
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018

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

Hora inici: 08:20
Hora fi:  09:13

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

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI SOCIOEDUCATIU NO RESIDENCIAL 
PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (SIS) EN L’APARTAT DE FAMÍLIES 
DE 0 A 3 ANYS PER A L’ANY 2019
S’adjudica a La Fundació infància i família la contractació del servei per a la gestió del servei socioeducatiu  no 
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (sis) en l’apartat de famílies i del 0-3
de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2019 en les condicions següents:
 Preu total: 137.200,00 €. (el servei està exempt de l’Impost sobre el valor afegit - article 20.1.8 de la 

Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit).
 Durada del contracte: 1 any, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.
El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm.2 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “18_008 Arranja-
ment de diversos camins 2018”, per un import de 18.224,90 € així com la factura número 88.

S’aprova la certificació d’obres núm.1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “18_006 Substitució 
de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers 2018”, per un import de 44.878,11 € així com la fac-
tura número 89.

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
S’aprova la contractació de l’execució de les obres per reparar de forma urgent la claveguera sota la cruïlla del 
pont del canal del carrer del Grau amb CONTREGISA segons oferta presentada per un import total de 
40.000,00 €.



APROVACIÓ DE PREUS NOUS
S’aproven les noves unitats d’obra PN01,i PN02, PN03, PN04 I PN05 corresponents a l’obra “17_015 
Ampliació Parc Infantil dels Xiribecs“ degudament signada per les directores de les obres i per 
l’adjudicatària Propa SL, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents:
- PN01 per un import de 41,61 €.
- PN02 per un import de 2,34 €.
- PN03 per un import de 71,31 €
- PN04 per un import de 11,54 €
- PN05 per un import de 12,86 €

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de PEC com a tècnic social

APROVACIÓ DEL CALENDARI LABORAL PER A L’ANY 2019
S’aprova el calendari laboral per a l’any 2019 

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ASM, fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 7.126,29 € de principal més 2.146,04 en concepte d’interessos i costes.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JCE, fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 389,61 €. 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, Disposar i Reconèixer l’Obligació:
Relatives a la relació número 1109 de data 03/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 17.733,66 
euros, la qual comença amb Institut de la infància de Barcelona, per import líquid de 1.900,00 euros, i 
finalitza amb Fatsini, S.L, per import líquid de 2.034,01 euros.
Es reconeixen les obligacions: 
Relatives a la relació número 1110 de data 03/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 4.764,08 €, la qual 
comença amb Ebrepool, S.L.L, per import de 2.653,84 euros, i finalitza amb Entreteles, S.C.P, per import de 
2.110,24 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa de 6000€ al Club BTT 
Montbike, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 10.612,21 euros

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa al Club Natació 
Amposta de 9700€, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 13.112,46 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a AFAM de 6500, en 
virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 2.173,41 euros, en relació al segon termini.

S’aprova l’atorgament dels Premis per un import total de 48.782,53 €, als alumnes  i amb els imports que 
s’especifiquen, els quals compleixen tots els requisits dels beneficiaris dels premis, d’acord amb la base regu-



ladora tercera, en la que s’indica tota la documentació a aportar, i d’acord amb la puntuació regulada en la 
base quarta, que es puntua segons els estudis cursats, les assignatures aprovades, i els excel·lents i les matrí-
cules d’honor obtingudes en el curs 2017-2018

S’aprova l’atorgament i pagament de subvencions i compromís de despesa de la subvenció dels ajuts 
CONTRACTA a favor dels següents expedients: 

Núm. Expedient Nom i Cognoms Import 

Exp. 001/18 Prevenactiva SLU 2.250,00€

Exp. 002/18 Gestoria Morales SL 843,15€

Exp 005/18 FLG 2.570,05€

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la companyia d’assegurances MGS Segu-
ros y Reaseguros, SA., en la que els danys han estat valorats en un total de 1.385,00 € (IVA no inclòs, ja que el 
seu assegurat és una empresa) d’acord amb l’ informe pericial emès per SSB, els quals, assumirà íntegrament 
la companyia d’assegurances.

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, CURS 
2017-2018
S’aprova la compensació dels ajuts que i s’aprova la devolució d’ingressos segons el detall

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova la transmissió de la concessió administrativa funerària que els causants EPV i FVC tenien sobre el nín-
xol número 1975 ampliació, a favor de PPV.

S’aprova la transmissió de la concessió administrativa funerària que els causants EPV i FVC tenien sobre el nín-
xol número 779 ampliació, a favor de DPV.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95%, en quant a 
la liquidació d’Albert Tomàs (pare) i del 40% en quant a les liquidacions dels fills, de la quota tributària establert
a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a AT.

No concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a les bonificacions establertes a l’ordenança fiscal a
GGM atès que no es compleix amb el requisit de parentesc entre la causant i la subjecte passiu. 

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95, de la quota 
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MLR



Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota 
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a SFT

RECLAMACIO 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 MI

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada en la unitat fiscal  segons reclama ASB  que se li ha estat carregant la taxa de recollida 
d’escombraries d’un immoble ubicat al carrer Corsini número 27  que va vendre fa anys

RECLAMACIÓ CONTRA SANCIÓ PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Es desestima la reclamació de ESS  en la que demana l’anul·lació i devolució per ingressos indeguts del servei 
de grua per la immobilització i retirada del seu vehicle per quan el tribut que s’ha liquidat per aquest servei és 
correcte. 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació  del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant l’any 2019 a 2023 ambdós inclo-
sos a JVC per vehicles que utilitzin GLP, els híbrids i els elèctrics.

S’aplica l’exempció per maquinària agrícola a OMS i JFP

Vista la reclamació de MPF es considera que l’impost de 2018 és correcte.

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM per vehicle històric segons petició de MMV, JCB i FAC

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’atorga llicència d’ocupació de la via pública a ICC

SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT
Es consideren ajustats a dret tots els actes administratius portats a terme tant en seu sancionadora com en 
seu de gestió recaptatòria a la reclamació de Halal Carniceria I Mes

SOL·LICITUD D’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
S’accepta la cessió de l’ús de l’auditori els dies 12, 13, 17 i 21 de desembre a “Angloschool Idiomes”

S’autoritza amb efectes retroactius  l’ús la planta baixa del Casal de la Música del polígon de tosses per als dies 
1 i 2 de desembre de 2018 des de les 09:00 fins les 23:00 hores a l’ ASSOCIACIÓ DE JOCS D’ESTRATÈGIA I 
INTERPRETACIÓ

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Sala Teatre - els dies 10 i 11 de desembre de 2018 de les 11:30 a 12:30 el 
dia 10 i de les 09:00 a 13:30 el dia 11 a l’Institut Montsià



S’autoritza  l’ús  del Casal Municipal – Sala Teatre – els dies 18 de gener, 8 de febrer, 1 de març, 5 d’abril, 3 de 
maig, 7 de juny 4 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre en la franja horària de les 21:00 fins les 23:30 
hores i els dies 19 de gener, 9 de febrer, 2 de març, 6 d’abril, 4 de maig, 8 de juny, 5 d’octubre, 9 de novembre i 
14 de desembre en la franja horària de 17:30 fins 20:00 hores a  l’ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL TARAMBANA

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA A AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desestima la sol·licitud de  Streetzone TGN degut a que  sol·liciten anul·lar la sol·licitud anterior

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza la cessió d’un escenari de 6 x 4 per realitzar la festa de Nadal els dies 19, 20 i 21 de desembre de 
2018 a l’Escola Consol Ferré

COMUNICACIONS OFICIALS
1. Jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona, sentència 236/2018, desestimant el recurs 
contenciós administratiu interposat pe RFM contra desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial, la Junta de Govern Local resta assabentada.
2. Diputació de Tarragona, accepta acord Jurat Expropiació de Catalunya que fixa els preus justos corres-
ponents a les finques 19 i 21 del projecte modificat del condicionament de la CT3405 des de la TV3404 a la 
platja dels Eucaliptus, 2a fase, la Junta resta assabentada.

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

URGÈNCIES

Adjudicació de la llicència d’ús privatiu de l’habitatge de l’Escola Soriano Montagut  
S’adjudica la llicència d’ús privatiu de l’habitatge de l’escola Soriano Montagut a Josep Capella Guerrero, en les 
condicions establertes al Plec de condicions aprovat a JCG

Aprovació de conveni de cooperació educativa  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Ubaldo Rètols SCCL per 
a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI NLL, del 03/12/2018 al 
07/03/2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc per al subministrament d’energia elèctrica per a l’any 2019  
El municipi d’Amposta s’adhereix a la segona prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, 
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,783
Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509
Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915



Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936
Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383
Sublot BT7 2.1A 145,923
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864
Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518
Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025
Sublot BT13 3.0AP1 114,705
Sublot BT14 3.0AP2 100,729
Sublot BT15 3.0AP3 73,115
Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 103,031
Sublot AT2 3.1AP2 95,196
Sublot AT3 3.1AP3 77,043
Sublot AT4 6.1AP1 119,110
Sublot AT5 6.1AP2 101,920
Sublot AT6 6.1AP3 95,168
Sublot AT7 6.1AP4 85,598
Sublot AT8 6.1AP5 79,118
Sublot AT9 6.1AP6 69,993

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència: 

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426
2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710
2.1 DHA 44,444710
2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE 
núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer
de 2014). 

Sol·licitud de jubilació de treballadora  
S’aprova la jubilació total de MAG amb efectes del dia 25 de desembre de 2018



Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
Es desestima la sol·licitud formulada per RYB en la que demana autorització per instal·lar el circ Jamaica al 
terreny adjunt a la pista d’atletisme del 21 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019 per quan el terreny 
indicat està ocupat.


