
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 de març 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: 08:25 h
Hora final: 09:00 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 26 de febrer de 2018.

ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DELS  SERVEIS  DE  PROMOCIÓ  COMERCIAL  DE
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA

• Adjudicar  a  la  Sra.  M.S.C.,  el  contracte  dels  serveis  de promoció comercial  de
l'Ajuntament d’Amposta en les següents condicions:
◦ Preu: 24.650,00 anuals, IVA exclòs.
◦ Durada del  contracte:  2 anys a partir de la data de signatura de contracte,

podent-se prorrogar per mutu acord de les parts abans de la seva finalització
per un període màxim de fins a 1 any més.

SOL·LICITUD  DE  CANVI  DE  DENOMINACIÓ  SOCIAL  D’EMPRESA  ADJUDICATÀRIA  DEL
CONTRACTE  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  GESTIÓ  I  MANTENIMENT  DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL

• Prendre coneixement del canvi de denominació social a Remsa Memorial, SA., de
l’empresa  adjudicatària  del  contracte  per  a la  prestació  del  servei  de  gestió  i
manteniment del cementiri municipal.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del projecte bàsic i
executiu  i estudi bàsic de seguretat i salut per la reforma de l’antiga oficina de
turisme, amb J.S.S. segons oferta presentada per un import de 5.324,00 €. (IVA
inclòs)

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció de l’avantprojecte
per a la construcció del nou casal municipal d’avis d’Amposta, amb Ferran i Oscar



Arquitectes Associats SLP segons oferta presentada per un import de 21.495,99 €
(IVA inclòs)

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  d’un  arquitecte  tècnic  per  a  la  direcció
d’execució material, redacció i seguiment del programa de control de qualitat i
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució del pavelló poliesportiu PAV-2
d’Amposta, amb A.C.C. segons oferta presentada per un import de 18.150,00 €.
(IVA inclòs)

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  el  muntatge  d’estands  i
estructures de fusta per a realitzar la fira anual del Fòrum Jove al pavelló Firal,
amb Incatis. Iniciatives Catalanes i Serveis SL segons oferta presentada per un
import de 21.719,50€. (IVA inclòs)

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la realització de l’Obra mural
amb  el  Pont  Penjant  per  al  Premi  Amposta  2017,  amb  J.E.A.  segons  oferta
presentada per un import de 720,00 € més IVA.

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb J.S.M. Radio Ebre segons oferta presentada
per un import de 4.356,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Promicsa- Diari de Tarragona segons oferta
presentada per un import de 7.223,70 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per  al  primer  semestre  de  2018,  amb  S.C.B.  (Aguaita.cat)  segons  oferta
presentada per un import de 5.043,81 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Surtdecasa SCCL segons oferta presentada
per un import de 2.764,85 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al  primer semestre de 2018, amb Televisió Teveon Ebre SL segons oferta
presentada per un import de 6.050,00 (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Edició de Premsa Periòdica Ara SL segons
oferta presentada per un import de 1.694,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb El Punt – Hermes Comunicacions SA segons
oferta presentada per un import de 1.452,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals



per al primer semestre de 2018, amb Sapiens SCCL segons oferta presentada per
un import de 4.840,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Setmanari l’Ebre segons oferta presentada
per un import de 7.260,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Imagina Ràdio segons oferta presentada
per un import de 4.235,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per  al  primer  semestre  de  2018,  amb  Ràdio  Ulldecona  SL  segons  oferta
presentada per un import de 2.541,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar,  no  obstant  informe  desfavorable  d’Intervenció  de  02/03/18,  la
contractació dels serveis consistents en la publicitat per campanyes institucionals
per al primer semestre de 2018, amb Ebre Digital SL segons oferta presentada
per un import de 10.890,00 € (IVA inclòs)

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  la  redacció  del  Projecte
Executiu  de  la  Xarxa  Pluvial  a  l’Avinguda  Sebastià  Joan  Arbó,  entre  l’Oest  del
carrer  Holanda  i  a  l’Est  del  Passeig  Marítim,  amb  la  finalitat  de  posar  fi  als
problemes de drenatge, arranjament de rasants i ferm, amb Planifica Enginyers I
Arquitectes, COOP. V, segons l’oferta presentada per un import de 8.500,00 €, IVA
no inclòs, atès que és la més avantatjosa econòmicament.

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la realització dels treballs de
pintura de les pistes poliesportives, amb J.M.M.R. segons oferta presentada per
un import de 4.026,88 € (IVA inclòs).

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la revisió del camió grua 03xx-
Fxx del servei elèctric, d’acord amb la norma UNE58921, amb Talleres Velilla SA
segons oferta presentada per un import de 884,51 €(IVA inclòs)

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 20 llibres d’ordres i
incidències  per  l’execució  d’obres  municipals,  així  com  l’alta  de  soci  amb
Cooperativa J.C. segons oferta presentada per un import total de 302,50 € (IVA
inclòs)

CONTRACTES PRIVATS

• Aprovar la  contractació  privada  consistent en la realització d’un castell  de focs
artificials per al dia 19 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors d’Amposta
2018 amb Pirotècnia Tomàs SL segons oferta presentada per un import total de
12.500,00 €.(Iva inclòs)



• Aprovar la contractació privada consistent en la realització d’una mascletada per al
dia  11  d’agost  de  2018 en el  marc  de  les  Festes  Majors  d’Amposta  2018 amb
Pirotècnia Tomàs SL segons oferta presentada per un import total de 3.630 €.(Iva
inclòs)

• Aprovar la contractació privada consistent en la representació de l’obra de teatre
“La casa de Bernanda Alba” de Federico Garcia Lorca, el dia 18 de març de 2018 a la
Lira  Ampostina  dins  la  temporada  de  Temporada  de  Teatre  i   Dansa  2018
organitzada  per  l’Ajuntament  d’Amposta amb  Associació  Cultural  Lorquianas
segons oferta presentada per un import total de 2.117,50 €. (Iva inclòs)

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

• Aprovar la contractació del Sr. J.A.B. com a conserge del Museu de les Terres de
l’Ebre,  categoria  laboral  C2-13  (C2.4.1)  jornada  laboral  completa  (de  dilluns  a
divendres de 9 a 14 i de 17 a 20 hores) del 13 de març al 12 de setembre de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. C.G.T., per tal que realitzi una base de dades
correcta per comprovar que tots els carros i palcos que s’han de posar a la plaça
per  als  bous  de  les  Festes  Majors  d’Amposta,  compleixin  amb  la  normativa,
jornada laboral completa, categoria laboral AgP-11, del 6 de març al 5 de juny de
2018.

• Aprovar la contractació de la Sra.  M.A.G.M. per tal  que realitzi  les tasques de
mediació comunitària d’atenció al Poble Gitano. Mediació Sociocultural, d’acord
amb  la  fitxa  del  Contracte  Programa,  categoria  laboral  AgP-2  (AgP3)  jornada
laboral completa del 6 de març al 6 de setembre de 2018.

• Aprovar la contractació del Sr. R.R.M. com a hoste del Fòrum Jove 2018, categoria
laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30 hores) del
14 al 16 de març de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. A.G.B. com a hostessa del Fòrum Jove 2018,
categoria laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30
hores) del 14 al 16 de març de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. A.F.R. com a hostessa del Fòrum Jove 2018,
categoria laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30
hores) del 14 al 16 de març de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. C.A.O.M. com a hostessa del Fòrum Jove 2018,
categoria laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30
hores) del 14 al 16 de març de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. JC.C.U. com a hostessa del Fòrum Jove 2018,
categoria laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30
hores) del 14 al 16 de març de 2018.

• Aprovar la contractació de la Sra. P.M.V. com a hostessa del Fòrum Jove 2018,
categoria laboral AgP-7 (AgP.6) 27 hores setmanals (de 9 a 13.30 i de 15 a 19.30
hores) del 14 al 16 de març de 2018.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT FORMATIVA

• Autoritzar l’assistència dels tècnics R.N.A., V.A.G. i S.N.F. a la jornada per difondre
la nova regulació contractual, en especial la Llei  9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic i en conseqüència endegar la programació d’unes
jornades territorials a Catalunya per debatre els seus aspectes més substantius a
Reus el dia 14 de març de 2018 de 9 a 14 hores. 

• Aprovar la participació de l’Ajuntament d’Amposta al Mercat d’Escapades dirigit a
empreses del sector turístic, amb l’objectiu de vendre experiències de turisme
cultural,  gastronòmic,  familiar,  enoturisme,  natura,  al  públic  final,  que  es
celebrarà del 4 al 6 de maig de 2018, al passeig Lluís Companys de Barcelona (Arc
de Triomf) i autoritzar l’assistència al Mercat d’escapades de J.M.Z.C. des del 3 al 6
de maig de 2018.

• Autoritzar  a  les  diferents  tècniques  de  l’àrea  de  polítiques  actives  d’ocupació
A.R.S.,  H.D.R.,  N.P.M.  i  I.V.F.  a  assistir  al  taller  pràctic  “Com  configurar  un
dispositiu d’atenció a les empreses” el dia 7 de març de 2018 de 10 a 14 hores al
Centre empresarial Terra.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  Regidor  de  Noves  Tecnologies,
Transparència  i  Eficiència  i  Sostenibilitat  Energètica  en  la  que  demana  que
s’autoritzi  la seva assistència, la del coordinador d’obres i serveis J.C.E.  i  la del
tècnic d’informàtica N.M.B. a les visites que es diran a continuació en motiu de la
telegestió de l’enllumenat:
◦ Instal·lacions de Carandini, el dia 6 de març de 2018 de 8 a 16.30 hores.
◦ Instal·lacions de Salvi, el dia 15 de març de 2018 de 9 a 16.30 hores.

• Autoritzar  l’assistència  del  III  Congrés Iberoamericà  de Mediació  Policial  en el
marc de la Seguretat Pública els dies 21, 22 i 23 de març de 2018 al sotsinspector
F. X.S.S. i el caporal J.L.B.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER CANVI DE DATA DE REALITZACIÓ  DE PROVES DE
SELECCIÓ DE PERSONAL

• Autoritzar,  amb efectes  retroactius,  a  la  Sra.  M.V.F.  per  tal  que pugui  fer  les
proves per formar part de la borsa de directors/es de lleure, i en cas de superar
totes les proves, se li  requerirà que presenti el títol de director/a el més aviat
possible.

• Autoritzar,  amb  efectes  retroactius,  a  la  Sra.  J.M.G.  per  tal  que  pugui  fer  les
proves per formar part de la borsa de directors/es de lleure, i en cas de superar
totes les proves, se li  requerirà que presenti el títol de director/a el més aviat
possible,

• Autoritzar, amb efectes retroactius, a les persones que es diran a continuació a
realitzar totes les proves al matí, així com a que se’ls corregeixin primer per tal
que en cas que les superin, puguin realitzar el test psicotècnic a les 12 hores:
◦ G.V.P.
◦ C.T.P.



APROVACIÓ  DE  LES  BASES    ESPECÍFIQUES  REGULADORES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE
SUBVENCIONS    ASSOCIACIONS  I  SIMILARS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PROGRAMES  I
ACTIVITATS D’ATENCIÓ SOCIAL I SEMBLANTS PER A L’ANY 2018

• Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i
similars, per a la realització de programes d’activitats d’atenció social i semblants
per a l’any 2017, obrint el termini de presentació de sol·licituds, fins el dia 31 de
maig de 2018.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 66
de data 05/03/2018 que ascendeix a un import  líquid de 17.234,95 €,  la qual
comença amb D.B.L.– Pro- Uniformes per import de 4.772,24 €  i finalitza amb
Gas Natural Servicios SDG SA per import de 1.624,39 €

• Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 65 de data 05/03/2018
que ascendeix a un import líquid de 29.407,52 la qual comença amb ISS Facility
Services SA per import de 4.645,84 € i finalitza amb Remsa Memorial per import
de 2.641,83 €.

PROPOSTA  DE  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AGÈNCIA  D’HABITATGE  I
L’AJUNTAMENT  D’AMPOSTA  PER  AL  SEGUIMENT  SOCIAL  DE  LES  FAMÍLIES  AMB
RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENTS DE DEMANDA DE LES ADMINISTRACIONS
LOCALS

• Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament
d’Amposta per al seguiment social de les famílies amb recursos molt limitats i/o
provinents de demanda de les administracions locals.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

• Acceptar  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulada  per  la  Sra.
M.C.M.B.,  danys que han estat valorats en un total  de 363,00 €,  d’acord amb
factura emesa per Unió Óptica Amposta SL.

• Acceptar  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulada  per  la  Sra.
C.E.B.P., danys que han estat valorats en un total de 1.029,02€ (IVA inclòs) d’acord
amb l’ informe pericial realitzat per M.C.A.M., els quals, assumirà la companyia
d’assegurances  advertint  a  la  reclamant  que,  la  part  corresponent  a  l’IVA
(178,59€), no li serà abonada si no aporta la corresponent factura.

APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

• Aprovar el procediment adjunt sobre els tràmits i serveis de l’Àrea Obres i Urba-
nisme
◦ 069_Comunicació prèvia d’obres



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

• Informar a la Sra. R.M.B.P. que la Prefectura de la Policia Local donarà les ordres
oportunes per oferir la resposta que més s’ajusti a dret a la petició feta de que se
li  personalitzi  la plaça d’estacionament per a minusvàlids  que té i  es faci  una
campanya de conscienciació a la població  per a que la gent no aparqui a les
places de minusvàlids.

• Aprovar  la  senyalització  vertical  i  horitzontal  de  quatre  estacionaments  per  a
discapacitats sense matrícula al carrer Sebastià Juan Arbó d’acord amb croquis
adjunt i sol·licitar al coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta per a
l’adquisició de dos senyals verticals amb els seus suports, així que com que per
part  de  la  brigada  municipal  es  procedeixi  a  la  realització  dels  treballs  de
senyalització d’acord amb el croquis adjunt.

• Aprovar la senyalització vertical i horitzontal d’una zona de càrrega i descàrrega
per a mercaderies a la banda d’estacionaments en bateria del carrer Ronda dels
Pins del Poble Nou del Delta que doni  servei als diferents establiments i  eviti
indisciplines viàries i sol·licitar al coordinador dels serveis municipals que sol·liciti
oferta  per  a  l’adquisició  d’un  senyal  vertical  (R308  de  9  a  18  hores  excepte
càrrega i  descàrrega)  amb els  seus suports,  així  que com que per part  de la
brigada  municipal  es  procedeixi  a  la  realització  dels  treballs  de  senyalització
d’acord amb el croquis adjunt.

CORRECCIÓ D’ACORD

• Aprovar la correcció de l’acord pres per la Junta de Govern Local en data de 14 de
febrer de 2018, en el que, on consta:
◦ PRIMER. “Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per

l’estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 6, parcel·la 35 (Exp. 244/2017).”
Ha de constar:
◦ PRIMER. Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per

l’estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 6, parcel·la 35, fent constar que
s’ha rebut informe desfavorable  de l’oficina de medi  Ambient  de les Terres de
l’Ebre, encara que fora del termini establert per respondre a la sol·licitud d’infor-
me.

COMUNICACIONS OFICIALS
No se’n presenta cap.

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:

Aprovació de conveni de col·laboració educativa

• Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  signar  entre  l’Ajuntament  d'Amposta  i
l’Institut Montsià per a la formació pràctica en centres de treball, concretament a
la central municipal de serveis, per part de l’alumne  Y.R. del 3 d’abril al 29 de
juny de 2018 de dilluns a dimecres de 8 a 14 hores.

Contractació menor d’obres

• Aprovar la contractació de les obres consistents en el canvi de l’actual sistema
d’il·luminació en focs d’halogenur a tecnologia Led al camp de futbol municipal,
amb Catlux Eficiència Energètica SL segons oferta presentada per un import total
de 59.943,22 € (IVA inclòs)

• Aprovar la  contractació  de les obres consistents en canvi  del  terra i  sòcul  de
parquet als despatxos de grups municipals per material en molt mal estat, amb
Almain Montsià Fusteria i Lacats SL segons oferta presentada per un import total
de 2.453,88 € (IVA inclòs)

• Aprovar la contractació de les obres consistents en instal·lació i posta a punt d’un
nou hidrant al davant de les pistes cobertes de la zona esportiva, amb Sorea SA
segons oferta presentada per un import total de 1.913,78 € (IVA inclòs)

Nomenament d’agents interins de la Policia Local d’Amposta

• Nomenar JA.B.G. com a agent interí de la Policia Local d’Amposta, amb efectes del
proper dia 19 de març de 2018, restant el seu nomenament per ocupar la plaça es-
mentada mentre no es doni algun dels supòsits de la base desena de la convocatò-
ria.

• Nomenar J.M.A. com a agent interí de la Policia Local d’Amposta, amb efectes del
proper dia 19 de març de 2018, restant el seu nomenament per ocupar la plaça es-
mentada mentre no es doni algun dels supòsits de la base desena de la convocatò-
ria.

• Nomenar D.F.C. com a agent interí de la Policia Local d’Amposta, amb efectes del
proper dia 19 de març de 2018, restant el seu nomenament per ocupar la plaça es-
mentada mentre no es doni algun dels supòsits de la base desena de la convocatò-
ria.



Atorgament d’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència

• Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a Z.A.B. i A.Z., qui po-
dran fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Josep Tarradelles, 166,
3r, 3a.

Donar compte del Registre Municipal d’Activitats Comunicades i del Pla de Verificació
d’Activitats

• Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les
activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal d’Activitats Comunica-
des, en relació al període comprés entre l’1 i el 28 de febrer de 2018 són:

Expedient Promotor Telèfon 1 Adreça Activitat
Nom Co-
mercial

Id. Activitat
Descripció Expe-

dient

2018/009 Autobar 2014, SL 64260xxxx PZ DE L'AUBE 9 BAR FIDEL Bar
Obertura activitat

- Annex II Llei
16/2015

2018/010 N.C. 67052xxxx
CL EUCALIPTUS

32 2 1
-

Habitatge
d'ús turístic

Obertura habitat-
ge d'ús turístic

2018/011 A.C.M. 66527xxxx
CL GONGORA 81

83
NORI Bar

Canvi titularitat
provinent expedi-

ent activitat
070/2017

2018/012
Suara Serveis

SCCL
93254xxxx

CL SIMPATICA 48
50

CRAE AM-
POSTA

Residència
llar per a

nens

Obertura activitat
- Annex III Llei

20/2009

2018/013 M.A.V.B. 67261xxxx
CL EUCALIPTUS

5 19 G 1 1
-

Habitatge
d'ús turístic

Obertura Annex I
- Llei 16/2015

HUTE

2018/014 J.S.B. 69957xxxx CL TANCADA 11 -
Habitatge

d'ús turístic

Obertura Annex I
- Llei 16/2015

HUTE

2018/015 M.V.B.M. 68253xxxx
CL EUCALIPTUS

13 53 E 2 5
-

Habitatge
d'ús turístic

Obertura Annex I
- Llei 16/2015

HUTE

2018/016 R.G.E. 69562xxxx
CL TARRAGONA

28
-

Habitatge
d'ús turístic

Obertura Annex I
- Llei 16/2015

HUTE

2018/017 M.G.P. 65199xxxx
CL JOAN D'AUS-

TRIA 20
FORMADEL

Oficina co-
mercial

Obertura Annex I
- Llei 16/2015

2018/019 Z.X.S. 62063xxxx CL STA BARBARA
23

NOVA GRA-
CIA

Bar Canvi titularitat
Annex II Llei

16/2015, provi-



nent expedient
087/1999

Així mateix, s’informa pel mateix període,  que  no s’ha realitzat cap inspecció d’acord
amb el que es disposa al Pla de Verificació d’Activitats.

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

• Autoritzar al Sr. B.G.B., com a Director de la Piscina Municipal, l'ús del minibus els
dies 5, 12, 19 i 26 de març, 3, 9, 16, 24 i 30 d’abril, 7, 14, 22 i 28 de maig de 2018 amb
motiu de manteniment de la piscina municipal, 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.V.F.M. advertint que haurà de deixar el dipòsit  del minibus ple de combustible
abans de tornar la clau.

Aprovació de les bases reguladors del Concurs de Pintura “Fòrum Jove 2018”

• Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del Concurs de Pintura “Fòrum
Jove 2018”, obrint el període d’inscripció al concurs del 5 al 13 de març de 2018.

Aprovació de convenis de col·laboració amb entitats esportives

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Futbol
Sala Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament
d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada
per a l’any 2018, les quals seran d’un total de 14.700,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Nàutic
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 23.700,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Esportiu
Sala Esgrima Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajun-
tament d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat es-
mentada per a l’any 2018, les quals seran d’un total de 18.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Unió Atlètica
Montsià, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 16.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Natació
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 9.700,00 €.



• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Handbol
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 31.500,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Futbol
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 46.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Bàsquet
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 11.700,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Hoquei
Patí Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament
d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada
per a l’any 2018, les quals seran d’un total de 9.200,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club de Tir
Montsià, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Am-
posta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a
l’any 2018, les quals seran d’un total de 5.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club BTT Mont-
sià, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any
2018, les quals seran d’un total de 6.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Esportiu
Àngel -APASA, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament
d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada
per a l’any 2018, les quals seran d’un total de 3.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Los Taus RCTE,
per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adre-
çades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2018,
les quals seran d’un total de 4.000,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació de
Veterans del Club de Futbol Amposta, per tal de determinar les aportacions econò-
miques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats
de l’entitat esmentada per a l’any 2018, les quals seran d’un total de 1.500,00 €.

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Motoclub Am-
posta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Ampos-
ta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any
2018, les quals seran d’un total de 5.000,00 €.

Sol·licitud d’autorització per pintar el mur del camp de futbol

• Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Institut de tecnificació  en la que demana
autorització per tal que l’alumnat de l’Eso del centre pogués pintar un mural al



mur de tancament del camp de futbol situat davant de l’Institut, el qual ha estat
substituït recentment, durant el període comprés de l’11 al 15 de juny de 2018
coincidint amb el període del crèdit de síntesi.

Revocació d’acord

• Aprovar la revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de
2013, amb la finalitat de que per part de l’adjudicatari I.M.C., realitzi la direcció de
l’obra (arquitecte) inclosa en l’objecte del contracte dels serveis consistents en la
redacció del projecte executiu i la direcció de l’obra (arquitecte) per la construcció
del PAV-2, amb un import total (IVA inclòs) de 35.252,50 €.

Modificació d’ordenança fiscal

• Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora número 51 reguladora del preu
públic per serveis culturals i recreatius per tal d’ajustar les tarifes establertes a la
realitat actual. En concret s’elimina la distribució per files atès que ara es realitza
mitjançant sorteig i fixar els ja establerts atenent a les mesures dels carros, que-
dant redactat com s’indica tot seguit:

Article 4. Quantia
8. Activitats Festes Majors

Concepte Tarifa

Bandera d'Amposta 5,00 €

Venda de " taules" 100,00 €

Venda de “cadires” la unitat 20,00 €

Venda de «cadires» la unitat per un sol dia 3,00 €

Abonaments actuacions musicals 29,65 €

Entrada instal·lació municipal per esdeveniment festiu 2,00 €

Entrada per a concerts -venda anticipada- 10,00 €

Entrada per a concerts -venda a taquilla- 12,00 €

Instal·lació carro a la plaça de bous, 1’5 x 2’5 metres  47,00 €

Instal·lació carro a la plaça de bous  2 x 3 metres 81,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous 3 x 5 metres 182,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous 3 x 7 metres 264,00 €

Instal·lació llotja a la plaça de bous 3 x 8 metres 319,00 €



Llicència d’ús privatiu col·locació barra Festes 300,00 €

Cessió de l’ús d’un escenari 6X8 més coberta de 15X10 (per cada
dia de lloguer)

270,00 €

Aprovació  convocatòria  pública  d’ajuts  destinats  a  fomentar  la  implantació,  la
modernització i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis,
PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta

• Aprovar  la  convocatòria  per  2018 de  les  subvencions  dirigides  a  fomentar  la
implantació, la modernització i la innovació de les petites empreses comercials,
activitats  i  de  serveis,  PIME,  ubicades  al  terme municipal  d’Amposta,  amb un
import màxim a atorgar en aquesta convocatòria de 50.000,00 € que es finançarà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13/4310/77000.

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


