
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2018
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Hora inici: 08:20
Hora fi:  09:13

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

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació  del personal necessari per instal·lar la il·luminació de Nadal amb MFP segons oferta
presentada per un import total de 3.448,50 €.

S’aprova la contractació dels serveis de muntatge, desmuntatge i trasllat de la Caseta de Nadal amb FFP
segons oferta presentada per un import total de 1.991,06 €.

S’aprova contractar els serveis d’impressió de fulletons i mapes turístics Serra Indústria Gràfica SL segons
oferta presentada per un import total de 3.740,43 €.

S’aprova  contractar  la  reparació  de  les  màquines  deshumectadores  de  la  piscina  municipal  amb
Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SLU segons oferta presentada per un import total de 5.729,45 €.

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova  contractar  la  instal·lació  de  bancs  i  pilones  a  la  via  pública  amb Novatilu  SLU  segons  oferta
presentada per un import total de 3.456,55 €.

S’aprova la contractació de subministrament de diferents tipus de bosses i material per a promoció turística
Publicenter Serigraf SL segons oferta presentada per un import total de 3.738,90 €.

S’aprova adquirir material per reparar danys de la via pública amb Benito Arnó e Hijos SA segons oferta
presentada per un import total de 2.352,24 €.

S’aprova adquirir material per pavimentar el terra del carrer Eivissa amb Paviments Millaret SLU segons oferta
presentada per un import total de 1.920,27 €.

S’aprova contractar l’adequació de la zona de dutxes de la piscina amb mampares a Mobles i Fusteria Josmarc
SL segons oferta presentada per un import total de 1.952,03 €.



S’aproven les noves unitats d’obra PN10, PN11, PN12, PN13, PN14 I PN1  corresponents a l’obra ““17_017
Urbanització del carrer Lope de Vega” degudament signada per les directores de les obres i per l’adjudicatària
Contregisa, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del
projecte dels següents:
- PN10 per un import de 6,21 €.
- PN11 per un import de 17,15 €.
- PN12 per un import de 90,00 €.
- PN13 per un import de 161,15 €
- PN14 per un import de 219,37 €
- PN15 per un import de 32,29 €

S’aproven les noves unitats d’obra PN01, PN02, PN03, PN04, PN05 I PN06  corresponents a l’obra  ““17_004
Eliminació de barreres arquitectòniques en algun punt de la ciutat”” degudament signada per les directores de
les obres i  per l’adjudicatària Contregisa, 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 7,00 €.
- PN02 per un import de 1,74 €.
- PN03 per un import de 70,06 €
- PN04 per un import de 144,01 €
- PN05 per un import de 154,07 €
- PN06 per un import de 90,00 €.

SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT DE DIFERENTS TREBALLADORS MUNICIPALS
S’aprova el reconeixement de triennis del treballador JDC tenint en compte que la nova data d’antiguitat és el
24/07/2008, i per tant, el quart trienni el generarà el 24/07/2020 segons l’indicat en l’informe del Departament
de RRHH que ha estat transcrit.

S’aprova el reconeixement de triennis de la treballadora JGC sent la nova data d’antiguitat és el 15/11/2006.

EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES
Es comunica al Jutjat de 1a Instància 2 d’Amposta la impossibilitat de complir amb l’embarg del procediment
1039/2009, degut a que les retribucions netes del treballador, un cop efectuades les deduccions d’IRPF i
Seguretat Social legalment establertes no superen el salari mínim interprofessional.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JNG, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 363,09 €

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ERG, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 1.399,70 €.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 1155 de data 10/12/2018, que
ascendeix a un import líquid de 8.596,22 euros, la qual comença amb Serveis Arensis, S.L, per import líquid de
6.562,94 euros, i finalitza amb Pixels & Impressions, S.L, per import líquid de 2.033,28 euros.



Reconeixement d’Obligacions relatives a la relació número 1158 de data 10/12/2018, que ascendeix a 
un import líquid de 15.194,15 €, la qual comença amb Fatsini, S.L, per import de 5.929,00 euros, i finalit-
za amb Pons Múria, Mariano, per import de 1.431,00 euros.
Relatives a la relació número 1159 de data 10/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 19.876,01 €, la
qual comença amb Urbaser, S.A, per import de 7.000,16 euros, i finalitza amb Urbaser, S.A, per import de
12.875,85 euros.

S’aprova la justificació presentada per Siloe de la quantia de 2.400 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per Càritas Amposta de la quantia de 6.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la presentada per Creu Roja Amposta de la quantia de 6.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per ACAF d’Amposta de la quantia de 1.600 euros fixats al conveni.

SOL·LICITUD D’ AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Sala Teatre - els dies 12 i 13 de desembre de 2018 des de les 10:00 fins les
12:00 hores a  FUNDACIÓ PERE MATA

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Aula Magna- el dia 12 de desembre de 2018 de les 9:00 fins les 17:00 ho-
res a APASA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a  Ciutadans Amposta per poder muntar una carpa informativa els dies 8 i 9 de desembre de 2018
al carrer Sebastià Juan Arbó cantonada amb carrer Itàlia

S’autoritza l’ocupació de la via pública per al dia 16 de desembre de 2018 a l’Av. Ràpita  amb Passeig Canal a
Ciutadans Amposta

S’autoritza a LVA a posar dos carpes davant el seu establiment els dies 15 i 16 de desembre de 2018 en motiu
de la Fira de Sant Llúcia.

S’autoritza a Grup Dansa Paracota per poder ocupar la plaça del mercat per fer una exhibició de dansa el dia
16/12/2018 de 10 a 14 hores.

S’autoritza al Club Social de les Terres de l’Ebre per poder participar a la fira d’entitats dins del marc de la Fira
de Santa Llúcia.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza amb efectes retroactius al  Cercle de Caçadors de Sant Carles de la Ràpita amb registre d’entrada
número 21681 de 29/11/2018 en la que sol·liciten autorització per poder fer una tirada autoritzada i organi-
tzada pel departament d’agricultura a la zona clot a l’encanyissada el dia 09/12/2018.

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Cànovas 39 segons sol·licita AMV

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Ramon Salas, 23  segons sol·licita RGC

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Agustina d’Aragó, 31 segons sol·licita
RGR

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autortiza a la Regidoria de Festes un seguit d’actuacions els dies 14, 15,  24 de desembre de 2018 i cap d’any
amb música per mitjans electrònics.



S’autoritza a La Regidoria de Festes de l’Ajuntament a organitzar una actuació amb música per mitjans electrò-
nics al cap d’any.

S’autoritza a la Regidoria de Festes a organitzar una actuació amb música per mitjans electrònics al cap d’any.

Es desestima la sol·licitud de JMH en la que demanava autorització per realitzar una activitat extraordinària
consistent en una actuació en directe de les 21 hores del dia 1 de desembre a les 03.00 hores del dia 2 de des-
embre de 2018 al cafè bar La Boutique de la Salsa situada al carrer Góngora, 83 per quan és necessari que
presenti tota la documentació d’expedient d’una activitat extraordinària.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CONCENTRACIÓ A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a  ANC Amposta per poder fer una concentració commemorativa a la Plaça Ramon Berenguer IV el
dia 16 de desembre de 2018 a les 20.00 hores.

SOL·LICITUD D’ACORD AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a FRC , qui podrà seguint fer ús de l’habitatge ads-
crit al servei situat al carrer Parlament

COMUNICACIONS OFICIALS
 Direcció General de Comerç, comunica el calendari de festiu amb obertura comercial autorització 
per a l’any 2019  per al municipi d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 Departament de Cultura, concedeix una subvenció de 60.000 € a l’Ajuntament d’Amposta per a 
l’organització i realització de les activitats Lo Pati Centre d’Art de les Terres de l’Ebre per a l’any 2018, la 
Junta de Govern Local resta assabentada. 
 Diputació de Tarragona, aprovació de l’expedient de justificació de la subvenció nominativa any 
2016 Escola d’Art, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
 Institut Català del Sòl, aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del projecte de 
reparcel·lació Polígon d’actuació urbanística 1 del cementiri: Eixample de l’Av. Aragonesa, la Junta de 
Govern Local resta assabentada. 
 Sorea SA, comunica llistat de les reparacions efectuades al barri de Poble Nou del Delta, la Junta de Go-
vern Local resta assabentada. 

URGÈNCIES

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES
DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Es dona per etirada l’oferta presentada per l’empresa Telefónica soluciones de informática y comunicacio-
nes de España, SAU., per l’adjudicació del lot número 2 del contracte, exigint-li el pagament de la quantitat
de 60,18 €, equivalent al 3 per 100 del preu de licitació del contracte (exclòs IVA) en concepte de penalitat,
d’acord amb el que disposa la clàusula 12 del Plec de clàusules econòmiques administratives particulars
reguladores del contracte.

Aprovació d’addenda 2018  
S’aprova la proposta de conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili que s’annexa i s’accepten
els compromisos que s’estableixen a la clàusula setena.

Aprovació d’addenda 2019   
S’aprova l’addenda 2019 que s’annexa, per l’aportació de 6.000,00 € per a l’any 2019 al Consorci del Museu
de les Terres de l’Ebre com a organisme gestor de la seu del Campus Extens de la URV a Cambrils, en
concepte de direcció, impuls i gestió de la seu.

Aprovació relació  d’Admesos i  Exclosos de l’expedient d’atorgament  d’ajuts  de Perceptors  de  Rendes
Baixes i Famílies amb Fills a càrrec que percebin prestacions no contributives   



S’aprova l’atorgament en favor de 625 beneficiaris relatiu a la subvenció de 2018 pels AJUTS ECONÒ-
MICS DESTINATS A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES I A FAMÍLIES AMB UNA PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA
AMB FILLS A CÀRREC per import total de 85.680,00 €, la relació nominal dels quals figura a l’expedient ad-
ministratiu de 2018.

Aprovació relació d’admesos i exclosos de l’expedient d’atorgament d’ajut de l’IBI   
S’aprova  l’atorgament en favor de 781 beneficiaris relatiu a la subvenció de 2018 per a L’AJUT ECONÒMIC 
DESTINAT AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES per import total de 80.760,86 €, la relació 
nominal dels quals figura a l’expedient administratiu de 2018.


