
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 de febrer 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.

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri

Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:15 h
Hora final: 09:05 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 29 DE GENER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 29 de gener de 2018.

APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  LES  OBRES  “URBANITZACIÓ  DEL
CARRER LOPE DE VEGA”

• Aprovar el Pla de seguretat i salut de l‘obra “Urbanització del carrer Lope de Vega”
elaborat per CONTREGISA, fent constar que es tindrà especial cura en mantenir
sempre les senyalitzacions i les tanques col·locades per evitar interferències amb
els vianants i els vehicles. Abans de realitzar cap tall de circulació, s’avisarà a la
policia local i es senyalitzarà seguint les seves instruccions.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció,   la  contractació  dels
serveis consistents en la poda de palmeres de titularitat municipal, amb N.F.L.
segons oferta presentada per un import de 15.033,65 €.

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  la  redacció  del  projecte
d’execució,  elaboració  d’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut  del  projecte
“Regeneració Ambiental  i  Posada en valor de la façana fluvial en el seu tram:
Poador  –  segon  Fossat  del  Castell  d’Amposta”,  amb  C.B.C.,  segons  oferta
presentada per un import de 3.025,00 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la compra d’arbres
per fer reposicions al Passeig del Canal Marítim, amb Cultidelta SL  segons oferta
presentada per un import de 5.816,14 €.



• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la compra d’una
motocicleta  elèctrica  marca  volta  model  Forest  amb  cofre  darrera  més  dues
maletes més kit policial, amb J. Lazaro Taller Mecànic  segons oferta presentada
per un import de 14.020,27 €.

APROVACIÓ  DE  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE  LES  AUTORITZACIONS
MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI PÚBLIC
MARÍTIMOTERRESTRE

• Convocar procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions municipals
per a l’explotació  dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i,
en el seu cas, en zona de servitud de protecció que s’estableixin a les platges del
terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació
de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017  per a les temporades 2018 a 2021,
corresponents a:
◦ Guingueta àrea 3 (GU-3) – Zona Eucaliptus.
◦ Guingueta àrea 4 (GU-4) – Zona Eucaliptus.
◦ Escola nàutica (EN-1) – Platja Eucaliptus.
◦ Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) – Riba del riu Ebre.

AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ

• Autoritzar al Sr. J.J.P.J. a la realització del curs  de formació en Nivell I de DPP,
desestimar el pagament del cost de la llicència i autoritzar, disposar, reconèixer
l’obligació i ordenar el pagament d’un total de 135,00 € corresponent a l’import
de la formació i de la titulació  així com el cost de les despeses de desplaçament i
dietes a justificar.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES

• Aprovar  la  devolució  de  la  fiança  de  62,80  €  al  Sr.  José  Luis  Asensio  Roda,
dipositada en concepte de reposició de serveis afectats per l’escomesa d’aigua al
carrer  Valletes,  9  (Exp.  294/2016),  mitjançant  transferència  al  compte  de
l’interessat.

APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI AMB LA COMUNITAT DE REGANTS PER A L’ÚS DE
FINCA PER APARCAMENT

• Aprovar  l’addenda  del  conveni  amb  les  Comunitats  de  Regants  de  les  Zones
Delta, Prats i Villafranco del Delta, integrades a la Comunitat General de Regants
del Canal de la Dreta de l’Ebre pel qual s’autoritzà a l’Ajuntament d’Amposta per
fer  ús  de  la  finca  propietat  de  les  Comunitats  de  Regants,  situada  al  carrer
Zamora,  17 per destinar-la a aparcament públic,  per regular les relacions que
se’n derivaran de la realització per l’Ajuntament de la pavimentació asfàltica de la
finca.



APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SOREA SA

• Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i SOREA SAU,
per a la creació  d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc
d’exclusió social  amb l’objectiu de contribuir  a superar dita situació,  amb una
dotació de 5.000 €, fent constar que a l’igual que a la resta d’anys, aquest fons és
a càrrec de SOREA, al seu rics i ventura i per tant no hi forma part del compte
d’explotació de la concessió.

APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I
EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
Aquest assumpte s’acorda deixar-se sobre la taula.

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 l’empresa Globalstech Development SL per a la formació pràctica en
centres de treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i Disseny, C.M.P. del 5 de febrer de
2018 fins al 27d’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  la
Fundació per a la Universitat  Oberta de Catalunya per a la formació teòrica i
pràctica a la seu dels Serveis Socials Bàsics del carrer Sant Roc de l’alumna M.P.B.
segons condicions que es detallen en el conveni adjunt.

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “TRIATLÓ AMPOSTA”

• Aprovar la realització d’activitat “Triatló d’Amposta” que es realitzarà  els dies 30
de juny i 1 de juliol del 2018, on es realitzaran les proves següents:

DATA MODALITAT NATACIÓ CICLISME CURSA A PEU

Dissabte 30 de
juny

Sprint 750 m 20 km 4,6 km

Olímpic 1500 m 40 km 10 km

Diumenge  1
de juliol

Short 950 m 43 km 10 km

Half 1900 m 86 km 20,8 km

SOL·LICITUDS  D’AUTORITZACIÓ  PER  INSTAL·LACIÓ  DE  MÀQUINES  EXPENEDORES  AL
PAVELLÓ FIRAL EN MOTIU DEL FÒRUM AMPOSTA

• Autoritzar a l’empresa Homatic SLU, la instal·lació de màquines expenedores al
pavelló firal durant el Fòrum Amposta que es realitzarà durant els dies 13, 14, 15,
16 i 17 de març de 2018, d’acord amb contracte adjunt.



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

• Autoritzar al Sr. J.P.S., representant del Club Hoquei Amposta, l'ús del minibus el dia
4 de març de 2018 per desplaçament amb l’equip a Vilaseca, 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.P.S. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de
combustible abans de tornar la clau.

CORRECCIÓ D’ACORDS

• Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió duta a
terme el  dia 27 de desembre de 2017 en el  que es va aprovar la  certificació
d’obres número 3 de l’obra “Substitució del mur de tancament del camp de futbol
Amposta” per import de 48.972,98 € i es va produir un error en el títol de l’obra i
ha de constar “Tancament de les pistes de futbol sala” i no pas el que consta.

COMUNICACIONS OFICIALS

• Departament de Cultura, comunica que col·laboraran amb l’organització de la XX
edició  del  Mercat  de  Santa  Llúcia  assumint  directament el  pagament  d’una o
diverses factures de difusió per valor global de 160,00 €. La Junta de Govern Local
resta assabentada.

• Departament de Territori i Sostenibilitat, comunica que s’ha obert expedient per
la sol·licitud d’una parada a l’Av. de la Ràpita, 127 així  com que no es permet
incrementar les expedicions en període d’estiu entre Amposta i Els Eucaliptus per
no  tenir  disponibilitat  pressupostària.  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:

Aprovar l'expedient de contractació   dels serveis de manteniment, conservació i neteja
d’espais enjardinats i arbrat viari del terme municipal d’Amposta

• Aprovar l'expedient de contractació  dels serveis de manteniment, conservació i
neteja  d’espais  enjardinats  i  arbrat  viari  del  terme  municipal  d’Amposta,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb un
únic criteri  de valoració i  amb tramitació urgent, aprovar el plec de condicions



econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de
regir el procediment i autoritzar, en quantia de 59.556,00 € IVA exclòs, la despesa
que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec
a  l’aplicació  09/171/227.00  de  l’estat  de  despeses  del  pressupost  municipal
d’aquest Ajuntament.

Reclamació d’arranjar la mala execució de les obres del Projecte de Millora de la Xarxa
d’Aigua Potable realitzat per l’empresa SOREA

• Reclamar a SOREA que en el termini màxim d’un mes realitzi i justifiqui davant
del  registre  de  l’Ajuntament  d’Amposta,  que  ha  realitzat  les  actuacions
necessàries  per  donar  compliment  a  l’informat  desfavorablement  a  les
conclusions  de  l’Informe  de  l’Arquitecte  municipal  i  a  l’Informe  de  l’Enginyer
municipal,  director  de  l’obra  Projecte  de  millora  de  la  xarxa  d’aigua  potable
d’Amposta, que procedeixi a:
◦ Arreglar  les incidències de les voreres del  carrer Murillo,  entre els  carrers

Saragossa i Cervantes.
◦ Arranjar  de  manera  global  a  l’àmbit  del  carrer  Murillo  entre  els  carrers

Cervantes i Jacint Verdaguer- , les alteracions produïdes per la implantació de
la instal·lació soterrada, donat l’estat actual molt degradat d’aquest tram.

Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu
per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça funcionarial de
Tècnic d’Administració Especial, Lletrat/ada, grup A1, adscrita al departament de Secretaria
de  l’Ajuntament  d’Amposta,  la  qual  està  vacant  a  la  plantilla  de  personal  funcionari
d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc
esmentat.  

• Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu
per  tal  de  cobrir  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició  lliure,  una  plaça
funcionarial  de  Tècnic  d’Administració  Especial,  Lletrat/ada,  grup A1,  adscrita  al
departament de Secretaria  de l’Ajuntament d’Amposta,  la  qual  està vacant  a la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball
per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la provisió
amb caràcter interí/na d’una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al
departament de policia local d’Amposta, mitjançant oposició lliure i, alhora una borsa de
treball per a possibles vacants per al lloc esmentat  

• Aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la provisió
amb caràcter interí/na d’una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial
adscrita  al  departament  de policia  local  d’Amposta,  mitjançant  oposició  lliure  i,
alhora una borsa de treball per a possibles vacants per al lloc esmentat



Aprovació de modificació de preu de contracte per a la gestió del servei públic regular
de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta

• Aprovar la modificació del  preu del contracte per a la gestió del  servei públic
regular de transport urbà de viatgers d’ús general en el municipi d’Amposta, el
qual es modificarà en un 85 per 100 de la variació de l’Índex de preus al consum
entre els mesos de juliol de 2016 i juliol de 2017, amb el detall següent:
◦ Preu del contracte: 111.050,50 € + 10% IVA = 122.155,55 €.
◦ Modificació: 1,27% sobre 111.050,50 € = 1.410,34 €.
◦ Nou preu del contracte: 112.460,84 € + 10% IVA = 123.706,92 €.

Contractes privats

• Aprovar la contractació consistent en el lloguer de taules i cadires per al vermut
del dia 10 de febrer de 2018 i per a la xocolatada infantil del dia 11 de febrer de
2018  en  el  marc  del  Carnestoltes  2018  amb  Ferreres  SCP  segons  oferta
presentada per un import de 1.452,00 €

• Aprovar la contractació de l’actuació del  grup musical  F.V.  i  de l’equip de so i
llums necessari  per a l’actuació del  dia 18 d’agost  de 2018 en el  marc de les
Festes  Majors  d’Amposta  2018  amb  Sindi  Producciones  SLU  segons  oferta
presentada per un import de 18.755,00 €

• Aprovar  la  contractació  de  l’actuació  de  l’orquestra  Jamaica  Show  SL  per  a
l’actuació del dia 12 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta
2018 amb Orquestra Jamaica Show SL segons oferta presentada per un import
de 9.438,00 €

• Aprovar la contractació de l’actuació de l’orquestra Juniors per a l’actuació del dia
13 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018 amb Junior’s
Orquestra SL segons oferta presentada per un import de 6.171,00 €

• Aprovar  la  contractació  de  l’actuació  de  l’orquestra  Welcome  Band  per  a
l’actuació del dia 14 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta
2018 amb Enae Music SL segons oferta presentada per un import de 10.285,00 €

• Aprovar la contractació de l’actuació de l’orquestra Selvatana per a l’actuació del
dia 16 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018 amb
Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL segons oferta presentada per
un import de 12.100,00 €.

Aprovació de realització d’activitats  

• Aprovar  la  realització  de  l’activitat  V  Tast  de  Nit  al  mercat  Municipal  amb  un
pressupost aproximat de despeses de 6.000,00 €, el dia 3 de març de 2018 a les 20
hores  al  mercat  municipal  per  tal  de  commemorar  els  70  anys  de  la  seva
inauguració.



• Aprovar la realització de l’activitat Fora Estocs amb un pressupost aproximat de
despeses de 2.000,00 €, el dia 3 de març de 2018 de 10 a 21 hores dirigit a tot el
comerç local, tant als membres de la FECOAM com per als que no ho són.

• Aprovar la realització de l’activitat Festa de la Carxofa 2018 amb un pressupost
aproximat de despeses de 18.000,00 €, el dia 25 de febrer de 2018 al Pavelló Firal.

Sol·licitud de cessió de material municipal  

• Autoritzar al Sr. J.J.I.L. com a representant de l’AMPA de l’escola Soriano Montagut,
la cessió de dos paellers i dues olles per poder fer una xocolatada per a tos els
alumnes el dia 8 de febrer de 2018

• Autoritzar a la Sra. A.A.B., com a Directora de l’escola Consol Ferré, la cessió  de dos
paellers i dues olles per poder fer una xocolatada per a tos els alumnes el dia 22 de
febrer de 2018. 

• Autoritzar al Sr. C.P.P., representant del Club BTT Montbike, la cessió de les tanques
disponibles  en aquell  moment,  per  al  dia 18 de març de 2018 en motiu  del  II
Canicross a Temps de Terra, i desestimar la cessió de l’equip de so de la regidoria
de Festes perquè està ocupat per a la data sol·licitada.

Aixecament d’embarg  

• Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer contra la Sra.
A.C.P. (Ref. 431721312548K)

Sol·licitud de transmissió de drets de cobrament  

• Aprovar per a la UTE “Adolfo Constructors del Montsià SL” i “Maceria XXI SL” la
sol·licitud  de  transmissió  de  drets  de  cobrament  representats  per  la  factura
número 18001 corresponent a la certificació número 7 i liquidació de les obres
“Rehabilitació de la coberta principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”,
en favor de Banco de Sabadell SA, per un import de 83.142,00 € al seu número
de compte.  

Baixes de tributs i preus públics  

• Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb
el següent resum:
◦ Relació número 1, Impost Béns Immobles rústica per import de 81,47 €.
◦ Recollida brossa, per import de 4.390,99 €.
◦ Relació número 2, Impost vehicles de tracció mecànica, per import de 6.676,62€.
◦ Relació número 3, Recollida de brossa, per import de 20.925,39 €.



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

• Aprovar  la  col·locació  de  bandes  rugoses  i  sonores  al  Camí  Ferrereta  que
delimitaamb el Polígon de la Oriola, a una distància aproximada de 200 metres.

• Aprovar la col·locació de senyalització vertical informativa a les rotondes de les
sortides per indicar com arribar als Cinemes Amposta. Ubicació de part de les
senyals a la zona d’àmbit de la Carretera C-12 i TV344 i sol·licitar autorització als
titulars de les vies.

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. M.A.P.A., en la que demana autorització
per poder utilitzar la zona d’acampada i barraca de Poble Nou del Delta el dia 4
de febrer de 2018 de 12 a 17 hores, per a la realització d’un dinar del grup de
joves del poble de 20 a 30 anys, condicionat a que un cop finalitzi l’activitat quedi
tot  igual  que  ho  han  trobat,  fent-se  càrrec  econòmicament  si  alguna  cosa
s’hagués de reparar durant l’estada.

Contractació de servei de manteniment anual dels aparells elevadors a les dependències
municipals  

• Anular els 3 acords adoptats per la Junta de Govern en data 22 de gener de 2018,
consistents en:
◦ Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment anual dels

aparells elevadors que es descriuen en el full adjunt per un període d’un any,
amb  Ascensors  F.Sales  SL  segons  oferta  presentada  per  un  import  de
13.561,78 euros.

◦ Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  el  manteniment  dels
aparells elevadors de les dependències municipals de l’Escola Agustí Barberà,
amb Ascensors Sales segons oferta presentada per un import de 900,24 €.

◦ Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  el  manteniment  dels
aparells elevadors de les dependències municipals  de l’Oficina de Turisme,
amb Ascensors Sales segons oferta presentada per un import de 900,24 €.

Adoptar  un  únic  acord,  per  l’aprovació  de  la  contractació  consistent  en  el
manteniment  dels  aparells  elevadors  de  les  dependències  municipals,  amb
Ascensors F.Sales SL, amb el següent detall:

EDIFICI SITUACIÓ MANTENIDOR

Ajuntament de Poble Nou del Delta Plaça Jardí, 7 900,24 €

Ajuntament d’Amposta Pl. Espanya, 3-4 958,32 €

Oficina de Gestió Tributària (OGT) Pl. Espanya, 6 1.045,44 €

Club de Rem Sant Jaume, 61-65 900,24 €

Arxiu Comarcal Generalitat, 70-80 958,32 €



Escola Soriano Montagut Balada, 1 958,32 €

Residencia esportistes Itàlia, s/n 958,32 €

Biblioteca Comarcal Plaça Castell, s/n 958,32 €

Escola d'Art Plaça Castell, s/n 958,32 €

Llar d’Infant “La Gruneta” Santa Bàrbara, 89-93 900,24 €

Escola Miquel Granell Sebastià J. Arbó, 87-121 900,24 €

Casal Tarragona, 33-39 958,32 €

Centre d’Arts Visuals
(MuseuComarcal)

Saragossa, 23-35 871,20 €

Escola Agustí Barberà Carrer Madrid, 55 435,6 €

Oficina de Turisme Av.de Sant Jaume, 42 -52 900,24 €

TOTAL 13.561,68 €

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat esportiva

• Autoritzar  per  al  Sr.  L.S.S.,  representant  de  l’Ultra  Ebre  Swim  Marathon,  la
realització de la 7a edició de l’ultraEbre Swim marathon el dia 7 de juliol de 2018,
sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions de la resta d’administracions
competents.

Aprovació del  projecte “Regeneració ambiental i  posada en valor de la façana fluvial
d’Amposta en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del castell”

• Aprovar el projecte “Regeneració ambiental i posada en valor de la façana fluvial
d’Amposta en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del castell” redactat
pels arquitectes C.B.C.  i  A.A.J.  amb un pressupost  d’execució per contracta de
169.140,58 €.

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

            L'ALCALDE LA SECRETÀRIA
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