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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2018.
En el punt d’aprovar l’acta de la sessió anterior, es detecta que s’ha d’esmenar aquesta, en el sentit 
d’incorporar l’aprovació d’un informe que no s’ha transcrit en l’esborrany d’aquesta, relatiu a la 
conveniència d’ampliació del termini per a presentació de sol·licituds de les subvencions dels perceptors 
de rendes baixes i de les famílies amb fills a càrrec que percebin una prestació no contributiva.

Tot seguit, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anteri-
or de data 24 de setembre de 2018, amb la incorporació de l’esmena detallada. 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES.
La JGL acorda atorgar la llicència següent:
- a PBD per col·locació de coberta de panel de sandwich, en el carrer Sant Cristòfol, 57

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018”
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Adequació d’espais verds 2018” mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordi-
nària.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV2”
S’aprova la resolució del contracte per a l’execució de l’obra “Pavelló poliesportiu PAV2” adjudicat per la
Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de gener de 2018, a l’empresa Ravi obras transportes y excavaci-
ones, SL., per retard en la comprovació del replanteig en no haver-se formalitzat l’acta de comprovació del
replanteig en el termini de quinze dies comptats a parir de la data de signatura del contracte prevista a la
clàusula 17,d) del plec de clàusules econòmiques, administratives particulars.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES “CEN-
TRE CÍVIC DE GENT GRAN D’AMPOSTA”
S’aprova la resolució del contracte del servei de  Coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres
“Centre cívic de gent gran d’Amposta” – lot número 4 adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió del
dia 17 de setembre de 2018, a MPE fonamentat en la causa de resolució prevista  a l’article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic apartat c) El mutu acord entre l’Administració i
el contractista.



ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS D’AMPOSTA A DIVERSOS
CARRERS – 2018”.
S’adjudica el contracte per la realització de les obres “Substitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta
a diversos carrers - 2018” a l’empresa Construcciones 3G, SA. (CONTREGISA).

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Arranjament de
les deficiències a l’obra de rehabilitació de la xemeneia del Molí Adell i el seu entorn”, per un import de
8.697,24 € així com la factura número 201829.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ.
Aquest assumpte s’acorda deixar damunt la taula. 

INFORME SOBRE RELACIÓ DE SERVEIS DE SUPERIOR CATEGORIA.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Es sol·licita  la subvenció per a la realització del programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social amb un import sol·licitat total de 149.144,01€

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 745 de data 01/10/2018 que
ascendeix a un import líquid de 10.382,74 € la qual comença amb Serveis Arensis, S.L. per import de
6.562,94 € i finalitza amb NMM per import de 2.025,54 €
També es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 746 de data 01/10/2018 que ascendeix a
un import líquid de 39.140,19 € la qual comença amb Assemblea Local d’Amposta per import de 1.959,43
€ i finalitza amb SGM per import de 1.875,50 €.
De la mateixa forma es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 747 de data 01/10/2018
que ascendeix a un import líquid de 59.671,70 € la qual comença amb ISS Facility Servoces, S.A. per import
de 1.924,71 € i finalitza amb ISS Facility Servoces, S.A. per import de 3.650,30 €.

S’autoritza disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 31.500,00 € al Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre corresponent al tercer trimestre de 2018.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a la Unió Atlètica
Montsià, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 16.000 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club Hoquei Pa-
tins Amposta en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 1.000 euros.

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Es desestima la reclamació de RMR pels danys personals que va sofrir quan va caure a terra al ensopegar
amb la vorera situada al carrer Barcelona a l’alçada del número 129, pel suposat  mal estat de la mateixa. 

S’estima parcialment la reclamació de responsabilitat formulada per GCT, acceptant la quantia de 838, 43€
corresponent a la reparació i reposició de material.

MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL.
S’aprova la modificació de l’ordenança número 51  reguladora del preu públic per serveis culturals i recrea-
tius.



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.
S’aprova la devolució de la fiança de 42,80 € aICF dipositada concepte de gestió de reposició de serveis
afectats per escomesa d’aigua al carrer Margalló, 14 (Exp. 269/2016), mitjançant transferència al compte in-
dicat.

COMUNICACIONS OFICIALS.
 La secció de Cultura de la Diputació de Tarragona, remet acord de la proposta de concessió

d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament d’Amposta per les activitats del Centre d’Art de les
Terres de l’Ebre Lo Pati, per al 2018. La Junta de Govern Local resta assabentada.

 El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) remet acord de la Junta
General sobre el  règim de prestació del servei  de salubritat pública,  sobre la campanya de
control del mosquit. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) remet  acord de la Junta Ge-
neral sobre els preus dels serveis de gestió de residus amb el nou contracte. La Junta de Govern
Local resta assabentada. 

TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap

URGÈNCIES  

Proposta de contractació de personal  
S’aprova la contractació de ISF  per atendre a la recepció de les instal·lacions esportives, principalment de
la Piscina Municipal.

S’aprova la contractació de MNA, dintre del Programa PROEDUCA.

Correcció d’acord  
S’aprova la correcció de l’acord d’autorització per assistència a activitats de formació de JLB com a Caporal
de la Policia Local, per assistir a la Jornada de gats ferals i colònies urbanes, un repte per a la professió que
es va realitzar a Barcelona el dia 7 de juny de 2018.
Fen constar:
SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les despeses de viatge i desplaça-
ment que es realitzin amb el vehicle de la policia local a justificar.

Aprovació d’informe relatiu a la reducció de la jornada laboral i a la baixa per maternitat  
La conclusió de l’informe indica que qualsevol treballador de l’Ajuntament d’Amposta que demani una re-
ducció de jornada per cura d’un menor de 12 anys, ho haurà de fer seguint l’article 48.h) del  RDL 5/2018,
de 30 d’octubre, reduint-se la part proporcional de sou.

Contractació menor de subministrament  
S’aprova l’adquisicio d’un grup de pressió per a la Piscina Municipal amb Saltoki Castelló, S.L. segons oferta
presentada per un import total de 2.850,76 €.

S’aprova l’adquisició d’un acumulador per a la Piscina Municipal d’Amposta amb Saltoki Castelló, S.L. se-
gons oferta presentada per un import total de 3.448,32 €.

Contractació menor de serveis  
S’aprova la contractació del servei de manteniment i de reparacions necessàries a la màquina agranadora
amb Termosal, S.L. segons oferta presentada per un import total de 2.605,18 €.



S’aprova contractar el servei d’allotjament, assistència tècnica i manteniment de continguts a la pàgina web
Amposta.cat i de vàries subwebs amb Insertnet Innova, S.L. segons oferta presentada per un import total
de 3.999,72 €.

S’aprova contractar el servei de creació d’una societat mercantil local amb la totalitat del capital social pú-
blic amb Mayo Consultors Associats, S.L.P. segons oferta presentada per un import total de 1.512,50 €.

S’aprova contractar el servei de lloguer de carpes i taules per poder realitzar el mercat de Santa Llúcia 2018
amb Ferreres SCP segons oferta presentada per un import total de 3.509,00 €.

S’aprova la contractació  del servei de decoració dels carrers d’entrada al mercat de Santa Llúcia 2018 amb
Perla Reailers Grup, S.L. (Komercium) segons oferta presentada per un import total de 1.802,90 €.

S’aprova contractar el servei d’impressió i col·locació de 7 cartells de paper i el lloguer de 7 MUPIS durant 3
setmanes per a fer publicitat de la Fira amb Doble Columna, S.L. segons oferta presentada per un import
total de 1.785,00 €.

S’aprova contractar el servei de producció de l’exposició d’Eufònic 2018 al Centre d’Art Lo Pati amb Plan 9
Cultural, S.L. segons oferta presentada per un import total de 2.601,50 €.

S’aprova contractar el servei d’ensenyament d’anglès a les llars d’infants municipals durant el curs escolar
2018/2019 (des de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019) amb EES – Box idiomes segons oferta
presentada per un import total de 10.400 €.

Sol·licitud d’ocupació de la via pública  
S’autoritza a Oftevet, S.L. per poder tallar els carrers Jacint Verdaguer i Menendez Pelayo, el dia 27 d’octu-
bre, des de les 9 hores del matí fins a les 14 hores de la tarda, per poder realitzar una activitat junt amb
l’Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre orientada als propietaris de mascotes. 

S’autoritza a l’Associació de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, per poder ocupar la plaça de l’Ajuntament el dia
28 de setembre de 2018, des de les 20.00 hores fins a les 22.30 hores, per poder fer un assaig previ a la ce-
lebració de la Diada castellera per la celebració del V aniversari de la Colla. 

S’autoritza a la Penya Barcelonista Joan Gamper per fer una caminada solidària per a la Marató de TV3, el
dia 21 d’octubre de 2018, així com poder penjar una pancarta davant l’Hotel Montsià, entre 8 o 10 dies
abans de l’acte. 

Designació de lletrat  
Es designa per la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament en el recurs presentat per Evagio
SL al Lletrat EGM.

Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals  
S’accepta la reserva de la sala Teatre del Casal Municipal: El dia 8 d’octubre de les 22:00 fins les 24:00 hores
sol·licitada per l’Associació Excursionista d’Amposta.

S’accepta la reserva de la sala Teatre del Casal Municipal: Els dies 5 d’octubre, 30 de novembre de 2018 i 25
de gener, 22 de febrer, 22 de març i 26 d’abril de 2019 de les 18:30 fins les 21:00 hores sol·licitada per  l’Es-
cola oficial d’idiomes d’Amposta.

S’accepta la cancel·lació de la reserva del Casal del dia 3 de novembre de 2018 i autoritzar el canvi en la re-
serva per al dia 16 de novembre de 2018 segons petició de LPV



Sol·licitud de llicència d’equipaments esportius municipals  
S’autoritza l’ús de la piscina a  Pisos d’Acollida Bays Assadaka – Fundació Diagrama. Concretament el carril
interior número 1, els dimarts de 12.30 a 13.30 i de 16.30 a 17.30, els dijous de 11.30 a 12.30 i els diven-
dres de 16.30 a 17.30 per a fer iniciació a la natació d’un grup de 7 nois. 

Sol·licitud de cessió de materials municipals  
S’aprova la  cessió de 100 cadires verdes a  l’Associació Cultural Bou Capllaçat Amposta per al dia 7 d’octu-
bre per poder celebrar l’aniversari de l’associació. 

Reclamació contra l’IVTM  
Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a FOT, JLC, JVG, FSP,
JSE, FMC, RCZ, AP, JBM, JCF, TFC i FCC

S’acorda traslladar l’exempció per discapacitat a un altre vehicle a JLN

No es concedeix la bonificació a PMP degut al fet que el vehicle encara no té l’antiguitat mínima de 25 anys.

S’aplica l’exempció per vehicles agrícoles sol·licitada per Serveis Agricoles Mael, SL i JAV

Reclamació contra la taxa per subministrament d’aigua  
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa
per tractar-se d’una família nombrosa a MM

Sol·licitud de bonificació en la taxa de l’Escola d’Art Municipal  
Vist la sol·licitud de RVM, s’ha comprovat que no concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a
la bonificació del 50% de la quota tributària establerta a l’article 6è. de l’ordenança fiscal atès que el nivell
de renda de tots els components familiar és de 18.903 € i per tant superior al màxim establert per l’orde-
nança en el cas de dos components 17.834,04 € per poder acollir-se a la reducció de la tarifa.

Cementiri municipal  
S’acorda la transmissió de les concessions administratives funeràries que els causants JMA i AJG tenien so-
bre els nínxols números 99 i 100 L, a favor de MMJ.

Sol·licitud de devolució per ingressos indeguts  
Vista la instància per Hermanos Pellice, SL mitjançant la qual demana correcció de la quota tributària que
se li ha aplicat per la taxa d’obertura d’establiments i la devolució per ingressos indeguts de la diferència,
es rebutja  per quant la llicència que l’entitat representant ha demanat ha estat d’ampliació d’una activitat
existent.

Sol·licitud de llicència de gual permanent  
S’atorga la reserva de la via  pública de gual permanent a YFA al carrer Abeurador número 12.

Acord d’adhesió al manifest en favor del desdoblament de la N-420 al corredor del Mediterrani.  
l’Ajuntament d’Amposta manifesta la seva voluntat de donar suport al desdoblament de la N-420, la C-43 i 
la C-12 al constituir la via natural per a dur a terme la projectada connexió de l’Aragó amb el mar Mediterrani, 
per considerar-la la millor alternativa pels ciutadans i pels interessos socioeconòmics existents en tots aquests
territoris, un eix vial que constituiria un element real de dinamització i vertebració territorial.



Sol·licitud d’autorització d’assistència i despeses de desplaçament per presentar documentació  
S’autoritza l’assistència els dies 19 de setembre i del 2 d’octubre a Tortosa. 

Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament  
S’aprova la sol·licitud de ENCO Construccions i Rehabilitacions SL de transmissió de drets de cobrament repre-
sentats per la factura indicada en favor de Borrox Finance SL per un import de 9.414,20 € 


