
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 de 
setembre 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: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 08:45 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D’AGOST DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 30 d’agost de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels 
diferents peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense perjudici 
el dret de propietat i de tercer de millor dret, per unanimitat, acorda 
atorgar les llicències següents: 

o A E.B.P. per estesa de cable subterrani de baixa tensió al Polígon  
Partida Favaret 28, 41 parcel·la 247. (Exp. 2017/062) 

o A Endesa Distribución Electrica, SLU, per instal·lació d’equip 
telecomandat sobre cel·les existents al C/ Alcanar, 2-6. (Exp. 
2017/221) 

o A Endesa Distribución Electrica, SLU, per la substitució de 
l’aparamenta convencional per cel·les modulars, al C/ Valladolid, 
4. (Exp. 2017/223) 

o A Endesa Distribución Electrica, SLU, per la instal·lació d’un nou 
seccionador de mitja tensió al Polígon 13, 80. (Exp. 2017/245) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura 
unida a  cadascun dels expedients examinats. 



- Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per 
Suara Cooperativa, SCCL, en la que demana llicència d’obres per la 
legalització del magatzem situat al Polígon 36, parcel·la 7. (Exp. 
2017/189) 

 
APROVACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 

- Aprovar la contractació de la instal·lació de pluvials al carrer Bruc – 
Tarragona, amb els quadre de preus nous del projecte que a 
continuació es relacionen i dels quals s'adjunta descomposat. 

PNU-01 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó 3,14 € 

PNU-02 
Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica 

sobre camió 
3,78 € 

PNU-03 
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, 
de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

0,98 € 

PNU-04 
Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i 
vibratge manual, acabat reglejat 

79,03 € 

PNU-05 
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, 
de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra 

amb formigonera de 165 l 
8,90 € 

PNU-06 
Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant 

escarificadora i càrrega sobre camió 
4,30 € 

PNU-07 
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i 

càrrega mecànica del material excavat 
30,13 € 

PNU-08 
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb 

mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora 
41,14 € 

PNU-09 

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 

diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, 
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de 

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 

58,49 € 

PNU-10 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió 
73,47 € 



PNU-11 
Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+F, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i 
vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual 

94,26 € 

PNU-12 
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 

mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 
cm amb formigó HM-20/P/20/I 

14,90 € 

PNU-13 
Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a 

instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, 
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix 

345,03 € 

PNU-14 
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-
20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra 

52,82 € 

PNU-15 
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 

mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter 
25,20 € 

PNU-16 Arquetes pas ENDESA 4.802,40 € 

PNU-17 Pou pluvials DN1500 1.730,93 € 

PNU-18 
Clip elastomèric de connexió a tub de pluvials de diàmetre 1000/800/630 

amb tub de DN250 
161,14 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. M.C.G., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació d’handbol, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 
2017 per un import de 945 euros mensuals, amb el Sr. M.C.G., segons 
oferta presentada per un import total de 3.780 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. P.C. i el Sr. E.O., com a desenvolupadors del programa de 
tecnificació d’atletisme, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 
2017 per un import de 840 euros mensuals amb la Unió Atlètica Montsià 
segons oferta presentada per un import total de 3.360 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. D.M.P., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de rem olímpic, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre 
de 2017 per un import de 1.951,96 euros mensuals, amb el Club Nàutic 
Amposta segons oferta presentada per un import total de 7.807,84 €.  



- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. M.F.A., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de natació, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 
2017 per un import de 1.800 euros mensuals, amb el Sr. M.F.A. segons 
oferta presentada per un import total de 7.200 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. J.V.F., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació de preparació física, des de l’1 de setembre fins al 31 de 
desembre de 2017 per un import de 1.140 euros mensuals, amb el Sr. 
J.V.F. segons oferta presentada per un import total de 4.560 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. J.V.F., com a tutor i orientador d’esportistes, des de l’1 de 
setembre fins al 31 de desembre de 2017 per un import de 455 euros 
mensuals, amb el Sr. J.V.F. segons oferta presentada per un import total 
de 1.820 €.  

- Aprovar la contractació dels serveis per cobrir les despeses de formació i 
docència del Sr. M.F.D., com a desenvolupador del programa de 
tecnificació d’esgrima, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 
2017 per un import de 2.200 euros mensuals, amb el Sr. M.F.D., segons 
oferta presentada per un import total de 8.800 €.  

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el pagament del primer premi de 150 € a l’andròmina Natius 
del delta, com a andròmina més artística i deixar desert el segon i 
tercer premi, segons el veredicte del jurat recollit en l’acta que s’adjunta 
i d'acord amb les bases reguladores, aprovades per Junta de Govern 
Local el dia 17 de juliol de 2017. 

- Aprovar l'atorgament de la subvenció per a la construcció d'una rampa 
d'accés per a minusvàlids a la seu de la Societat a favor de la societat 
musical La Unió Filharmònica, de 15.000,00€, dins l'aplicació 
pressupostària 01/3343/78900 «Subvencions capital entitats musicals», 
per la construcció de la rampa d'accés per minusvàlids a la seu de la 
Societat. 

- Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’Obligació: Relatives a la relació 
número 567 de data 04/09/2017, que ascendeix a un import líquid de 
23.878,41 euros, la qual comença amb Music’s & Classics Amposta, S.L, 



per import de 2.150 euros i finalitza amb Pixels & Impressions, S.L, per 
import de 1.521,87 euros 

- Reconèixer les obligacions: Relatives a la relació número 566 de data 
04/09/2017, que ascendeix a un import líquid de 80.830,37 euros, la 
qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per 
import de 7.418,88 euros i finalitza amb Grupo Maestrat Carpas 
Espectaculos y Eventos, S.L, per import de 2.057 euros.  

- Aprovar, la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa 
a Los Taus d’Amposta, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per 
import de 4.000 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
Los Taus d’Amposta de la quantia de 4.000 euros fixats al conveni i 
corresponents al total de la subvenció atorgada. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de reforma i 
ampliació d’habitatge unifamiliar en testera al carrer La Parra (Exp. 
122/2009) al Sr.  J.A.B.N., per un import de 1.047,04 € 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA 
PÚBLICA 
 

- Autoritzar al Sr. D.J.R.F. la realització d’un sopar-concert amb el 
cantautor Miquel del Roig, el 8 de setembre de 2017 a l’embarcador, 
així com la cessió de l’escenari petit de l’Ajuntament, dos punts de llum, 
equip de megafonia i tires de bombetes per il·luminació. 

- Autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta a poder ocupar el domini públic 
maritimoterrestre a la platja d’Eucaliptus per poder realitzar un 
espectacle de música i poesia, activitat inclosa en el Festival Ebre, 
Música & Patrimoni 2017.  

- Autoritzar al Sr. R.R.M. l’ autorització per poder tallar el C/ Rodes des de 
les 17:00 fins les 23:00 hores, el dia 3 de setembre de 2017 per celebrar 
una festa d’aniversari.  

- Autoritzar al Sr. J.E.F.,  en representació de l’Associació Kutrefacto, a la 
cessió del Centre d’Art Lo Pati i l’equip de so i material de projecció per 
a la realització del VIIIè FangoFest, els dies 8, 9, 10 i 11 de setembre de 
2017.  



- Autoritzar a l’Associació de Veïns del Barri de les Quintanes – Zona Alta 
la cessió de l’escenari de 6x4 metres, l’equip de so de Festes, olles per a 
la xocolatada infantil, tanques i 200 sillonets de l’Àrea de Festes, per a 
la celebració de les Festes del Barri, del dia 8 fins el dia 11 de setembre 
de 2017. 

 
AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
 

- Autoritzar al Sr. I.M.P., en efectes retroactius, la sol·licitud de llicència 
de publicitat oral dinàmica durant els dies 31 d’agost i 1 i 2 de setembre 
de 2017 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. 

 
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: 
 
Embargament de sous de treballadors municipals 
 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. E.R.G., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 1.143,81€. (Exp. 431721310559X) 

- Aprovar l’embarg de sous, salaris, pensions i altres que li puguin 
correspondre al Sr. D.S.F., fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 947,74€. (Exp. 431721309558K) 

 
Sol·licitud per penjar pancartes 
 

- Autoritzar per part de la Policia Local al Sr. D.J.R.F. a penjar pancartes 
per incentivar la participació dels actes que organitza l’ANC el proper 
dia 11 de setembre de 2017, i que sigui la brigada de l’Ajuntament 
d’Amposta qui les pengi. 

 
 
 



Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 
 

- Informar al Sr. R.V.P. que, en cas de voler que s’analitzi l’ús de les places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha al carrer 
Nou, 11, ja que habitualment hi aparquen persones que no són titulars 
de la targeta o bé que no tenen la mobilitat reduïda en el sentit de 
l’expressió com a tal, hi ha un número de telèfon per contactar 
directament amb la Policia Local (977700114) actiu les 24 hores del dia 
els 365 dies l’any i que en cas d’haver-hi alguna incidència ha de dirigir-
se a aquest número i els agents realitzaran l’actuació que s’ajusti a dret. 

- Informar a la Sra. M.M.P. que, en la qüestió de la sol·licitud sobre que 
es delimiti el carril que va des del Passeig del Riu fins al Canal (davant 
de l’antic edifici dels bombers), al seu creuament per l’Avinguda Sant 
Jaume, amb alguna barrera física per tal que els cotxes no puguin 
ocupar aquesta via amb una distracció, la Policia Local  donarà les 
ordres oportunes per oferir una resposta el més ajustada a dret a la 
sol·licitud.  

- Informar a la Sra. I.G.R. que revisada la problemàtica que pateix al 
treure o entrar el seu vehicle dels seus guals situats al carrer Jacint 
Verdaguer 10 i 12, ja que hi ha un espai entre els dos, la Policia Local  
senyalitzarà l’espai esmentat amb uns estacionaments per vehicles de 
dos rodes.  

- Informar al Sr. R.M.S. que revisada la problemàtica que pateix al treure 
o entrar el seu vehicle dels seus guals situats al carrer Jacint Verdaguer 
10 i 12, ja que hi ha un espai entre els dos, la Policia Local  senyalitzarà 
l’espai esmentat amb uns estacionaments per vehicles de dos rodes.  

- Acceptar la sol·licitud formulada per la Sra. B.L.N. en la que sol·licita la 
creació d’un lloc d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
a l’Avinguda Aragonesa.  

- Acceptar la sol·licitud formulada pel Sr. R.I.G., en la que sol·licita la 
creació d’un lloc d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
al carrer Perú.  

 
Aprovació de les bases de participació al Mercat Vintage i Crafty Day en el 2n 
Festival Food Trucks 
 

- Aprovar les bases de participació al Mercat Vintage i Crafty Day. 



Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament d’Amposta per a la realització d’activitats d’extensió universitària 
durant el curs 2016-2017 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament d'Amposta per a la realització d’activitats d’extensió 
universitària durant el curs 2016-17 

 
Sol·licitud d’assistència a tribunal de selecció 
 

- Autoritzar a la Sra. A.O.F. a l’assistència com a tribunal de selecció en un 
procés selectiu a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita els dies 4 i 5 
de setembre de 2017 a partir de les 09:00 hores.  

 
Correcció d’acord 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 7 d’agost de 2017 en el que va atorgar les 
subvencions a diferents particulars, associacions i similars per a la 
realització de programes i activitats d’atenció social, sanitària i 
semblant per a l’any 2017 i, atès a un error de transcripció on consta: 
“PRIMER. 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 2017 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 100 punts i una subvenció de 3.000 €” 

Ha de constar: 
“PRIMER. 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 2017 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 50 punts i una subvenció de 1.550 €” 



- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 24 de maig de 2017 en la que va adjudicar el 
contracte per a l’actuació musical per a Festes Majors d’Amposta del grup 
musical Txarango a l’empresa Arts Managers, S.L i, atès a una falta 
d’indicació del CIF de l’empresa en l’acord de la contractació, on consta: 
“PRIMER. Adjudicar el contracte del servei per la realització d’un concert pel 
grup musical Txarango amb motiu de la Festa major d’Amposta 2017 amb 
Arts Managers SL per import de 24.200,00 € (IVA inclòs)” 
Ha de constar: 
“PRIMER. Adjudicar el contracte del servei per la realització d’un concert pel 
grup musical Txarango amb motiu de la Festa major d’Amposta 2017 amb 
Arts Managers SL, amb CIF B60731767, per import de 24.200,00 € (IVA 
inclòs)” 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 7 d’agost de 2017 en el que va adjudicar un contracte 
privat consistent en el lloguer d’escenari per a les activitats que es 
realitzaran a la Plaça de l’Ajuntament entre l’11 i el 20 d’agost de 2017 en 
el marc de les Festes Majors i, atès a un error de transcripció en el preu 
del contracte, on consta: 
“PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fatsini SL  segons oferta 
presentada per un import total de 2.250,00 €” 
Ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fatsini SL  segons oferta 
presentada per un import total de 2.250,60 €” 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en la sessió 
duta a terme el dia 23 d’agost de 2017 en el que va aprovar les actes de 
preus contradictoris de les obres “tancament de pistes de Futbol Sala 
d’Amposta”, adjudicades a Adolfo Constructors del Montsià, S.L, i, atès a 
un error de transcripció en el preu del contracte, on consta: 
“PRIMER. Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “Tancament 
de pistes de Futbol Sala d’Amposta” que es diran a continuació, la seva 
execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte 
dels següents preus contradictoris: 

- PC-01, per un import de 4.689,00 €. 
- PC-02, per un import de 156.030,00 €. 
- PC-03, per un import de 1.991,00 €. 
- PC-04, per un import de 3.806.00 € 



- PC-05, per un import de 79.170,00 € 
- PC-06, per un import de 10.279,00 € 
- PC-07, per un import de 1.892,00 € 
- PC-08, per un import de 9.813,00 €” 

Ha de constar: 
“PRIMER. Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “Tancament 
de pistes de Futbol Sala d’Amposta” que es diran a continuació, la seva 
execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte 
dels següents preus contradictoris: 

- PC-01, per un import de 4,689 €. 
- PC-02, per un import de 156,030 €. 
- PC-03, per un import de 1,991 €. 
- PC-04, per un import de 3 ,806 € 
- PC-05, per un import de 79,170 € 
- PC-06, per un import de 10,279 € 
- PC-07, per un import de 1,892 € 
- PC-08, per un import de 9,813 €” 

 
Aprovació de l’esborrany de l’Acord de Col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en el marc del Projecte “ Treballs a les 7 
Comarques“ 
 

- Aprovar l’esborrany de l’Acord de Col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta, en el marc del Projecte 
“Treballs a les 7 Comarques“ condicionant la seva eficàcia a que es 
ratifiqui per acord del ple de l’Ajuntament d’Amposta adoptat en 
quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels membres que el 
composen. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les vuit hores i quaranta 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,  
 
 


