
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 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: 09:10 h 
Hora final: 10:00 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 13 de setembre de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
 

- 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 Endesa distribución electrica SLU per estesa de línia aèria de 
baixa tensió per ampliació elèctrica al carrer Prim, 13. (Exp. 
2017/239) 

o A A.A.C., per estesa de cable aeri al polígon 32, parcel·la 66, 
fent constar que en data 31/08/2017 s’emet informe favorable 
per la CUTTE de l’estesa de 23 metres de cable aeri de baixa 
tensió al Polígon 32 Parcel·la 66 amb les condicions 
assenyalades a l’acord de dita resolució. (Exp. 2017/044) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Sant Cristòfol, 61. (Exp. 2017/252) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Burgos, 15. (Exp. 2017/224) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada a l’Av. Josep Tarradelles, 33. (Exp. 2017/213) 

o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Ruiz d’Alda, 24. (Exp. 2017/212) 



o A Gas Natural Catalunya SDG SA, per obertura de rasa sobre 
vorera i calçada al carrer Holanda, 39. (Exp. 2017/214) 

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

- Atorgar a la Sra. M.A.G.M. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 
289/2016) per tancament de finca al polígon 30, parcel·les 214-217, 
fins al 31 de desembre de 2018. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT I NETEJA DELS ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI DEL 
MUNICIPI D’AMPOSTA 
 

- Aprovar l'expedient de contractació dels serveis de manteniment, 
conservació i neteja d’espais enjardinats i arbrat viari del municipi 
d’Amposta, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa amb un únic criteri d’adjudicació amb tramitació 
urgent i aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i 
de prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment. 

 
RENÚNCIA A CONCESSIÓ PER A L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC 
 

- Acceptar la renúncia a la concessió administrativa per a l'ús privatiu 
d’una part del domini públic de l'edifici municipal del Mercat municipal 
per la instal·lació d’un quiosc –bar formulada per La Vall de Cabiscol, 
SL., amb efectes del dia 8 de setembre de 2017. 

 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments d’un vehicle amb 
garantia de fabricant, matrícula 48xxJLx de color blanc, segons oferta 
presentada per un import total de 9.500,00 € (IVA inclòs), amb 
Automòbils Toldà SL. Juntament amb l’oferta s’inclou amb el vehicle 
el següent material valorat en uns 2.000,00 € consistent en: radial, 
caladora, taladro gran, taladro a bateria, escala alumini plegable, 
allargos, focos led amb bateria, premsa bateria multi i premsa 
terminals hidràulics.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
llicència perpètua per a ús del programari etecnic Smart Manager per a 
la gestió de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, amb 
Etecnic Movilidad Eléctrica SRL segons oferta presentada per un 
import total de 3.630,00 €.  

 



CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del 
projecte bàsic i executiu d’un edifici d’habitatges amb equipament en 
planta baixa al carrer Sant Roc d’Amposta, amb G.B.F. segons oferta 
presentada per un import total de 17.862,02 € IVA inclòs.  

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS 
 

- Aprovar la contractació de X.P.V. com a auxiliar administratiu per a la 
realització de les tasques de suport al departament d’informàtica en 
la implementació de l’administració electrònica i altres, categoria 
laboral C2-14, jornada laboral completa, de l’1 d’octubre al 31 de 
desembre de 2017. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 591 de data 18/09/2017 que ascendeix a un import líquid de 
14.487,49 €, la qual comença amb Telefònica d’Espanya SA per 
import de 1.741,47 € i finalitza amb Revestiments els Alfacs SL per 
import de 3.368,64€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 593 de data 
18/09/17 que ascendeix a un import líquid de 105.491,45 €, la qual 
comença amb Marquezsegarra SL per import d’11.495,00 i finalitza 
amb Ferreres SCP per import de 1.815,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Futbol Amposta, en virtut del conveni 
de col·laboració signat, per import de 11.007,19 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament urgent al Club Futbol Amposta de la 
quantia de 11.000,00 € fixats al conveni i corresponents al tercer 
pagament del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa a favor de SILOE relativa al segon termini de 2017, per 
import de 2.804,84 € i ordenar el pagament a dita entitat per import 
de 2.400,00 €. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el següent 
pagament al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: 

o Aportació 3er Trimestre 2017: 30.000 euros 
 
 
 



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Autoritzar a la Sra. E.B.P. la devolució de la fiança de 221,32 € 
dipositada per la gestió de residus de la construcció per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer 
Oliveres, de la urbanització Favaret (Exp. 120/2016) mitjançant 
transferència al compte indicat per la mateixa interessada.  

 
EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. J.R.A. (Expedient 
43031500225563) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre Sr. E.A.P. 
fins cobrir l’import total de 467.182,55 €. (Ref. 461723357019R) 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Desestimar la reclamació de responsabiltat patrimonial presentada 
per la Sra. M.I.F.M. per quan no es donen les circumstàncies que 
determinen l’existència de responsabilitat patrimonial d’aquest 
Ajuntament . 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Ajuntament de Roquetes, accedeix a la sol·licitud de permuta 
formulada pel Sr. M.A.E.B., agent de la Policia Local d’Amposta i pel 
Sr. J.H.M., agent de la Policia Local de Roquetes. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Consorci d’Administració oberta de Catalunya, comunica que 
l’Ajuntament d'Amposta ja ha estat activitat per a l’Intercanvi de 
registres amb administracions públiques no catalanes (SIR). La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Contenciós número 1 de Tarragona, declara l’arxiu definitiu del 
recurs ordinari número 657/2011 interposat pel Sr. F.J.B.M. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat Social Únic, citació de l’Ajuntament d'Amposta el dia 8 de 
novembre de 2017 a les 10 hores al Jutjat de lo social únic de Tortosa, 
pels actes de conciliació amb el treballador A.S.D. (Sanció 371/2017B). 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Ministeri de la Presidència i per a les administracions territorial, 
mostra el seu recolzament als Secretaris i Interventors per tal que es 



respecte el marc constitucional i estatutari. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Ministeri de la Presidència i per a les administracions territorial, 
recorda als Secretaris i Interventors que queda fora de tot dubte la 
il·legalitat de qualsevol acte dirigit a portar a terme el referèndum, 
per la qual cosa, cap Ajuntament podrà cedir locals de titularitat 
municipal per a les votacions, ni cedir espais públics per a la 
col·locació de publicitat o per a la celebració d’acte sobre la consulta, 
independentment que siguin sol·licitats per partits polítics, 
institucions, etc. Tampoc es pot permetre la difusió de propaganda 
en suports o mitjans municipals, i altres. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Ministeri de la Presidència i per a les Administracions territorials, 
adjunta nota emesa per la Fiscalia de la comunitat Autònoma de 
Catalunya. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Fiscalia Provincial de Tarragona, remet cèdula de citació per al Sr. 
Alcalde d’Amposta, el dia 21 de setembre de 2017 a les 12.30 hores. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat contenciós número 2 de Tarragona, concedeix deu dies, per a 
que sol·licitin, reprenguin o desisteixin a la vista de la sentència 
dictada als autos del Recurs Ordinari 84/2016. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, revoca parcialment la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament d'Amposta per import de 
77.880,08 € que correspon a 155.760,16 € de despesa elegible no 
certificada per l’operació Antena tecnològica de l’Ebre de 
l’Ajuntament d'Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, reconeix amb efectes 
econòmics de 14/07/2017 la prestació d’incapacitat permanent en 
grau d’absoluta de la treballadora C.P.C. 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: 
 
 
 



Acabaments de contractes de treballadores i treballadors 
 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació contractades mitjançant plans socials: 

o G.M.M. com a peó de neteja viària, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o B.D.S.C., com a peó de neteja viària, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o F.A.A., com a peó d’obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o J.A.C.R., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o M.C.T.M., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o N.P.M., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o A.G.G., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o J.M.A.B., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o F.J.M.O., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o R.M.R., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o A.M.L., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o F.Q.B., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o D.S.F., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o J.S.D., com a peó obra pública, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o J.A.C., com a peó de neteja d’edificis, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o V.A., com a peó de neteja, amb efectes del dia 11 d’octubre de 
2017. 

o J.N.G., com a peó de neteja, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o J.D.P.R., com a peó de neteja, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o J.B.S., com a peó de neteja, amb efectes del dia 11 d’octubre de 
2017. 



o J.B.S., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o A.O., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre de 
2017. 

o R.P.M., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o E.R.G., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o E.S.A., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 d’octubre 
de 2017. 

o V.M.V.R., com a peó serralleria, amb efectes del dia 11 
d’octubre de 2017. 

o G.P.F., com a agent cívic, amb efectes del dia 30 d’octubre de 
2017. 

o I.D.G., com a agent cívic, amb efectes del dia 30 d’octubre de 
2017. 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació: 

o S.N.F. com a enginyera d’obres pública, amb efectes del dia 3 
d’octubre de 2017. 

o C.C.F. com a auxiliar administrativa de l’Oficina de Gestió 
Tributària amb efectes del dia 9 d’octubre de 2017. 

o A.E.S. com a auxiliar administratiu del departament d’obres 
amb efectes del dia 16 d’octubre de 2017. 

o R.F.B., com a auxiliar administrativa de la Biblioteca amb 
efectes del dia 17 d’octubre de 2017. 

o S.S.P., com a oficial 2a jardiner amb efectes del dia 24 
d’octubre de 2017. 

o A.C.P., com a orientadora amb efectes del dia 26 d’octubre de 
2017. 

o N.P.M., com a orientadora amb efectes del dia 26 d’octubre de 
2017. 

o S.M.R., com a auxiliar administrativa del departament 
d’ensenyament amb efectes del dia 31 d’octubre de 2017. 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a 
continuació, les quals van ser contractades per al programa 30 Plus.: 

o J.S.N., com a oficial primera amb efectes del dia 21 de 
setembre de 2017. 

o J.R.A., com a peó, amb efectes del dia 21 de setembre de 2017. 
o J.M.A., com a peó, amb efectes del dia 21 de setembre de 2017. 
o M.M., com a peó, amb efectes del dia 21 de setembre de 2017. 



o A.R.S., com a prospectora, amb efectes del dia 30 de setembre 
de 2017. 

 
 Aprovació de certificació d’obres 
 

- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de la que s’ha donat compte 
corresponent a l’obra “16004_Implantació de nou enllumenat amb 
Led i comandament per telegestió a Poble Nou del Delta”, per un 
import de 61.158,95 € així com la factura número VE-173. 

 
Aprovació de la convocatòria d’ajuts a projectes municipals d’autoocupació 
 

- Aprovar la convocatòria per a 2017 d’ajuts a projectes municipals 
d’autoocupació on l’ import màxim a atorgar en aquesta convocatòria 
serà de 20.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària: 04/2419/48900. 

 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la 
sessió duta a terme el dia 29 de maig de 2017, on es va aprovar la 
contractació dels serveis consistents en l’execució de l’estudi 
geotècnic de l’obra situada a l’Av. Ràpita, 41 amb el Sr. J.R.P., segons 
oferta presentada per un import total de 1.030,00 € (IVA inclòs), i on 
consta: 
“Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’execució de l’estudi 
geotècnic de l’obra situada a l’Av. Ràpita, 41 amb el Sr. J.R.P., segons 
oferta presentada per un import total de 1.030,00 € (IVA inclòs).” 
Ha de constar: 
“Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’execució de l’estudi 
geotècnic de l’obra situada a l’Av. Ràpita, 41 amb el Sr. J.R.P., segons 
oferta presentada per un import total de 1.246,30 € (IVA inclòs).” 

 
Aprovació de conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyament i l’Ajuntament 
d'Amposta per al projecte d’adaptació curricular en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària 
obligatòria del municipi 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyament i 
l’Ajuntament d'Amposta per al projecte d’adaptació curricular en el 



marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels 
alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi. 

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

- Autoritzar a la brigada municipal, la reubicació dels bancs que hi ha 
enfront de la Pastisseria Jimenez SL al carrer Sant Josep, 19, per tal de 
poder col·locar millor les taules de la seva terrassa, al lloc indicat al 
plànol adjunt. 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.B.G., en la que sol·licita 
autorització per poder assistir a una reunió de coordinació amb 
altres centres d’arts visuals de Catalunya el dia 19 de setembre de 
2017 a Barcelona. 

- Autoritzar a la Regidora de turisme així com la de la tècnica de 
l’oficina de turisme E.C.G. a l’assistència al Fòrum Ecoturisme, Natura 
i sostenibilitat a la Vall d’en Bas (La Garrotxa) els dies 18 i 19 
d’octubre de 2017.  

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals. 
 

- Acceptar al Sr. J.M.S.H., actuant en nom i representació de l’entitat 
AJEIA (Associació de Jocs d’Estratègia i Interpretació Amposta), la 
cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 23 de 
setembre de 2017 de les 9:00 a les 20:00 hores, per donar a conèixer 
les seves activitats. 

 
Aprovació de les Bases Específiques que han de regir la convocatòria del 
procés selectiu per tal de cobrir temporalment un lloc de treball d’Auxiliar 
Tècnic/a Especialista Informàtic/a, Grup C2,  adscrit a Informàtica com a 
personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-
oposició lliure, i alhora la creació de la borsa de treball per cobrir possibles 
vacants del lloc esmentat 
 

- Aprovar les Bases Específiques reguladores que han de regir la 
convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir temporalment un lloc 
de treball d’Auxiliar Tècnic/a Especialista Informàtic/a, Grup C2,  adscrit 
a Informàtica com a personal funcionari interí de l’Ajuntament 
d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure, i alhora la creació de la 
borsa de treball per cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 



 
Modificació de sol·licitud de subvenció del Programa 30 PLUS 
 

- Modificar la sol·licitud de subvenció del Programa 30 PLUS pel que fa 
a les dades de l'àmbit territorial d'actuació, especificant que aquest 
serà, «Principalment el municipi d'Amposta i la comarca del Montsià»; 
per a un total de població fixada en 67.646 habitants, tot i que la 
prospecció pugui realitzar-se a nivell local i  comarcal, però sense 
discriminar cap empresa ni la seva ubicació.  

 
Aprovació de l’expedient de contractació del servei per a la gestió del servei 
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i 
les seva famílies (S.I.S) per a l’any 2017 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del servei per a la gestió del Servei 
Socioeducatiu No Residencial per a infants i adolescents en situació 
de risc i les seves famílies (S.I.S.) per a l’any 2017, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació amb tramitació urgent i aprovar el Plec 
de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir el procediment. 

 
Sol·licitud de realització de prova esportiva 
 

- Autoritzar al Sr. G.S.V., com a President  del Moto club Amposta, a la 
realització del XIII Trial de Nens del Montsià a la zona de la Torre de la 
Carrova, amb una participació prevista de 30 a 50 pilots, el dia 8 
d’octubre de 2017 de 10 a 14 hores, d’acord amb el recorregut 
adjunt, advertint-lo que els talls i senyalitzacions de les vies 
utilitzades per celebrar la prova, han de senyalitzar-se amb la 
senyalització reglamentària. 

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


