
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 29 de gener de

2018

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.

Regidors/es:  Miquel  Subirats  Garriga,  Ramon  Bel  Serrat,  Joanna  Isabel  Estévez

González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart.

Secretari Acctal.: Ramon Noche Arnau

Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:15 h

Hora final: 08:50 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE GENER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 22 de gener de 2018.

APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  SUBMINISTRAMENT  DE
COMBUSTIBLE PER A CALEFACCIÓ I ACS DE DIFERENTS CENTRES MUNICIPALS.

• Declarar com a forma de contractació del subministrament de combustible per a
calefacció  i  ACS de diferents  centres  municipals  el  procediment  negociat  sense
publicitat,  aprovar l’expedient instruït per a la contractació del subministrament
esmentat i aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars,
que haurà de regir la contractació.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE GESTIÓ I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL

• Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  per  a  la  prestació  del  servei  de  gestió  i
manteniment del cementiri municipal per un termini d’1 any, comptat des de la
data del seu acabament, és a dir fins el dia 31 de gener de 2019.

EXPEDIENTS DE CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC

• Convocar  concurs obert,  per  a l'atorgament d'una concessió  per  a l'ús privatiu
d'una part del domini públic constituït per la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó
situada enfront del Pavelló poliesportiu així com del quiosc i tendal instal·lats en



aquest  espai  públic  per  destinar-lo  a  la  venda  de  begudes,  gelats  i  productes
semblants.

• Aprovar el Plec de condicions que regirà el concurs obert er a l'atorgament d'una
concessió d'ús privatiu de domini públic representat per una part de la zona de
Valletes situada al carrer Amèrica, cruïlla amb l'Avinguda Josep Tarradelles per a la
instal·lació d'un quiosc de venda de llaminadures i productes semblants.

AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “TANCAMENT DE
PISTES DE FUTBOL SALA”

• Autoritzar el director facultatiu de l’obra “Tancament de pistes de futbol sala” per
tal de procedir a la modificació del projecte de l’obra  indicada, amb la finalitat
d’incorporar les modificacions que figuren en el seu informe de 22 de gener de
2018.

ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA A AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS
DE TEMPORADA DE PLATGES

• Acceptar la renúncia formulada pel Sr. M.P.C. a les autoritzacions per a l’explotació
dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en
zona de servitud de protecció i  d’autorització de l’ocupació corresponent per al
període 2017 – 2021, autoritzades per Resolució del director general d’Ordenació
de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 següents: guingueta àrea 3 (GU-3) –
Platja Eucaliptus; camp d’esports sense explotació comercial (CE-1) i escola nàutica
(EN-1) – Platja Eucaliptus, amb efectes del dia 23 de gener de 2018.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  enregistrament  de
produccions audiovisuals per a l’any 2018, amb A.M.P. segons oferta presentada
per un import de 4.356,00 €.

AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES

• Aprovar la devolució de la fiança de 2.342,18 € a la Cambra Arrossera del Montsià
SCCL,  dipositada  per la construcció d’un magatzem de 1908 m2 al carrer Miquel
Martí Pol, 10-12 (Exp. 67/2016).

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “CARNESTOLTES 2018”

• Aprovar la realització de l’activitat Carnestoltes 2018 per als dies 10, 11 i 13 de
febrer de 2018, d’acord amb programació adjunt.



APROVACIÓ  DE  LES  BASES  PER  PARTICIPAR  EN  EL  MERCAT  DE  PRODUCTES  DE  LES
TERRES DE L’EBRE KM0

• Aprovar  les  bases per  participar  en el  mercat  de  productes  de  les  Terres  de
l’Ebre-Km0, obrint el termini d’inscripcions fins al dia 16 de febrer de 2018.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL

• Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  signar  entre  l’Ajuntament  d'Amposta  i
l’empresa Pixels i Impressions SL per a la formació pràctica en centres de treball
de l’alumna  de l’Escola d’Art i Disseny, A.S.G. del 29 de gener de 2018 fins al 19
d’abril de 2018, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

• Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  signar  entre  l’Ajuntament  d'Amposta
l’empresa Chemence Graphics Spain SL per a la formació pràctica en centres de
treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i Disseny, A.C.P. del 29 de gener de 2018 fins
al 19 d’abril 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 el
Lyceé  Jean Zay amb codi  Erasmus F  Orleans04 per a la  formació  pràctica  en
centres  de  treball  de  l’estudiant  C.B.,  la  qual  realitzarà  pràctiques  a  les
dependències  municipals  de  Secretaria  d’Alcadia  i  Oficina  de  Turisme  del  30
d’abril al 29 de juny de 2018, 20 hores setmanals de dilluns a divendres.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

• Autoritzar a la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal a utilitzar el pavelló firal el
dia 25 de febrer de 2018 en motiu de la 23ena Festa de la carxofa.

• Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. V.A.C.,  com a representant de Roda
Alegre S.L., en la que sol·licita autorització per poder canviar de data la realització
de la «Disco Mòbil» per quan el dia 14 de juliol de 2018 el pavelló de fires no està
disponible.

• Facilitar al Sr. L.S.S., representant de l’Ultra Ebre Swim Marathon, des de l’oficina
de turisme els logotips i enllaços per a incloure a la web de l’organització, per
poder   utilitzar  l’embarcador  del  Club  Nàutic  d’Amposta  per  a  l’arribada  dels
nedadors així com les instal·lacions de l’Oficina de Turisme per poder entregar
els premis així com l’espai de la cuina, el dia 7 de juliol de 2018 en motiu de la 7a
edició de l’ultra Ebre Swim Marathon.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL

• Autoritzar al Sr. C.A.P., representant de l’Associació Black Diamond Tunning Cars,
la cessió de l’equip de so de l’àrea de joventut, per als dies 7 i 8 d’abril de 2018,
en moriu del Motor Show Amposta, condicionada a l’obtenció de l’autorització
per la realització  de l’activitat  indicada.  Cas que no s’obtingui  autorització per
realitzar l’activitat, aquest acord quedarà sense efectes.



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

• Aprovar la realització de la següent actuació de millora:  Col·locació de bandes
berlineses a les tres entrades de la població així  com senyalització vertical de
zona de convivència velocitat limitat a 20 km/h i sol·licitar al  coordinador dels
serveis municipals, que sol·liciti oferta per a la compra d’un total de 6 mòduls de
bandes berlineses i 3 senyals verticals de prioritat invertida (velocitat limitada a
20 km/h) amb els seus suports, així com que la brigada municipal procedeixi a la
seva col·locació d’acord amb informe fotogràfic i croquis adjunt.

• Aprovar la realització de la següent actuació de millora: Col·locació de separadors
de carrils de circulació en el tram de l’Av. de la Ràpita comprés en tota l’entrada
de la benzinera i sol·licitar al coordinador dels serveis municipals,  que sol·liciti
oferta per a la compra d’un total de 15 mòduls de separador de carrils tipus
S4,5/100,  així  com  que  la  brigada  municipal  procedeixi  a  la  seva  col·locació
d’acord amb informe fotogràfic i croquis adjunt.

• Desestimar la sol·licitud formulada  pel Sr. J.A.M.G.,  en la que demana que es
pinti una plaça d’aparcament al C/ Migdia, 13, ja que s’ha observat que al carrer
Migdia  19  i  al  davant  del  número  21  hi  ha  uns  reservats  per  persones  de
mobilitat reduïda . També es va autoritzar pintar un reservat d’estacionament al
carrer Migdia, 8, a una distància molt curta del domicili del sol·licitant.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

• Autoritzar  la  realització  d’un  correfoc  a  la  via  pública  entre  la  Plaça  R.
Berenguer fins al Pont Penjant amb els condicionants següents:
◦ L’horari per aquest acte serà de les 20:30 fins a les 22:30 del 09.02.2018. 
◦ Donat que es tracta d’un espai obert i  a l’aire lliure i  a la via publica es

necessari que en tot el recorregut hi hagi presencia de la Policia Local.
◦ S’haurà d’establir una distancia de protecció entre els assistents a l’acte i

els actuants.
◦ Es  necessari  que  es  disposin  de  mitjans  d’extinció  d’incendis  en  tot  el

recorregut.
◦ La Policia Local  haurà de prendre les mesures de seguretat necessàries

referides a la gestió del trànsit  durant les hores de celebració de l’acte,
utilitzant aquells mitjans que consideri oportuns.

◦ L’horari de l’espectacle públic que es sol·licita no podrà coincidir amb altres
activitats  publiques  que  es  desenvolupin  properes  al  lloc  on  es  volen
celebrar.

◦ L’ajuntament haurà de disposar d’una pòlissa de RC amb un capital mínim
assegurat de 750.000 €



COMPAREIXENÇA EN RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

• Aprovar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el  recurs contenciós
número 512/2017 que es  segueix  davant  el  Jutjat  Contenciós  –  Administratiu
número 2 de Tarragona interposat pel Sr. J.M.C.Q. i designar per la representació
i defensa dels interessos de l'Ajuntament al Sr. R.N.A.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS

• Autoritzar per a la Sra. Joana Estévez González, com a Regidora de turisme, l'ús del
minibus els dies 5, 12 i 26 de maig de 2018 (bicicletades), 2, 3 juny (festa de la
plantada) 20, 21, 22, 23 i 24 de setembre de 2018 (Delta Birding Festival) i 27 de
setembre de 2018 (dia mundial del turisme), 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
Sra. Joana Estévez González advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple
de combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar per al Sr. R.P.E., representant del Club Hoquei Amposta, l'ús del minibus
el dia 16 de febrer de 2018 per desplaçament amb l’equip a Sitges, 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 el Sr.  J.E.F.  advertint  que haurà de deixar el dipòsit  del
minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

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:

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:
◦ A  Endesa  Distribución  Electrica  SLU  per  estesa  de  2x18  metres  de  cable

subterrani al Passeig Canal 27. (Exp. 2017/394)
◦ A Telefònica d’Espanya SAU per substitució d’un pal de fusta (pal número 337)

tipus 8E existent per un altre tipus 8B, a l’Av. Sant Jaume, 109. (Exp. 2017/388)
◦ A M.V.M. per construcció de caseta d’eines agrícoles al Polígon 37 parcel·la 99.

(Exp. 2017/307)



◦ A Negret SCP per legalització de la construcció d’u cobert per una assecadora
d’arròs i un tancament per als filtres del molí al polígon 65 parcel·la 75. (Exp.
2017/012)

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

• Atorgar a la Sra. E.G.M. una pròrroga de la llicència d’obres que va demanar per una
escomesa d’aigua al Polígon 16, parcel·la 4. (Exp. 2017/194) fins al 31 de desembre
de 2018.

Contracte privat  

• Aprovar  la  contractació  privada  consistent  en  l’actuació  de  la  companyia  NS
Danza amb els espectacles ·Els colors del Tic i Tac” i “The Little Night Cabaret” per
al dia 17 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta amb CIA NS
Danza segons oferta presentada per un import de 5.203,00 €.

Sol·licitud de subvenció al Fons Europeu Marítim i de la Pesca per la mesura d’operacions
de desenvolupament local.  

• Sol·licitar al Fons Europeu Marítim i de la Pesca per la mesura d’operacions de
desenvolupament  local,  una  subvenció  per  import  encara  a  determinar,  per
finançar l’execució de l’actuació “Projecte Bàsic Regeneració Ambiental i posada
en valor de la Façana Fluvial en el seu tram: Poador – Segon Fossat del Castell
Amposta”.

Proposta de contractació de personal  

• Aprovar  la  contractació  de  la  Sra.  J.P.B.  com  a  auxiliar  de  la  llar  d’infants  la
Sequieta,  categoria  laboral  C2-13  (C2.5.3)  jornada  laboral  completa  del  30  de
gener al 13 de març de 2018. (horari de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a
18.30 hores)

Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat

• Aprovar el reconeixement d’antiguitat de la Sra. Maria Teresa Tanco Navarro amb
efectes del dia 22 de maig de 2008.

Reclamació de responsabilitat patrimonial  

• Desestimar la reclamació feta per la Sra. T.G.L. com a conseqüència dels danys
soferts el  dia 7 de juliol  de 2017 en una paret de la seva propietat situada al
carrer Carles I d’Amposta, suposadament, com a resultat de la col·lisió d’un cotxe
amb la paret per quan no l’Ajuntament d’Amposta no és responsable dels danys
soferts a la paret de la reclamant.



Aprovació de realització d’activitats de turisme  

 Aprovar la realització de diferents bicicletades populars per a mostrar els recursos
naturals i patrimonials del municipi i que les dates a realitzar-les seran les següents:

o 4 de febrer de 2018, ruta dels Ullals de Baltasar
o 26 de maig de 2018, ruta de les Llacunes

Comunicacions oficials  

• Patronat de Turisme de la diputació de Tarragona, aprova el conveni de cooperació
per a  la  participació  conjunta i  coordinada  al  programa de fires internacionals,
nacionals i estatals. La junta de Govern Local resta assabentada.

• Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  comunica  la  posada  en
funcionament del Club social de malalts Mentals de les Terres de l’Ebre i sol·liciten
la col·laboració de l’Ajuntament d’Amposta per tal de proporcionar un espai per fer
realitat aquest projecte. La Junta de Govern Local resta assabentada.

Embargs de crèdits i deutes  

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a
percebre  la  mercantil  Construccions  N.  Solé  SL  fins  cobrir  la  quantitat  que
ascendeix a un total de 666.387,77 € de principal i de 133.277,56 € per interessos
i costes. (execució de títols judicials 2/2013-E)

Aprovació de les bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de
professionals del lleure per als projecte de lleure durant l’any 2018 de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament d’Amposta  

• Aprovar les bases indicades obrint el termini d’inscripció fins al dilluns 26 de febrer
de 2018 a les 13 hores, mitjançant presentació del model oficial i normalitzat al
Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

Aprovació del projecte “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”  

• Aprovar  el  projecte  “Rehabilitació,  reforma  i  ampliació  de  l’edifici  del  Sindicat”
redactat  pels  Serveis  Tècnics  Municipals,  amb  un  pressupost  d’execució  per
contracta de 1.328.781,25 €.

I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió essent les
vuit hores i cinquanta minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la present acta de
la que, com a Secretari acctal., certifico.

            L'ALCALDE EL SECRETARI ACCTAL.,


