
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 de 
desembre 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: 08:15 h 
Hora final: 08:55 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de  2017. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA 
CORPORATIVA MUNICIPAL DE DADES DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
 

− Adjudicar a l’empresa Netics Communications, SLU., el contracte dels 
serveis de manteniment de la xarxa corporativa municipal de dades de 
l'Ajuntament d’Amposta en les següents condicions: 

o Preu: 26.620,00 euros anuals, IVA inclòs.  
 SI 

o Formació Cisco X 
o Formació Palo Alto X 
o Monitorització interna/externa de la 

xarxa i seguretat 
X 

o Servei de correlació d'indicadors de 
compromís 

X 

o Durada del contracte: 2 anys a partir del dia 1 de gener de 2017, 
podent-se prorrogar per mutu acord de les parts abans de la 
seva finalització per un període màxim de fins a 2 anys més. 

 
 
 
 



MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 

− Comunicar a l’empresa adjudicatària del contracte per la prestació del 
servei de neteja de diverses dependències municipals, ISS FACILITY 
SERVICES, SA., la intenció de modificar el contracte en el sentit següent: 

o Cessament de la realització de la neteja de l’edifici destinat a 
telecentre. 

o Incorporar la prestació del servei de neteja de l’edifici destinat a 
casal de la música. 

o La modificació dels edificis on realitzar el servei no suposa cap 
modificació del preu del contracte. 

o La data d’efectivitat de la modificació contractual proposada es 
retrotreu al mes de gener de 2017, moment en que 
efectivament es va realitzar la modificació de la prestació del 
servei. 

 
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA DE DANYS DELS 
IMMOBLES DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
 

− Declarar desert el procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte de l’assegurança de danys dels immobles de l'Ajuntament 
d’Amposta. 

 
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA DE VEHICLES I 
PROTECCIÓ JURÍDICA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA 
 

− Declarar desert el procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte de l’assegurança dels vehicles i de la protecció jurídica dels 
vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament d’Amposta. 

 
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

− Declarar desert el procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte de l’assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament 
d’Amposta. 



ENCÀRREC DE GESTIÓ D’HORES I CONTINGUTS FORMATIUS DEL CURS 
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 
 

− Encarregar la  gestió de les hores i continguts formatius, a les 
formadores validades per Servei d'Ocupació de Catalunya per a la 
impartició del curs  COM412_1 Activitats auxiliars de comerç que es 
realitzarà a l'IES Montsià, per un total de 230 hores de formació 
pròpia del Certificat de Professionalitat i 40 hores de formació 
complementària, segons la distribució següent: 

Aquest curs es desenvoluparà entre els dies 27 de desembre de 2017 i 
23 de març de 2018, realitzant-se un període de 40 hores de pràctiques 
no laborals a partir del mes d'abril de 2018. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
 

− Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. B.A.P., en la que demana 
autorització per poder allotjar-se a la residència de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, així com que se li aboni les despeses 
de desplaçament amb vehicle particular i la manutenció durant el 
període comprés entre els dies 23 d’octubre i 1 de desembre de 
2017, en motiu del curs de Caporal que ha de realitzar per tal de 
donar compliment a les bases de la convocatòria per cobrir una plaça 
de caporal de la Policia Local d’Amposta, amb efectes retroactius. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

− Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 873 de data 27/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 



40.441,47 €, la qual comença amb Auto-Pintors Codorniu SL, per 
import de 4.961,38 € i finalitza amb A.P.P. per import de 1.105,00 €. 

− Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 874 de data 
27/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 160.852,95 €, la qual 
comença amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.512,50€ i 
finalitza amb Endesa Energia SAU  per import de 31.597,13 €. 

− Aprovar la justificació presentada per l’Associació Familiars Alzheimer 
Amposta relativa al conveni signat entre l’Ajuntament d'Amposta i 
SOREA per a 2017 per import de 1.713,00 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament a dita entitat per import de 1.5000,00 €. 

− Aprovar la justificació presentada per la Unió Filharmònica relativa al 
conveni signat entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 per 
import de 6.026,70 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
dita entitat per import de 6.0000,00 €. 

− Aprovar la justificació presentada en relació a les despeses 
corresponents a atenció del personal de sala de la Unió Filharmònica, 
climatització i neteja de l’auditori de la Societat per l’organització de 
25 activitats culturals, per import de 5.631,82 € i reconèixer l’obligació 
i ordenar el pagament a la Unió Filharmònica de la quantitat de 
4.800,00 euros fixats al conveni i corresponents a les despeses 
citades.  

− Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de 
l’escola de música relativa al tercer i últim quadrimestre de 2017, per 
import de 17.438,48 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
la Unió Filharmònica de la quantitat de 15.140,91 euros fixats al 
conveni i corresponents al tercer i últim quadrimestre pel 
funcionament de l’escola de música. 

− Aprovar la justificació presentada en relació a les activitats de 
funcionament relativa al tercer i últim quadrimestre de 2017, per 
import de 6.208,23 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
la Unió Filharmònica de la quantitat de 6.120,00 euros fixats al 
conveni i corresponents al tercer i últim pagament de les activitats de 
funcionament pròpies de la Societat. 

− Aprovar la justificació presentada en relació al finançament de les 
despeses per les actuacions de la Coral Aquae durant l’any 2017, per 
import de 2.216,85 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
la Unió Filharmònica de la quantitat de 2.200,00 euros fixats al 
conveni i corresponents al finançament de les despeses per les 
actuacions de la Coral Aquae durant l’any 2017. 

− Aprovar la justificació presentada en relació al cicle de música “Ciutat 
d’Amposta”, per import de 7.567,42 € i reconèixer l’obligació i ordenar 



el pagament a la Unió Filharmònica de la quantitat de 7.344,00 euros 
fixats al conveni i corresponents a les despeses del cicle de música 
“Ciutat d’Amposta”. 

− Aprovar la justificació parcial presentada en relació a les activitats per 
la celebració del centenari, per import de 10.369,77 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament a la Unió Filharmònica de la 
quantitat de 10.000,00 euros fixats al conveni i corresponents al 
restant 50% de la subvenció per les activitats del centenari. 

− Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa a favor de Siloé relativa al tercer i últim termini de 2017, 
per import de 2.435,38 euros.  

− Aprovar la justificació presentada en relació al quart pagament de la 
subvenció nominativa al Club esportiu Sala d’Esgrima, en virtut del 
conveni de col·laboració signat, per import de 4.500,00 euros i 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Club esportiu Sala 
d’Esgrima de la quantia de 4.500,00 euros fixats al conveni i 
corresponents al quart i últim pagament del mateix. 

− Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa en favor de Moto club Amposta, no obstant l’informe 
d’Intervenció, en virtut del conveni de col·laboració signat, per import 
de 5.000,00 euros i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
Moto club Amposta de la quantia de 5.000,00 euros fixats al conveni. 

− Aprovar la justificació presentada pel Club Twirling Bigdream per 
import de 868,04 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
864,04 € en favor del Club Twirling Bigdream. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENT DE SUBVENCIONS A PARTICULARS I ENTITATS 
PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I 
DIFUSIÓ CULTURAL RELATIVES A L’EXERCICI 2017 
 

− Aprovar el compte justificatiu presentat per les següents entitats així 
com el reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de les 
subvencions d’acord amb el detall següent: 

BENEFICIARIS IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

IMPORT 
SUBVENCIONAT 

Xiqüelos i xiqüeles del Delta 4.000,00 € 4.075,69 € 4.000,00 € 
Cola de Dolçainers grup 
d’animació Sanfaina 

 
3.750,00 € 

 
3.761,89 € 

 
3.750,00 € 

Amics del Camí de Sant 
Jaume de l’Ebre del Montsià 

 
2.000,00 € 

 
5.400,00 € 

 
2.000,00 € 

Jacqueline Biosca de l’Escola    



de Dansa Jacqueline Biosca 800,00 € 2.582,52 € 800,00 € 
Associació de Gegants, 
Capgrossos i Diables 
d’Amposta Lo Minotaure 

 
 

3.000,00 € 

 
 

4.398,18 € 

 
 

3.000,00 € 
Associació cultural. Poetes de 
l’Ebre 

 
500,00 € 

 
527,28 € 

 
500,00 € 

Associació The Country 
Sherifes 

 
750,00 € 

 
1.451,34 € 

 
750,00 € 

 
Tot i l’informe desfavorable d’Intervenció per quant l’activitat 
subvencionada té superàvit, la justificació presentada per l’Agrupació 
Aragonesa i conseqüentment el reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament per import de 1.050,00 €, en considerar que el superàvit 
esmentat deriva d’una situació comptable. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA  PEL PROGRAMA 
TREBALL A LES 7 COMARQUES 
 

− Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració per al programa de 
l’exercici 2017,  de col·laboració per a la realització de les accions 
d'ocupació i desenvolupament local que conformen el Pla d'execució 
anual 2017/2017, coliderant conjuntament aquest Pla d'execució 
subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i mantenint la 
cotitularitat del projecte en termes d'igualtat per part de les dues 
entitats. 

 
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES 
 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 3 i última de l’obra “Consolidació 
estructural i restauració de tram de la façana fluvial del Castell 
d’Amposta”, per un import de 75.458,41 €, així com la factura número 
E060/2017. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 de l’obra "Substitució del mur 
de tancament del camp de futbol d’Amposta", per un import de 
14.751,00 €, així com la factura número 103. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 3 de l’obra "Substitució del mur 



de tancament del camp de futbol d’Amposta", per un import de 
48.972,98 €, així com la factura número 104. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 i liquidació de l’obra 
“Instal·lació de col·lector de clavegueram a la zona cas urbà de Balada 
(TM Amposta) i connexió a la xarxa existent + urbanització zona 
equipaments”, per un import de 58.326,96 €, així com la factura 
número 3. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 3 de l’obra “Substitució 
d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes – lot 2”, per un 
import de 104.929,32 €, així com la factura número VE-272. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 i liquidació de l’obra 
"Substitució del paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers de 
la ciutat", per un import de 105.091,53 €, així com la factura número 
17P000709. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Urbanització del 
carrer Góngora", per un import de 42.203,44 €, així com la factura 
número 17069. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Xarxa de pluvials al 
carrer Tarragona", per un import de 102.925,40 €, així com la factura 
número 113. 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Rehabilitació 
coberta principal i lluerna del mercat municipal”, per un import de 
52.546,96 €, així com la factura número 6 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 7 de l’obra “Eliminació de 
barreres arquitectòniques en alguns punts de la Ciutat”, per un 
import de 2.677,90 €, així com la factura número 17070. 

− Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 7 de l’obra “Eliminació 
de barreres arquitectòniques en algun punt de la ciutat” per un 
import de 2.78,75 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

− Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 i liquidació de l’obra 
“16_014_ Millores Urbanització del carrer Góngora” per un import de 
3.223,21 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
 



DESIGNACIÓ DE LLETRADA  
 

− Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 
procediment davant el Jutjat contenciós administratiu número 1 de 
Tarragona que ha donat lloc al procediment abreviat número 
419/2017, la Lletrada, M.M.O. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

− Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. D.G.C., en la que 
demana autorització per poder ocupar la via pública els dies 23 a 30 
de desembre amb una paradeta de dolços al costat de la caseta de 
Nadal a la Plaça Ramon Berenguer IV així com poder tenir llum per 
il·luminar la paradeta, advertint a la interessada que l’ocupació no ha 
d’envair l’espai que ja tenen concedit els locals públics de la Plaça 
Ramon Berenguer IV, haurà de respectar les actuals ordenances 
municipals d’ocupació de la via pública i s’haurà de posar en contacte 
amb l’encarregat del mercat perquè l’informi de la ubicació més 
apropiada per realitzar l’activitat. 

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

− Autoritzar a la Sra. M.L.S.L., representant del Club Handbol Amposta,  
l'ús del minibus els dies que es diran a continuació, 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.G.S.C. 
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible 
abans de tornar la clau: 

o 20 de gener de 2018 ( Tarragona) 
o 21 de gener de 2018 (Polinyà) 
o 3 de febrer de 2018 (Granollers) 
o 4 de febrer de 2018 (Sant Andreu de la Barca) 
o 10 de febrer de 2018 (Lleida) 
o 10 de març de 2018 (El Vendrell) 
o 17 de març de 2018 (Sant Vicenç dels Horts) 
o 24 de març de 2018 (Sant Joan Despí) 
o 25 de març de 2018 (Terrassa) 

− Autoritzar a la Sra. S.M.M., directora de la UEC, l'ús del minibus els dies 
16 de febrer, 9 i 16 de març de 2018 per sortides culturals de 
l’alumnat, 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. S.M.M. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

− Autoritzar a la Sra. R.M.C.P., Directora de la Fundació Pere Mata, l'ús del 
minibus els dies 13 i 14 de gener de 2018 i 7, 24 i 25 de febrer de 
2018, 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. 
A.M.B. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de 
combustible abans de tornar la clau. 

 
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 Comunicades, en relació al període comprés 
entre l’1 i el 30 de novembre de 2017: 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/114 A.M.V. CL PARLAMENT 16 
LEARN & FIT 
CENTER Escola d'idiomes 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/115 D.C.P. CL PARLAMENT 15 LEARN AND FIT 
Entrenament 
personal 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/116 

Compañia 
Española de 
Investigación y 
Fomento Minero, 
SA INFOSA 

PD FERRERETA 
POLÍGON 57 
PARCEL.LA 23   

Magatzem 
agrícola de sal 

Obertura activitat - 
Annex III Llei 20/2009 

2017/117 S.G.R. CL MADRID 8 10 1 3 --- 

Consulta de 
psicologia 
sanitària 

Obertura activitat - 
Annex III Llei 20/2009 

2017/118 L.F.S.Y. 
AV JOSEP 
TARRADELLAS 69 73 DULCES KRIS 

Venda de 
llaminadures, 
productes 
d'aperitiu i 
begudes 
refrescants 

Canvi de titularitat 
provinent de 
l'expedient 079/2013 

2017/119 TOC TOC, SCP PS CANAL 9 2 
TOC TOC 
INFANTIL 

Comerç al detall 
de mobiliari i 
decoració 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/120 

Instal·lacions i 
Manteniments 
Industrials 
Villalonga Tomàs, 
SCP CL AMSTERDAM 19 PENTAMATIK 

Taller de 
reparació de 
maquinària 
industrial 

Canvi de titularitat 
provinent de 
l'expedient 044/2001 

2017/121 M.K. CL SANT MIQUEL 25 
PELUQUERIA 
MARHABA Perruqueria 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 
060/2017 



2017/122 D.B. CL PARLAMENT 4 VAPOR MUNDI 

Venda de 
cigarrets 
electrònics 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/123 M.B.S. CL TOLEDO 8 SHER KHAN Bar 

Canvi titularitat 
provinent expedient 
137/2016 

2017/124 Y.N. AV STA BARBARA 27 
PERRUQUERIA 
YSS Perruqueria 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 
095/2017 

2017/125 Grup Indom 3E, SL CL TENERIFE 2 6 INDOM 

Venda de 
mobiliari i articles 
de la llar 

Obertura activitat - 
Annex II Llei 16/2015 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2017/126 B.P.J.M. CL NAVARRA 50 
BURGUER 
SNOOPY'S Bar 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 
143/2013 

2017/127 ARGÜEL, SCP CL STA BARBARA 35 ARGÜEL, SCP Bar 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 
095/2016 

2017/128 A.M.O.C. AV RAPITA 3 
MAGATZEMS 
CHORDÀ 

Comerç al detall 
d'articles de 
viatge i 
complements 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/129 Logitrans Delta, SL CL SARAGOSSA 7 
LOGITRANS 
DELTA 

Activitat 
administrativa 
per a empresa de 
transports 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/130 E.U.D. CL CANOVAS 9 2   

Perruqueria i 
altres 
tractaments de 
bellesa 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

 

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. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

− Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Orden ESS/1238/2017, de 12 
de desembre, per la que s’estableix el calendari de les festes locals a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

− Direcció General de Desenvolupament Rural, renúncia a ajut 
econòmic de 1.370,90 € degut a la certificació a la baixa del projecte 
aprovat “Implantació nou enllumenat amb LEDS i comandament per 
telegestió. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

− Síndic de Greuges, sol·licita informe sobre la quota de reserva o 
mesures semblants en la contractació en favor de la integració de les 
persones amb discapacitat. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 



− Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, sol·licita un informe de 
supervisió de la contractació pública. 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: 
 
Adjudicació del contracte de l’obra “Urbanització del carrer Lope de Vega”. 
 

− Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa 
CONTREGISA segons oferta presentada per un import total (IVA 
inclòs) de 59.990,00 €, havent de realitzar, sense càrrec per 
l’Ajuntament les millores següents: 

o Millora 1. 
o Millora 2. 
o Millora 3. 

 
Contracte menor d’obres. 
 

− Aprovar la contractació de les obres d’enderroc dels immobles situats 
al carrer Sant Roc, 17 i 19 amb Garcia excavaciones y movimientos, 
SL., segons oferta presentada per un import de 27.360,04 € 

 
Contractes menors de subministraments 
 

− Aprovar la contractació dels subministraments de 15 ordinadors per 
a la renovació dels existents a l’aula de formació CAD, amb 
Microdelta sistemes informàtics, SL., segons oferta presentada per 
un import de 19.420,50 € 

 
Contractació d’assegurances municipals. 
 

− Adjudicar la contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents per a 
l’any 2018 a Giné assessors, SL. (FIATC), per un import de 9.995,42 €. 



− Adjudicar la contractació de l’assegurança de danys dels immobles de 
l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2018 a Giné assessors, SL. 
(Generali España), per un import de 15.163,27 €. 

− Adjudicar la contractació de l’assegurança de la flota de vehicles de 
l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2018 a M.C.M.B. (Plus Ultra), per un 
import de 17.431,07 €. 

 
Aprovació de la modificació del contracte de l’obra “Xarxa de pluvials al 
carrer Tarragona”. 
 

− Aprovar la modificació del contracte per l’execució de l’obra “Xarxa de 
pluvials al carrer Tarragona" pels motius exposats, restant el 
contracte per un import total de 199.504,80 €., el qual no supera el 
preu del contracte 

 
Aprovació de noves unitat d’obra 
 

− Aprovar la nova unitat d’obra PNU-19 corresponents a les obres 
“15_024_IP-Projecte bàsic i executiu Instal·lació pluvials Carrer Bruc - 
Tarragona”, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-19, per un import de 7,00 €. 
− Aprovar la nova unitat d’obra PNU-12 corresponents a les obres 

“Tancament de les pistes de futbol sala”, la seva execució a l’obra i la 
seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-12, per un import de 80,00 €. 
− Aprovar la nova unitat d’obra PNU-01 i PNU-02 corresponents a les 

obres “Consolidació estructural i restauració del tram de la façana 
fluvial del Castell d’Amposta”,, la seva execució a l’obra i la seva 
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-01 per un import de 84,23 €. 
o PNU-02 per un import de 184,67 €. 

− Aprovar la nova unitat d’obra PNU-01, a PNU-024 corresponents a les 
obres “Consolidació estructural i restauració del tram de la façana 
fluvial del Castell d’Amposta”,, la seva execució a l’obra i la seva 
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-01 per un import de 121,20 € 
o PNU-02 per un import de  9,87 € 
o PNU-03 per un import de 424,04 € 
o PNU-04 per un import de  95,39 € 
o PNU-05 per un import de  24,90 € 



o PNU-06 per un import de  150,89 € 
o PNU-07 per un import de  440,94 € 
o PNU-08 per un import de  33,93 € 
o PNU-09 per un import de  28,70 € 
o PNU-10 per un import de  24,43 € 
o PNU-11 per un import de  112,12 € 
o PNU-12 per un import de  23,30 € 
o PNU-13 per un import de  20,52 € 
o PNU-14 per un import de  225,76 € 
o PNU-15 per un import de  227,47 € 
o PNU-16 per un import de  17,83 € 
o PNU-17 per un import de  4,76 € 
o PNU-18 per un import de  15,88 € 
o PNU-19 per un import de  77,98 € 
o PNU-20 per un import de  72,00 € 
o PNU-21 per un import de  80,01 € 
o PNU-22 per un import de  79,33 € 
o PNU-23 per un import de  8,92 € 
o PNU-24 per un import de  23,72 € 

− Aprovar les noves unitats d’obra PNU-06 i PNU-07 corresponents a 
les obres 16_022_ PE-Rehabilitació coberta principal i lluerna del 
Mercat Municipal”, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-06, per un import de 22,40 €. 
o PNU-07, per un import de 8,90 €. 

 
Surt la regidora Sra. Joana Estevez. 
Amb motiu de l’examen del següent punt de l’ordre del dia s’absenta de la 
sessió la regidora, Sra. Joana Estevez González, qui es reincorpora a la 
sessió un cop resolt aquest assumpte. 
 
Resolució de procediment per la venda en pública subhasta de dues 
finques situades al carrer Corsini. 
 

− Declarar la validesa de la forma d’adjudicació del contracte adjudicant 
definitivament la venda de les finca integrant del lot número 2 en favor 
Nemea Inversions, SL. en els condicions següents: 

o Preu: 22.190,00 €. 
o Perfecció de la compravenda: mitjançant escriptura pública que 

s’atorgarà en el termini màxim de 30 dies hàbils següents a la 
data d’adjudicació definitiva de la venda. 



o Despeses: l’adjudicatària resta obligada al pagament de tots els 
impostos i despeses que graven l’adquisició. 

− Declarar deserta la subhasta per l’adjudicació de la finca identificada 
com lot número 1. 

 
Adquisició d’habitatge situat al carrer Parra, 34. 
 

− Aprovar l'adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer La Parra, 
número 34 d’Amposta, per import de 15.371€. 

 
Expedients de llicències d’obra i liquidació de tributs. 
 

− 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: 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU per la instal·lació d’equip 
telecomandat sobre cel·les existents a l’Av. Aragonesa. (Exp. 
2017/380) 

o A F.A.T.S. per substitució de coberta al carrer Aparici Guijarro, 
40. (Exp. 2017/392) 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU per la instal·lació d’equip 
telecomandat sobre cel·les existents al carrer Ruiz de Alda, 29. 
(Exp. 2017/328) 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU per la modificació de 
centre de transformació i estesa de 42 metres al carrer 
Tarragona, 19. (Exp. 2017/328) 

o A Endesa Distribución Eléctrica SLU per soterrament de la línia 
“Sant Carles” al pas per la Tancada a la Partida Tancada.  (Exp. 
2017/403) 

o A J.J.M.Q. per construcció de magatzem agrícola al polígon 4, 
parcel·la 85. (Exp. 2017/300) 

o A O.R.H., per estesa de cable aeri al polígon 52 parcel·la 11. 
(Exp. 2017/340) 

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

 
Proposta de contractació de personal. 
 

− Aprovar la contractació de: 



o I.B.A., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada 
complerta. 

o F.J.P., amb la categoria laboral de conserge des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada 
complerta. 

o A.M., amb la categoria laboral de xofer des del 29 de desembre 
de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada complerta. 

o R.B.B., amb la categoria laboral d’electricista des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o J.E.M., amb la categoria laboral d’electricista des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o D.V.L., amb la categoria laboral de peó d’obra des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada 
complerta. 

o F.H., amb la categoria laboral de peó d’obra des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada 
complerta. 

o J.S.S., amb la categoria laboral d’agent cívic des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o M.J.S.M., amb la categoria laboral d’agent cívic des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o N.R.N., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o I.M.D., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o M.L.G.O., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 
de desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada 
complerta. 

o M.S.G.F., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 
de desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada 
complerta. 

o A.P.R., amb la categoria laboral de peó d’obra des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de desembre de 2018, jornada 
complerta. 

o R.H., amb la categoria laboral de peó de neteja des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o A.C.C., amb la categoria laboral de peó d’obra des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 

o A.G.G., amb la categoria laboral de conserge des del 29 de 
desembre de 2017 al 28 de juny de 2018, jornada complerta. 



Extinció de contractes de treballadors. 
 

− Aprovar l’extinció del contracte del treballador, A.S.D., per ineptitud 
sobrevinguda, amb efectes del proper dia 31 de desembre de 2017 i 
aprovar la liquidació de la indemnització que legalment correspon al 
treballador esmentat, per un total de 26.469,89 €, segons el detall 
següent: 

o Import indemnització: 23.900,79 €. 
o Abonament 15 dies falta preavís: 856,40 €. 
o 30 dies vacances 2017: 1.712,80 €. 

− Aprovar l’extinció del contracte del treballador, Sr. F.M.O., amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2017 i aprovar la liquidació que 
legalment correspon al treballador esmentat, per un total de 
60.622,63€ en concepte d’indemnització i finalització del contracte 
resolt amb els criteris d’eficiència i racionalitat expressats, d’acord 
amb els càlculs efectuats per la gestoria laboral. 

 
Modificació d’ordenança fiscal 
 

− Aprovar la modificació/implementació de l’ordenança reguladora 
número 51 del Preu Públic per la prestació de serveis culturals i 
recreatius tal i com s’ha exposat. 

 
Atorgament d’ajuts a persones perceptores de prestacions baixes i a 
famílies que perceben prestacions no contributives amb fills a càrrec 
 

− Aprovar l’atorgament dels ajuts per a les persones perceptores de 
rendes baixes i a les famílies amb fills a càrrec amb una prestació 
no contributiva – renda 2017, segons el següent detall: 

Número total d’instàncies tractades pels perceptors de rendes 
baixes 

938 

Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  576 
Primer tram 511 140,00 € 71.540 € 
Segon tram 27 120,00 € 3.240 € 
Tercer tram 38 100,00 € 3.800 € 
Total. . .   78.580 € 
Peticions denegades:  358 
2 – Interessat no aporta certificat 
d’empadronament en el domini d’ajuda 

10 

3 – No està al corrent de les obligacions 271 



tributàries amb l’Ajuntament, AEAT o 
TGSS 
4 – L’interessat no està donat d’alta d’IBI 
o recollida d’escombraries 

1 

5 – Interessat no té cap dret sobre 
domicili on recau l’ajuda 

12 

6 – Renda superior al màxim establert 64 
7 – Partida pressupostària esgotada 0 
Número total d’instàncies tractades 
per les famílies amb fills a càrrec 

21 

Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  5 
Primer tram 0 140,00 € 0 € 
Segon tram 2 120,00 € 240 € 
Tercer tram 1 100,00 € 100 € 
Total. . .   340 € 
Instàncies denegades:  21 
1 – No té cotització a la Seguretat Social  0 
2 – No estan al corrent en el pagament de les obligacions 
tributàries 

18 

3 – No té fills a càrrec 0 
4 – Partida pressupostària esgotada 0 
Documentació i antecedents que han servit per denegar les sol·licituds que 
no s’ajustaven a la bases en quant als perceptors de rendes baixes: 
2- No està al corrent dels tributs. 
Es tracta de 18 expedients. 
Número total d’instàncies tractades beneficiaris expedient 
2016 amb ajut pendent de cobrament per esgotament de 
partida 

84 

Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  TOTES 
Primer tram 69 140,00 € 9660 € 
Segon tram 7 120,00 € 840 € 
Tercer tram 8 100,00 € 800 € 
Total. . .   11300 € 
 
 
 
 
 



Acceptació de subvencions.  
 

− Acceptar la subvenció per a la realització del programa UBICAT 
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social amb els següents mòduls formatius: 

 
− Acceptar la subvenció per a la realització de les actuacions que 

s'estableixen als apartats a) i b) de la base 5.1 de l'annex 1 de 
l'Ordre  l'ORDRE TSF/247/2017, de 27 d'octubre 

 
 
Sol·licituds de cessió de crèdit 
 

− Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura número 47/2017 Senyal Ruta de les 
Llacunes per un import de 2.077,57 € en favor de Banco de 
Sabadell SA, per un import de 2.077,57 € al seu número de 
compte. 

− Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura número 17006 corresponent a la 
certificació número 6 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 52.546,96 € al seu 
número de compte.  

 
Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts 
 

− Reconèixer al Sr. F.F.B., actuant en nom i representació de l’entitat 
mercantil La Vall de Cabiscol, S.L., la baixa del quiosc a comptar del 
mes de setembre tot i haver tornat les claus a finals del mes de juliol 
no es va sol·licitar formalment la baixa fins principis de setembre, per 
tant és considerat a l’inici d’aquest mes la rescissió de la concessió 
administrativa, procedir a compensar part del crèdit amb el deute 
pendent per un import equivalent a aquest que ascendeix a 751,86 € 
i procedir a retornar en concepte de devolució per ingressos indeguts 
l’import restant de 209,30 € que haurà d’ingressar-se al mateix 



compte per on tenia domiciliats els pagaments de la concessió 
administrativa del quiosc obert.  

 
Reclamació contra el preu públic per l’assistència a la llar d’infants 
municipal. 
 

− Acceptar a la Sra. A.M.N.R., en condició de mare de l’alumne S.G.N., la 
baixa de l’assistència mensual a la Llar d’Infants de La Sequieta de 
l’infant a comptar del primer dia lectiu del mes de gener de 2018 que 
es mantindrà durant els mesos de gener, febrer i març de 2018. 

 
Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya. 
 

− Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa 
«Fem Ocupació per a Joves» amb els següents conceptes: 

 

 

 



 

 

 
 

 
Correcció d’errada en acord municipal. 
 

− Corregir l’errada material i realitzar la pertinent retenció de l’IRPF que 
restava pendent, d’acord amb l’acord que la Junta de Govern Local en 
data de 20 de novembre de 2017 va prendre respecte el 
reconeixement de les obligacions contingudes en la relació número 
770 per import total de 82.696,90 €, en el qual en la factura número 
136642, relativa a la prestació dels serveis prestats per l’inventari 



arbrat urbà, no es va incloure la pertinent retenció de l’IRPF, per la 
qual cosa l’import net és inferior a l’import inclòs en dita relació 

 
Donar compte d’informe sobre previsió de la taxa de reposició d’efectius 
per a l’any 2018. 
 
Finalment es dona compte de l’informe del Departament de personal que 
es transcriu a continuació: 
“En relació amb la previsió de càlcul de la taxa de reposició d’efectius per 
l’any 2018, s’emet seguidament el següent informe: 
PRIMER: Pel que fa a la taxa de reposició d’efectius, aquesta ve regulada per 
la llei 3/2017 de pressupostos generals de l’Estat. En funció dels criteris  
continguts en les diferents lleis de pressupostos, el càlcul canvia. Per l’any 
2018, el Govern Central encara no ha presentat la seva proposta, per la qual 
cosa en aquests moments no se saben els paràmetres concrets als que 
s’haurà d’ajustar el seu càlcul si s’aproven, però mentre ens regirem per la 
Llei 3/2017. 
SEGON: Com hipòtesi, si s’aprovés per l’any 2018 la mateixa regulació que la 
definida a l’article 19 de la llei 3/2017 de Pressupostos Generals per l’any 
2018, el càlcul seria el següent: 
1. LLOCS  QUE  RESTARAN VACANTS DURANT L'ANY 2018 
a) Funcionaris  
Jubilació Agent Policia 0 
Jubilació aux. adm. Intervenció 0 
Retir 0 
Defunció 0 
Renúncia 0 
Excedència 0 
Pèrdua condició funcionari 0 
Altres 0 
b) Personal laboral fix  
Jubilació xofer  Brigada d’Obres 1 
Retir 0 
Defunció 0 
Renúncia 0 
Excedència 0 
Extinció contracte 0 
Altres 0 
c) Total  
- Funcionaris 0 
- Laborals fix 1 



2. EMPLEATS FIXOS INCORPORATS DURANT L'ANY 2018 
a) Funcionaris  
- Incorporats per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes 
d'ocupació pública 0 
- Reingressats des de situacions que no comportaven reserva de lloc de 
treball 0 
b) Personal Laboral  
- Incorporats per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes 
d'ocupació pública 0 
- Reingressats des de situacions que no comportaven reserva de lloc de 
treball 0 
c) Total incorporacions  
- Funcionaris 0 
- Laborals fix 0 
3. TASA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS  
- Número de llocs que han quedat vacants durant l'any 2018 1 
- Empleats incorporats durant l'any 2017 0 
- Taxa de reposició per la Policia Local, segons art.19, ú,2,c) llei 3/2017 100% 
 - Taxa de reposició lluita contra frau i assig.efic.rec., segons art.19, ú,2,e) 
llei 3/2017 100% 
- Taxa reposició resta de serveis, segons art.19,ú,3 de la llei 3/2017 50% 
TERCER: Cal indicar que si finalment, abans del dia 31 de desembre, finalitza 
la relació laboral amb el Sr. A.S.D., es produiria un altra vacant per extinció 
de contracte de personal laboral (oficial 1ª Paleta) i variaria la taxa de 
reposició amb el 50% d’un lloc. 
QUART: Mentre no s’aprovi la nova llei de pressupostos, l’Ajuntament es 
seguirà regint per l’actual llei aprovada, que és la 3/2017 de pressupostos 
generals de l’estat. Si durant el 2018 s’aprova una nova llei que modifica les 
condicions actuals, l’Ajuntament s’adaptarà al que dicti la nova normativa, 
modificant la taxa de reposició indicada.” 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
Sol·licitud d’autorització per celebració de tirades de recorregut de tir 
 

− Atorgar autorització, en l’àmbit de les competències municipals, al 
Club de Tir Montsià d’Amposta, per la realització de les següents 
proves: 

o Competicions socials:  
• 11 de febrer de 2018 (Social OPEN) 
• 11 de març de 2018 (1a Fase Campionat de Catalunya 

OPEN) 



• 15 d’abril de 2018 (Social OPEN) 
• 13 de maig de 2018 (Social OPEN – Memorial)) 
• 17 de juny de 2018 (Social OPEN) 
• 13 i 14 de juliol de 2018 (Campionat del trofeu de la 

Generalitat) 
• 12 d’agost de 2018 (Social OPEN – Trofeu Festes Majors) 
• 16 de setembre de 2018 (Social OPEN) 
• 14 d’octubre de 2018 (Social OPEN) 
• 11 de novembre de 2018 (Social OPEN) 

o Cursos: 
• 27 i 28 de gener de 2018 
• 24 i 25 de febrer de 2018 
• 24 i 25 de març de 2018 
• 21 i 22 d’abril de 2018 
• 5 i 6 de maig de 2018 
• 23 i 24  de juny de 2018 
• 21 i 22 de juliol de 2018 
• 25 i 26 d’agost de 2018 
• 29 i 30 de setembre de 2018 
• 27 i 28 d’octubre de 2018 
• 24 i 26 de novembre de 2018 
• 15 i 16 de desembre de 2018 

o Tirades d’entrenament controlat d’IPSC: 
• 12 de gener de 2018. 
• 16 de febrer de 2018 
• 16 de març de 2018 
• 6 d’abril de 2018 
• 18 de maig de 2018 
• 1 de juny de 2018 
• 6 de juliol de 2018 
• 17 d’agost de 2018 
• 7 de setembre de 2018 
• 19 d’octubre de 2018 
• 16 de novembre de 2018 
• 7 de desembre de 2018. 
• 11 de gener de 2019 

L’hora d’inici de les competicions serà les 8,30 hores i les inscripcions a les 
8.00 hores. 
 



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 Secretari acctal., certifico. 
 
            L'ALCALDE      EL SECRETARI ACCTAL., 
 


