Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 6 de
novembre 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: 08:55 h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior de data 30 d’octubre de 2017.
ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC
PER A LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA FIRA DE MOSTRES
2017
-

Aprovar l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i
explotació de la barra de Fira de Mostres 2017 al Sr. A.P.E.M. en les
condicions fixades a les bases reguladores del procediment i el
pagament d’un cànon de 1.000,00 €, el qual es deurà ingressar abans
del dia 24 de novembre de 2017.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
-

-

Aprovar la contractació del subministrament consistents en tres fonts
d’acer amb dos aixetes, (una per a discapacitats)per a canviar les del
canalet de la Ràpita, amb Parques y jardines Fabregas SAU segons
oferta presentada per un import total de 1.898,85 €
Aprovar la contractació del subministrament consistents en tres fonts
Atlas per canviar la font del parc de darrera l’escola Miquel Granell i
la dels gronxadors que estant davant l’escola Agustí Barberà i la del
Passeig Canal davant la Fila, amb Benito Urban SLU segons oferta
presentada per un import total de 1.070,12 €

-

-

-

-

Aprovar la contractació del subministrament consistents en el menjar
per als animals de l’exposició de bestiar oví, cabrum i cavalls del 5 a
l’11 de desembre de 2017, en motiu de la Fira de Mostres 2017, amb
Subministres i Serveis Torta Ribas SL segons oferta presentada per
un import total de 610,00 €
Aprovar la contractació del subministrament consistents en un detall
promocional a tots els expositors de la Fira de Mostres 2017, amb
Publicenter Serigraf SL segons oferta presentada per un import total
de 617,10 €
Aprovar la contractació del subministrament consistents en roba
d’hivern per als operaris de neteja de dependències (15 bates, 15
pantalons i 15 sabates), amb Nus Tramat segons oferta presentada
per un import total de 1.189,43 €
Aprovar la contractació del subministrament consistent en l’ampliació
de la centraleta de telefonia IP mitjançant una placa per a primari de
mòbils que permetrà la identificació mitjançant numeració extesa de
les trucades a mòbils, amb Aplicaciones Electricas ENE SA segons
oferta presentada per un import total de 1.597,20 €

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
-

Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació
xerrada de màrqueting personal “Com treballar la imatge personal”
que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2017 i que organitza
Ampost@Empresa dins del Programa Catalunya emprèn PISPE 2017,
amb M.P.S. segons oferta presentada per un import de 423,50 €

CONTRACTES PRIVATS
-

-

-

Aprovar la contractació privada consistents en el lloguer de 4 wc
portàtils, així com la seva neteja i desinfecció diària els dies 6 a 10 de
desembre de 2017, per als firants i els propietaris de les atraccions
amb amb Prontoservis SL segons oferta presentada per un import de
598,95 €
Aprovar la contractació privada consistents en el lloguer de mupis
per publicitar la fira als altres pobles veïnals així com a la mateixa
ciutat, durant un mes abans de la Fira de Mostres, concretament 4 a
Tortosa, 1 a Amposta i 2 a Sant Carles de la Ràpita amb Doble
Columna SL segons oferta presentada per un import de 2.348,61 €
Aprovar la contractació privada consistents en el lloguer de 12
ordinadors i una impressora per al programa Espai de recerca de
feina entre els mesos de setembre i novembre de 2017 amb M&C

Systemebre SL segons oferta presentada per un import de 4.082,88 €
més IVA.
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
-

-

Aprovar la contractació del Sr. F.L.C., com a auxiliar administratiu,
categoria laboral C2-14 (C2.3.1), jornada laboral completa, del 8 de
novembre de 2017 al 7 de maig de 2018.
Aprovar la contractació de la Sra. M.A.G.M., com a algutzir (categoria
laboral Agp-12) per a la realització de les tasques indicades, jornada
laboral completa, del 9 de novembre al 31 de desembre de 2017.

SOL·LICITUD DE BESTRETA
-

Atorgar a la Sra. M.I.M.P., una bestreta per import de 1.588,02 € a
reintegrar en 12 mensualitats.

SOL·LICITUD DE PERMÍS PER MATRIMONI
-

Concedir a la Sra. M.M.M.G., un permís de 15 dies naturals a comptar
a partir del dia 6 de novembre de 2017.

SOL·LICITUDS
FORMACIÓ
-

-

-

-

D’AUTORITZACIÓ

PER

ASSISTÈNCIA

A

ACTIVITATS

DE

Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Turisme, en la
que demana autorització, juntament amb el Sr. I.F.B. i la Sra. E.C.G.,
per a poder assistir a la Jornada Tècnica i Workshop Interadherits a
Barcelona el dia 11 de desembre de 2017 de 9 a 20 hores.
Autoritzar la sol·licitud formulada per la Regidora de Turisme, en la
que demana autorització, juntament amb la Sra. E.C.G., el Sr. M.P.F. i
la Sra. G.P.J. per assistir a la Jornada tècnica sobre equipaments i
serveis d’ús públic del Parc Natural dels Ports i que es realitzarà el dia
13 de novembre de 2017 de les 9 a les 13.30 hores al Centre de
Visitants del Parc Natural dels Ports al Montsià.
Autoritzar l’assistència dels agents de la Policia Local, G.G.C., J.L.B.,
A.D.A., i R.N.R. a la jornada de Mediació Policial organitzada per la
Policia local de Torredembarra que es realitzarà el dia 7 de novembre
de 2017 de les 8.30 a les 18.15 a Torredembarra.
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.M.P., tècnic de festes de
l’Ajuntament d’Amposta, en la que demana autorització per poder
assistir a la càpsula formativa “imatge Personal” que tindrà lloc el dia

6 de novembre de 2017 a l’espai kowo de 9.30 a 13.30 hores així com
per assistir a la càpsula formativa “Stranger Th-ings i la nova
comunicació” que tindrà lloc el dia 24 de novembre de 2017.
APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES AL CENTRE DE TREBALL
-

-

-

-

Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament
d'Amposta i l’Ajuntament de la Sénia per a la formació pràctica en
centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i Disseny, E.D.M. del 13
de novembre de 2017 fins al 12 de febrer de 2018, de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores.
Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament
d'Amposta i A.M.M. (Estudi d’Interiorisme) per a la formació pràctica
en centres de treball de l’alumna de l’Escola d’Art i Disseny, C.J.V. del 6
de novembre de 2017 fins al 28 de novembre de 2017, de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores.
Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament
d'Amposta i l’empresa D.A.P. S.S (SAICA) per a la formació pràctica en
centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i Disseny, A.B.Q. del 6
de novembre de 2017 fins al 2 de febrer de 2018, de dilluns a
divendres de 9 a 13 hores.
Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament
d'Amposta i l’Institut de l’Ebre per a la formació pràctica en centres
de treball de l’alumna L.C.S. del 23 d’octubre de 2017 fins al 4 de maig
de 2018, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
-

-

-

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació
número 721 de data 06/11/2017 que ascendeix a un import líquid de
27.810,64 €, la qual comença amb E.C.F., per import de 1.600,00 € i
finalitza amb Antic Hostal SL per import de 2.000,00 €.
Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 723 de data
06/11/2017 que ascendeix a un import líquid de 2.420,00 €, la qual
comença i acaba amb Garden Arrels per import de 2.420,00 € i
relatives a la relació número 724 de data 06/11/2017 que ascendeix a
un import líquid de 1.596,60 €, la qual comença i acaba amb J.C.F.D.,
per import de 1.596,60 €
Aprovar l’atorgament de les subvencions que es diran a continuació:
o Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, per la realització de la Diada
Castellera amb motiu del 4t aniversari del grup de castellers,
per l’interès cultural de la programació presentada, i la

-

integració i cohesió social de l’activitat: 80 punts i una
subvenció de 4.000,00 €.
o Colla de Dolçainers Grup d'Animació Sanfaina, per les
actuacions i trobades a Amposta i a d’altres poblacions de les
terres de l’Ebre i Maestrat (trobades de gegants, dolçainers,
etc., amb motiu d’activitats de festes majors o altres festes
d’aquestes poblacions), i per l’interès d’integració i cohesió
social i cultural de la programació de les activitats: 75 punts i
una subvenció de 3.750,00 €.
o Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià, per la
realització de diverses activitats durant l’any 2016 (sortides,
trobades, activitats culturals com la Setmana de la Mobilitat
Sostenible, senyalització del Camí, etc.); activitats que
afavoreixen la cohesió social, el coneixement d’altres territoris i
per l’interès cultural de la programació presentada: 40 punts i
una subvenció de 2.000,00 €.
o Jacqueline Biosca, de l'Escola de Dansa Jacqueline Biosca, per
la realització del festival de dansa de fi del curs i el seu interès
cultural del món de la dansa: 16 punts i una subvenció de
800,00 €.
o Agrupació Aragonesa d'Amposta, per les activitats culturals i
festives que organitza per al dia 12 d’octubre, festivitat del
Pilar, i per la integració i cohesió social de la programació: 21
punts i una subvenció de 1.050,00 €.
o Associació Colla de Gegants, Capgrossos i Diables d'Amposta
Lo Minotaure, per les actuacions i sortides de l'Associació en
activitats culturals i lúdiques a Amposta i altres poblacions de
les Terres de l'Ebre, durant l'any 2017, relacionades amb el
món dels correfocs i diables, i de gegants i capgrossos: 60
punts i una subvenció de 3.000,00 €.
o Associació Cultural Poetes de l'Ebre, per la realització de
l'edició de l'antologia poètica i recitals de poesia, i per l'interès
cultura d'aquestes activitats: 10 punts i una subvenció de
500,00 €.
o Associació The Country Sheriffes, per la realització d'activitats
culturals i lúdiques a Amposta i altres poblacions de les Terres
de l'Ebre, relacionades amb la música country i balls en línia, i
especialment les actuacions a Carnestoltes i el Festival de
Nadal: 15 punts i una subvenció de 750,00 €.
Aprovar la justificació presentada en relació a l’atorgament d’un ajut
econòmic a les pubilles que han presentat la justificació, reconèixer

-

-

l’obligació i ordenar el pagament de 150,00 € en concepte d’ajut
econòmic a les pubilles que es relacionen a continuació:
o G.B.R., La Unió Filharmònica d’Amposta.
o M.C.C., Societat de Caçadors de l’Ebre.
o A.C.M., Associació Els Tres Gats Blaus.
o P.Q.A., Club Patinatge Artístic Amposta.
o A.B.M., Penya Espanyolista Montsià Baix Ebre.
o C.F.S., l’Associació de Veïns l’Acollidora.
o R.A.Z.T., Club Twirling Big Dream – Amposta.
o A.F.C., Los Taus Amposta Club de Rugby.
Aprovar el pagament de 300,00 € a C.A.M.A. en concepte de segon
premi del concurs d’habilitats taurines
Aprovar el pagament de 3.000,00 € a la Sra. S.C.O., com a
representant de l’agrupació guanyadora del I Premi de Recerca Jordi
Fontanet 2017, amb el projecte “De quan es pagava un paó a l’any.
Una visió d’Amposta a través dels capbreus de rendes reials dels
segles XIV i XV.”
Aprovar i reconèixer el pagament de les següents obligacions,
corresponents a les subvencions per sociabilització de llibres:
Import atorgat Import a pagar
Escola Poble Nou del Delta 500,00
50,00
Escola Consol Ferré
3.000,00
3.000,00
Escola Miquel Granell
3.000,00
3.000,00
Escola Soriano Montagut
3.000,00
3.000,00
Escola Agustí Barberà
3.000,00
3.000,00
IES Ramon Berenguer IV
710,73
710,73
IES Montsià
3.000,00
3.000,00

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL
PROJECTE “SERVEI D’ORIENTACIÓ I D’ACOMPANYAMENT A FAMÍLIES TERRES
DE L’EBRE”
-

Aprovar l’esborrany del conveni per al projecte “Servei d’orientació i
d’acompanyament a famílies de les Terres de l’Ebre”, el qual tindrà
una durada de l’1 d’octubre de 2017 fins al 31 de desembre de 2018,
sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, sempre i quan el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies financiï el cent per
cent del cost del SOAF Terres de l’Ebre.

PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL PLA MUNICIPAL DE
POLÍTIQUES DE DONES A LA CIUTAT D’AMPOSTA
-

Sol·licitar a l’Institut Català de les Dones una pròrroga de la vigència
del Pla municipal de polítiques de dones per als anys 2018 i 2019.

SOL·LICITUD PRÈVIA D’ACOLLIMENT A LES AJUDES A LA CONTRACTACIÓ DE
TREBALLADORS/ES DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA
-

Acceptar la sol·licitud formulada per Maceria XXI SL la qual es pot
acollir als ajuts a la contractació de treballadors/res de l’Ajuntament
d’Amposta, d’acord amb les bases que les regula, aplicables en
aquests moments. expedient 005/17.

COMUNICACIONS OFICIALS
-

Universitat Rovira i Virgili informa que no s’ha d’ingressar cap
diferencial per les activitats d’extensió universitària curs 16-17, 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:
Reclamacions de responsabilitat patrimonial
-

Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel
Sr. R.P., danys que han estat valorats en un total de 496,67 €, d’acord
amb factura emesa per Joan Gil Jiménez Taller Xapa i Pintura, els
quals, assumirà íntegrament la companyia d’assegurances.

Adjudicació del contracte per a la realització del servei de manteniment,
conservació i neteja d’espais enjardinats i arbrat viari del municipi
d’Amposta
-

Adjudicar a N.F.L. el contracte dels serveis de manteniment,
conservació i neteja d’espais enjardinats i arbrat viari del municipi
d’Amposta, en les següents condicions:

o Preu mensual: 1.700,00 €, més la quota corresponent de
l’Impost sobre el valor afegit.
o Durada del contracte: 5 mesos comptats a partir de la data de
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
Ampliació de termini de presentació de justificació de subvencions
-

Aprovar l’ampliació del termini per presentar el compte justificatiu de
les subvencions a particulars i entitats per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió cultural relatives a
l’exercici 2017, que regulen la concessió d’aquetes subvencions en
règim de concurrència competitiva fins el dia 30 de novembre de
2017.

Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús
-

Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. D.E.S., com a representant de la Colla
de Diables “Lo Minotaure” el dia 12 de novembre de 2017 per anar a
Barcelona, sempre que no hi hagi necessitats per part de l’Ajuntament,
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
el Sr. D.E.S., advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de
combustible abans de tornar la clau.

Sol·licitud de material municipal
-

Autoritzar al Sr. J.E.P., president de la Societat Musical la Lira Amposta
la cessió de 4 paelles grans i 4 paellers per celebrar un dinar per als
músics i simpatitzants de la Lira en la Festivitat de Sant Cecília el
diumenge 26 de novembre de 2017, els quals els passarien a buscar
el dilluns 20 de novembre de 2017

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

Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Associació Engalanats
Amposta en la que demanen autorització per poder instal·lar una
carpa a l’Av. de la Ràpita, enfront del Canal per poder repartir
carabasses gratuïtes en motiu de Tots Sants amb efectes retroactius.

Proposta d’assignació provisional de funcions de superior categoria a
determinats treballadors municipals així com d’acumulació de tasques
-

-

-

-

-

Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions de
superior categoria descrites en el següent quadre, de forma
temporal, amb efectes temporals que per a cadascuna d’elles es fixa:
o Treballador: J.R.M.
 Funcions que se li assignen: Cap de l’Oficina de Gestió
Tributària
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des
de l’1 de desembre 2017 al 31 de maig de 2018, sempre
que amb anterioritat no s’hagi cobert la plaça de
Tresoreria de l’Ajuntament.
Assignar a les persones que es detallen a continuació les funcions
especials addicionals descrites en el següent quadre, de forma
temporal, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017 per a totes
elles.
o Treballadora: M.M.F.
 Funcions especials addicionals que se li assignen:
Direcció ESARDI
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des
de l’1 de desembre de 2017 al 31 de maig de 2018.
o Treballador: J.M.B.
 Funcions especials addicionals que se li assignen:
desenvolupament de tasques de coordinació adjunta de
l’Àrea dels Serveis al Territori i impulsor de projectes.
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des
l’1 de desembre de 2017 al 31 de maig de 2018.
Les retribucions complementàries anuals provisionals/brutes que es
percebran en concepte de indemnització per l’exercici de les funcions
descrites pel Sr. J.R.M. seran les següents:
o Desembre 2017
190,01 euros
o Gener – maig 2018, per tot el període
959,55 euros
Les retribucions complementàries anuals provisionals/brutes que es
percebran en concepte de indemnització per l’exercici de les funcions
descrites per a la Sra. M.M.F. seran les següents:
o Desembre 2017
249,88 euros
o Gener – maig 2018, per tot el període
1.261,89 euros
Les retribucions complementàries anuals provisionals/brutes que es
percebran en concepte de indemnització per l’exercici de les funcions
descrites pel Sr. J.M.B. seran les següents:
o Desembre 2017
332,01 euros

o Gener – maig 2018, per tot el període

1.676,65 euros

Regularització d’operació comptable
Regularitzar l’operació comptable consistent en el lloguer d’un autobús per
a fer servei de bus durant les nits de ball a l’exterior del pavelló firal, del 13
al 19 d’agost de 2017, segons oferta presentada per un import total de
1.650 euros (IVA inclòs) a efectes que la comptabilitat municipal expressi la
imatge fidel de la activitat realitzada.
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la
sessió essent les vuit hores i cinquanta-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,

