
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2018

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Marc Fornós Monllau
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:15
Hora fi:  08:52

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
3 de setembre de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS.
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A Nedgia Catalunya, S.A. per canalització de vorera i calçada per ampliació de xarxa de gas al polígon 57, 
59 
- A MTF per obres a un habitatge unifamiliar entre mitgeres al nucli del Poble Nou del Delta, al carrer La 
Cinta, 17
- A JMGB per eliminar envans, substituir finestres, terra, mobiliari de la cuina, rajoles i lavabo, al carrer Sori-
ano Montagut, 82
- A Sorea, S.A.U. per a l’adequació de magatzem, al carrer Lisboa, 11

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE L’OBRA “CENTRE CÍVIC DE 
GENT GRAN D’AMPOSTA”.
S’admet om a licitadors per l’adjudicació de la contractació conjunta de redacció del projecte i execució de 
l’obra “Centre cívic de Gent Gran d’Amposta” (contracte número 2018/010/OB) a:
1. Gestión Ingenieria y construcción de la costa Dorada SA
2. UTE Adolfo constructors del Montsià i Promociones Vall Maria SL
3. Becsa SA
4. UTE Servidel SLU i Tekdom Serveis d’arquitectura integral SL
5. Joan Curto i Querol SL
6.  Garcia Riera SL
S’adjudica a Gestión Ingenieria y construcción de la costa Dorada SA, el contracte per l’execució conjunta 
de la redacció del projecte i l’execució de l’obra “Centre cívic de Gent Gran d’Amposta”, en les condicions 
següents:
 Preu: 1.346.589,50 €, més 282.783,80 € (en concepte d’IVA) sent un total de 1.629.373,30 €

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS MUNICI-
PALS DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
S’aprova  la contractació del servei per a la millora de la gestió dels expedients municipals de l’Ajuntament 
d’Amposta a l’empresa Genera innovació, SCCL.



APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT.
S’aprova la compra de material elèctric per a l’obra del col·legi Miquel Granell a Ame Material Electrico, 
S.A.U. segons oferta presentada per un import total de 3.451,23 €.

APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS.
S’aprova contractar el servei de redacció del projecte tècnic complet d’una xarxa de fibra òptica FTTB per 
interconnectar les dependències municipals en anell i en topologia d’estrella amb Enate Innova, S.L. se-
gons oferta presentada per un import total de 2.178,00 €.

S’aprova contractar el servei d’estudi per a la realització d’un estudi per al Plec Tècnic dels parcs i jardins 
del municipi amb ACL segons oferta presentada per un import total de 3.900,00 €.

S’aprova contractar el servei de càtering per al campus del Soriano Montagut amb Fademur Mimna Som 
Cuina, SCCL, segons oferta presentada per un import total de 6.000,00 €.

S’aprova contractar el servei per a la gravació de l’esdeveniment #FAME18 i la posterior edició i material 
amb PBF, segons oferta presentada per un import total de 2.069,10 €.

S’aprova contractar el servei d’assessorament per a la creació d’una societat mercantil local amb la totalitat
del capital social públic amb Mayo Consultors Associats, S.L.P., segons oferta presentada per un import to-
tal de 11.495,00 €.

APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VI-
ATGERS AL MUNICIPI D’AMPOSTA.
S’aprova 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’Ín-
dex de preus al consum entre els mesos de juliol de 2017 i juliol de 2018 , amb el detall següent:

1. Preu del contracte fis 31/08/2018: 112.460,84 € + 10% IVA = 123.706,92 €.
2. Modificació: 1,87% sobre 112.460,84 € = 2.103,02 €.

Nou preu del contracte: 114.563,86 € + 10% IVA = 126.020,25 €.

APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCI-
ES MUNICIPALS.
S’aprova la revisió del preu del contracte per a la prestació dels serveis neteja de diferents dependències 
municipals, adjudicat a l’empresa ISS FACILITY SERVICES, SA., incrementant-lo amb efectes retroactius en 
un 2 per 100 des del dia 1 de març de 2018, per tal de respectar que l’increment de preus deriva de la revi-
sió tingui el caràcter anual exigit al Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques reguladores 
del contracte.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ.
S’autoritza a JSF a assistir a la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, el dia 12 de setembre de 2018 tot 
el matí. 

S’autoritza a RCG i FMPS a assistir a les Jornades Internacionals de Guies Canins amb Gossos Detectors 
d’Estupefaents, a Cornellà, del 24 al 28 de setembre de 2018, en horari de matí i tarda. 

RENÚNCIA A CONTRACTE LABORAL.
S’aprova la baixa voluntària del contracte de treball formalitzat amb JPB amb efectes del dia 21 de setem-
bre de 2018.



MANAMENT D’EMBARG DE RETRIBUCIONS DE TREBALLADOR.
S’informa de la impossibilitat d’aplicar l’embargament a MGF, en atenció a tot el disposat en l’informe que 
s’ha transcrit.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 593 de data 10/09/2018 que 
ascendeix a un import líquid de 1.772,65 €, la qual comença  amb Neus Arts i Sound, S.L., per import de 
1.772,65 € i finalitza amb Neus Arts i Sound, S.L., per import de 1.772,65 €.
També Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 594 de data 
10/09/2018 que ascendeix a un import líquid de 7.219,30 €, la qual comença amb Sociedad Estatal 
Correos y Telegrafos, S.A., per import de 1.682,50 € i finalitza amb Sociedad Estatal Correos y 
Telegrafos, S.A., per import de 2.232,90 €.
Així com reconèixer les obligacions relatives a la relació número 595 de data 10/09/2018 que ascendeix 
a un import líquid de 65.779,39 € la qual comença amb Navarro Torta, Jordi, per import de 1.815,00 € i 
finalitza amb Fatsini, S.L. per import de 2.512,50 € i reconèixer les obligacions relatives a la relació 
número 596 de data 10/09/2018 que ascendeix a un import líquid de 21.568,79 € la qual comença amb 
Serveis Integrals Plana, S.L., per import de 2.377,03 € i finalitza amb Remsa Memorial, S.A. per import 
de 2.641,83 €.

S’aprova la justificació relativa al pagament d’una bestreta en favor de l’Associació Sociocultural Taramba-
na Amposta en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 5.400 €.

S’aprova la justificació presentada pels centres i imports següents de la subvenció per a la sociabilització 
de llibres, llicències digitals i material informàtic:
- Escola Agustí Barberà: 2.355,11€
- Escola Consol Ferré: 2.733,73 €
- Escola Soriano Montagut: 2.539,25 €
- Escola Miquel Granell: 2.754,20 € 
- IES Montsià: 4.990,70 €
- IES Ramon Berenguer IV: 3.473,97 €
- CEE l’Àngel: 686,60 €
- Escola del Poble Nou del Delta: 466,53 €

ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE LOCAL EN CONCEPTE DE PRECARI PER ARROSSAIRES DEL DELTA DE L’EBRE I 
SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL.
S’accepta la cessió de l’ús del local propietat d’Arrossaires del Delta de l’Ebre i secció de crèdit, SCCL., per 
destinar-lo a diferents activitat d’interès general del conjunt de la població.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Es sol·licita la subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls formatius i pressupost:

Acció subvencionable: a) Actuació de prospecció i assessorament d'empreses

Participants 50
Import sol·licitat actuació a)*     103.685,47 € 
*(Import màxim per a una ràtio de 35 participants: 72.579,83 €)

Acció subvencionable: b) Actuació d'acompanyament en el procés de contractació i formació

Participants 50
Import sol·licitat actuació b)       69.102,40 € 
*(Import màxim per a una ràtio de 45 participants: 62.192,16 €)



Acció subvencionable: c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona partici-
pant

Participants 50
Import sol·licitat actuació c)*       40.000,00 € 
*(Import màxim de 800 € per participant)

 
Total subvenció sol·licitada      212.787,87 € 

RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ.
Es realitza la renúncia de la quantitat 21.287,83€ del programa 30Plus - 2016, corresponent a la part de la 
despesa  no realitzada, i el reintegrament al compte del SOC de 3.687,83€, que és la diferència entre la 
bestreta rebuda i l'import justificat.

TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap. 

URGÈNCIES  

Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals  
S’accepta la reserva de l’Aula Magna per el dia 15 de setembre des de les 10:00 hores fins les 13.30 hores 
al PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA

Aprovació bases reguladores Premis a l’Excel·lència Universitària. 
S’aproven les Bases reguladores i la convocatòria de Premis a l’Excel·lència Universitària, de cicles forma-
tius de grau superior, de màsters universitaris i d’estudis superiors de música i dansa d’estudiants resi-
dents a la ciutat d’Amposta curs 2017-2018, obrint el període de presentació de sol·licituds fins el dia 19 
d’octubre de 2018.

Atorgament de l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència.   
S’atorga  l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a FRC, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al 
servei situat al carrer Parlament, 15, 2n D.

Comunicacions oficials.
- Oficina Antifrau de Catalunya remet la resposta a la consulta efectuada en relació a les actuacions d’in-
vestigació número 066-13072017/065. La Junta de Govern Local resta assabentada.


