentració de vespes i lambretes en motiu de les Festes Majors 
d’Amposta 2017. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord aprovat en la sessió del dia 26 de juny de 
2017, referent a la contractació dels serveis veterinaris per a les Festes 
del Grau el dia 15 de juliol de 2017 amb el Col·legi de Veterinaris de 
Tarragona per un import de 345,56 €, i on consta: 

“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats, amb el Col·legi 
Oficial de veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per un 
import total de 345,56 €.” 

Ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats, amb Lidia 
Laveda Hernández segons oferta presentada per un import total de 
394,46 €.” 

 

Embarg de crèdits i deutes 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. G.L.V., 
fins cobrir la quantitat de 1.295,32 €. (Exp. 43031600095652) 

 
Aprovació de les bases i convocatòria del “Premi de Recerca Jordi Fontanet 
2017” 
 

- Aprovar les bases reguladores i convocatòria del I Premi de Recerca 
Jordi Fontanet 2017, aprovant el termini de presentació de sol·licituds, 
que restarà obert fins el dia 15 de setembre de 2017. 

 



Contractació d’obres menors 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en la formació de gual 
de vehicles al polígon val de Zafan amb GPAEC Excan SL segons oferta 
presentada per un import total de 5.945,60 €. 

 
Aprovació de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i el 
TEDxAmposta 
 

- Aprovar els esborranys de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Amposta iTEDx  en que es determina la quantitat de:  

o TEDxAmposta: 1.000,00€ en aplicació a la partida pressupostària 
04-433-48901 

o TEDxYouthAmposta: 1.000,00€ en aplicació a la partida 
pressupostària 04-433-48902 

o TEDxAmpostaSalon: 1.200,00€ en aplicació a la partida 
pressupostària 04-433-48903 

Aprovar una bestreta de 600,00€ en relació al conveni del 
TEDxAmpostaSalon un cop fetes les dos primeres edicions 

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


