
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 19 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: 08:20 h
Hora final: 08:50 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 12 de març de 2018.

APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  PROJECTE  “TANCAMENT  DE  PISTES
POLIESPORTIVES

• Aprovar la modificació del projecte “Tancament de pistes de futbol sala”, el qual
resta amb un pressupost d’execució per contracta de 348.431,58 €.

SOL·LICITUD DE SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA

• Autoritzar la substitució de la garantia dipositada per l’empresa Bioma Facilities,
SL., amb motiu de l’adjudicació del contracte "Urbanització de part de l’entorn de
l’antic escorxador – oficina de turisme", mitjançant aval bancari lliurat per Banc
de Sabadell,  SA.,  per import de 2.755,85 €.,  per un altre aval  bancari amb les
mateixes característiques i import lliurat pel BBVA.

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE BESTRETA DE NÒMINA

• Atorgar  al  treballador  J.J.P.F.  una bestreta  reintegrable  de  sou  per  import  de
1.141,34 € a reintegrar en 14 mensualitats.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a
percebre el Sr. I.Q.B. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 641,66 €
(Ref. 431823304794D)

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a
percebre el  Sr.  Sr.  B.M.C.  fins cobrir  la quantitat  que ascendeix a un total  de



153,50 € (Ref. 431823304388V)

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA

• Aprovar el conveni de col·laboració entre el departament de Justícia i l’Ajunta-
ment d’Amposta per a la gestió del servei d’Informació Mediadora.

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA I L’ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC DE LES TERRES DE L’EBRE

• Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació de
Teatre i Circ de les Terres de l’Ebre per tal de determinar les aportacions econò-
miques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activi-
tats  de  l’entitat  esmentada  per  a  l’any  2018,  les  quals  seran  d’un  total  de
16.000,00€.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 100
de data 19/03/2018 que ascendeix a un import  líquid de 11.694,39 €,  la qual
comença amb Plus Ultra, Seguros Generales y vida SA per import de 3.141,22 €  i
finalitza amb Ferreres SCP per import de 1.815,00 €.

• Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 101 de data 19/03/2018
que ascendeix a un import líquid de 64.029,66 € la qual comença amb ISS Facility
Services SA per import de 2.190,18 € i  finalitza amb Fundació Privada Serveis
Socials del Montsià  per import de 15.817,50 €.

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  DIRIGITS  A  PROJECTES  MUNICIPALS
D’AUTOOCUPACIÓ

• Aprovar  la  convocatòria  d’ajuts  dirigits  a  projectes  municipals  d’autoocupació
amb un import màxim de 20.000,00 € amb  càrrec a l’aplicació pressupostària
04/2419/48900, en que la data màxima per presentar la documentació al Registre
General de l’Ajuntament d’Amposta serà el dia 1 d’octubre de 2018.

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE VESTITS
DE PAPER DE LES FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2018

• Aprovar les bases reguladores i convocatòria del el XLVIII Concurs Nacional de
Vestits de Paper de Festes Majors d’Amposta 2018, en els quals s’estableix l’ator-
gament de premis per un total de 12.710,00 €.



APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
LES  ASSOCIACIONS  DE  MARES  I  PARES  D’ALUMNES  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE
PROGRAMES I ACTIVITATS PER A L’ANY 2018

• Aprovar les bases específiques reguladores i convocatòria per regular la conces-
sió d’ajuts i subvencions econòmiques per a la realització de programes i activi-
tats per part de les Associacions de mares i  pares d’alumnes corresponents a
l’any 2018, en les quals s’estableix l’atorgament de subvencions per un total de
20.000,00 €.

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT

• Considerar  que  concorren  en  la  Sra.  M.I.L.P.  tots  els  requisits  per  encabir  el
supòsit  de  fet  a  la  bonificació  del  25%  de  les  quotes  tributàries  establert  a
l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al
següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif.
Habitatge

25% bonif. Resta béns i VC
> 20000

946461 799,03 26/02/2018 199,76

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica d’empresa i indústria en la que
demana autorització per poder utilitzar l’auditori els dies 21, 22 i 23 de novembre
de 2018 per a l’activitat premi Cambra de Comerç de Tortosa.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Federació  Catalana  d’Esports  de
Persones  amb  Discapacitat  Física  en  la  que  demanen  autorització  per  poder
utilitzar  la  pista  de  l’escola  de l’Agustí  Barberà els  dilluns del  tercer  trimestre
escolar 2017-18 de 18 a 19 hores, advertit a la sol·licitant que hauran de deixar
l’espai net i tenir cura de les instal·lacions, sent responsable de les mateixes el
President/a de la mateixa.

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

• Autoritzar al Sr. P.P.P, representant del Club Bàsquet Amposta, l'ús del minibus els
dies 28 i 29 de març per Torneig Zarabasquet i els dies 25 i 27 de maig per desplaça-
ment a Blanes amb l’equip, sempre que no hi hagi necessitats per part de l’Ajunta-
ment, 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 P.P.P. advertint que
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.



APROVACIÓ DE PLA DE SEGURETAT

• Aprovar  el  Pla  de  seguretat  i  salut  de  l‘“17-028  “Instal·lació  elèctrica  i  canvi
d’enllumenat a la zona nord-est i centre de la ciutat d’Amposta. Lots 3 i 4” elaborat
per Mittom Sistemes 2 SL d’acord amb les consideracions fetes per l’enginyer
municipal.

CORRECCIÓ D’ACORD

• Aprovar la correcció de l’acord aprovat en la Junta de Govern Local de data de 5
de març de 2018 en el que es va aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració
a formalitzar amb el Club Bàsquet Amposta i, on consta:

“Vist l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Bàsquet 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 14.700,00 €.”

Ha de constar:
«Vist l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Bàsquet 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 11.700,00 €»

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:

Acceptació dels compromisos derivats de la concessió de l’ajut del Fons Europeu Marí-
tim i de la Pesca

• Aprovar els compromisos que derivin de la concessió de l’ajut del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca, mitjançant el qual es finançarà l’actuació del “Projecte Bàsic
Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial en el seu tram: Poa-
dor – Segon Fossat del Castell Amposta”.

Contractació menor de subministraments

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistent  en  96  caixes  (480
paquets)  de  DINA4  DISCOVERY  (ref.  3064751) amb  Lyreco  España  SA  segons
l’oferta  adjudicada  en  l’Acord  marc  abans  esmentat,  per  un  import  total  de
1.167,40 €.



Declaració de responsabilitat patrimonial

• Declarar  la  responsabilitat  patrimonial  del  Sr.  I.A.M.V.L. per  la  destrucció  dels
béns municipals demanials rètol de l’oficina de turisme fixant-la en l’import de
3.993,00Euros.

Comunicacions oficials

• Jutjat contenciós número 1 de Tarragona, recurs ordinari 84/2018, formulat per
Proebre SL. La junta de Govern Local resta assabentada.

• Agència  Catalana  de  l’Aigua,  denega  l’atribució  de  fons  sol·licitada  per
l’Ajuntament d’Amposta en concepte de l’increment del  cànon de control  dels
abocaments de l’exercici 2016 pel sistema de sanejament d’Amposta. La Junta de
Govern Local resta assabentada.

• Col·legi d’enginyer tècnics industrials de Tarragona, ofereix servei de difusió per
donar  resposta  a  diferents  necessitats.  La  Junta  de  Govern  Local  resta
assabentada.

• Departament de Territori  i  Sostenibiltat,  comunica resposta  de l’empresa Hife
sobre  establiment  de  nova  parada  a  l’Av.  de  la  Ràpita  127  i  increment
d’expedicions. La Junta de Govern Local resta assabentada.

• Consell Comarcal del Montsià, comunica l’aprovació del conveni de col·laboració
amb  l’ajuntament  d’Amposta  per  a  la  realització  de  les  accions  formatives  i
certificats de professionalitat en el marc del programa Treball i Formació 2017. La
Junta de Govern Local resta assabentada.

Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat formativa

• Autoritzar l’assistència dels tècnics R.N.A. i S.N.F. al Curs de redacció de plecs de
clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que es re-
alitzarà els dies 12, 19, 25 d’abril i 2 de maig de 2018 de 16.30 a 19.30 hores a
Tarragona.

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.J.P.J. en la que demana autorització per
poder assistir al XVI doble curs de defensa personal policial Kobudo Policial que
es realitzarà el dia 17 de març de 2018 a Tarragona de 9.30 a 19 hores.

• Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les despeses
generades i pagades pels membres de la Policia Local amb TIP 4001, 4302 i 4604
corresponent a autopista i manutenció, prèvia justificació per l’assistència al Curs
de guia Caní a la localitat de Piera (Barcelona) que es va dur a terme els dies 29 i
31 de gener, 1, 5, 7, 12, 16, 19 i 23 de febrer, 7, 9, 14 i 21 de març de 2018.

Sol·licitud d’autorització per iniciar l’activitat de la Unitat Canina

• Autoritzar l’inici  de l’activitat de la Unitat Canina de la Policia Local  d’Amposta
amb efectes del dia 19 de març de 2018.



Sol·licitud de realitzacions d’arranjaments

• Sol·licitar  al  Coordinador  de  serveis  municipals  que  per  part  de  la  brigada
municipal  es procedeixi  a  realitzar  els  arranjaments indicats  a l’escola  Consol
Ferré consistents en diferents reparacions a l’escola com que es pinti la font del
pati de primària perquè està rovellada, que es repari una paperera del costat de
la font i que es netegi la zona enjardinada que es veu des del carrer Valentins.

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres escolars
per la realització del programa de sociabilització de llibres per a l’any 2017

• Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions
a centres escolars del municipi per a la realització del programa de sociabilització
de llibres per a l’any 2018, obrint el termini de presentació de sol·licituds, fins el
dia 13 d’abril de 2018, on la quantia màxima a atorgar serà de 20.000,00 € a re-
partir de forma equitativa entre tots els centres escolars que ho sol·licitin i es fi -
nançarà  en  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  48900.02.3260  del  Pressupost
2018.

Renúncia a subvenció

• Renunciar a la quantia de 583’20€ corresponent a la part de les accions formati-
ves dintre de la subvenció atorgada per a l’execució del Programa Treball i For-
mació 2017 amb número d’expedient SOC009/17/00004, segons la distribució se-
güent:

NOM DNI LÍNIA ATORGAMENT TOTAL

M.J.S.M. 4092xxxxF
PANP6 4,86€ x 40h =194,4€

583,20 € 

N.R.N. 4062xxxxZ
PANP6 4,86€ x 40h=194,4 €

A.G.G.
4093xxxxR

PMRI6
4,86€ x 40h=194,4€

Cessió de contractes per part d’un adjudicatari a un tercer

• Aprovar la cessió dels contractes citats adjudicats al Sr. C.B.C. a la societat professio-
nal Brull i Alfonso, Arquitectura i Patrimoni, SLP. 

Contracte menor de servei

• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  la  realització  dels
pressupostos  participatius  Amposta  2018  en  les  seves  diferents  fases:  mapa



d’actors, anàlisi, valoració i ponderació, priorització, debat deliberatiu transversal
i execució amb C.B.C. (Microveus) segons oferta presentada per un import total
de 9.680,00 €.

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 Secretària, certifico.

            L'ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL


