
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 17 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 10 DE DESEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 10
de desembre de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES
INFORMÀTIQUES DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
S’adjudica   l’empresa  Informàtica i  comunicacions de Tarragona, SA,   el lot 2 (Veeam Backup Essentials
Enterprise  for  VMware  (6  sockets).)  del  contracte  del subministrament  per  la  renovació  de  llicències
informàtiques de l’Ajuntament d’Amposta, en les condicions següents:

 Preu del contracte: 1.874,00 € + 393,54 € (IVA)
 Durada del contracte: del 22 de desembre de 2018 al 21 de desembre de 2020, sense

possibilitat de pròrroga.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova  la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “16_009 Urbanització del  carrer Sant Cristòfol.  Àmbit
residència”, per un import de 6.695,92 € així com la factura número 92.

S’aprova  la certificació d’obres núm. 3 de l’obra ““Regeneració ambiental i posada en valor de la façana
fluvial d’Amposta, en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del castell ”, per un import de 28.855,34
€ així com la factura número 18077.

ACABAMENT DE CONTRACTES DE DIFERENTS TREBALLADORS
S’aprova l’acabament de les persones que es diran a continuació amb efectes del dia 28/12/2018 dins el
programa Treball i Formació sense que hi hagi possibilitat de pròrroga degut a les característiques de les
bases i del Pla d’ocupació:



- IBA
- FJP
- AM
- DVL
- APR

EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a IVF i CMP per assistir a la sessió de formació de la plataforma de gestió del Projectes singulars
2018 el dia 8 de gener de 2019 de 10 a 14 hores a Tarragona.

S’autoritza  a  JJR  per  assistir  al  curs  “Bases cartogràfiques i  BIM en l’àmbit  de l’Administració  Pública:
darreres aportacions” que es realitzarà el dia 19 de desembre de 2018 a Barcelona de 9 a 14 hores.

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE FINALITZACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA
S’aprova la finalització de la reducció de jornada atorgada a MBB, la qual a partir del dia 1 de gener de
2019 passarà a realitzar jornada completa.

SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE REESTRUCTURACIÓ D’HORARI PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I
FAMILIAR
S’autoritza a XPV a realitzar l’horari amb entrada a les 9 i sortida a les 16 hores per conciliació de la vida
laboral i familiar.

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS
Es desestima la sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis a l’Ajuntament de Puntagorda per un any a
MEG.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB AMICAL DE MAUTHAUSEN
S’aprova  la  proposta  de  conveni  de  col·laboració  que  s’annexa  i  acceptar  els  compromisos  que
s’estableixen als pactes d’aquest.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza Disposar i Reconèixer l’Obligació:
Relatives a la relació número 1195 de data 17/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 10.435,00 
euros, la qual comença amb Associació Últim Vals, per import líquid de 2.420,00 euros, i finalitza amb 
Obsidiana XXI, S.C.P, per import líquid de 3.025,00 euros.
Relatives a la relació número 1199 de data 17/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 5.023,38 
euros, la qual comença amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A, per import líquid de 2.313,28 
euros, i finalitza amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A, per import líquid de 2.710,10 euros.
Es reconeixen Obligacions: 
Relatives a la relació número 1183 de data 17/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 42.550,12 
euros, la qual comença amb Imagina Ràdio, S.L, per import líquid de 1.996,25 euros, i finalitza amb 
Estudios y Montajes Eléctricos, S.L, per import líquid de 12.042,45 euros.
Relatives a la relació número 1184 de data 17/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 44.241,41 
€, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import de 2.190,18 euros, i finalitza amb Fundació 
Privada Gentis, per import de 11.630,77 euros.
Relatives a la relació número 1185 de data 17/12/2018, que ascendeix a un import líquid de 29.456,36 €, la
qual comença amb Centre l’Angel A.P.A.S.A, per import de 1.462,65 euros, i finalitza amb Centre l’Angel
A.P.A.S.A, per import de 1.462,65 euros.



S’aprova la justificació presentada pel Club de Tir Montsià pel segon i últim pagament del conveni signat
per 2018 de 2000€, d’acord amb l’informe tècnic presentat per import de 2.205, 52 euros.

S’aprova la justificació presentada pel Moto Club Amposta per l’únic i últim pagament del conveni signat
per 2018 de 5000€, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 5.103,50 euros 

S’aprova la justificació presentada pel Club Futbol Amposta pel tercer pagament del conveni signat per
2018 de 13000€, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 13.033,04 euros.

S’aprova la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta pel quart pagament del conveni signat per
2018 per valor de 4225€, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 5.081,24 euros.

S’aprova la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta pel cinquè i últim pagament del conveni signat
el 2018 de 6000€, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 6.730.44 euros.

S’aprova la justificació presentada pel Club Esportiu Sala Esgrima Amposta pel quart i últim pagament del
conveni signat per 2018, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 4.500,00 euros.

S’aprova la justificació presentada per  l’entitat  APASA d’Amposta,  en relació al  primer pagament,  per
import de 4.071,75 euros i s’ordena el pagament a Apasa d’Amposta de la quantia de 3.868,57 euros fixats
al conveni.

S’aprova la justificació presentada per l’entitat APASA d’Amposta, en relació a l’últim termini, per import de
3.024,47 euros. Es reconeix  l’obligació i ordena el pagament a Apasa d’Amposta de la quantia de 2.901,44
euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per l’entitat APASA d’Amposta, en relació al segon termini, per import de
3.138,28 euros. Es reconeix l’obligació i ordena el pagament a Apasa d’Amposta de la quantia de 2.901,44
euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada per JEC com a llicenciatari del TEDxAmposta, per un import de 2.218,16
€. Es reconeix l’obligació i ordena el pagament de 2.000,00 euros a JEC, llicenciatari de TEDxAmposta.

S’autoritza  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  dels  premis  que  s’atorguen  a  la
participació de les modistes, per cada vestit no premiat en les categories d'infantil, actual, època i fantasia,
en el XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2018, segons la relació que s’adjunta i d'acord
amb les bases reguladores del XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2018, aprovades per
Junta de Govern Local el dia 19 de març de 2018 (s'annexa còpia).
PAGAMENT DE 100 EUROS A LA PARTICIPACIÓ DE CADA VESTIT NO PREMIAT EN LA MODALITAT 
D’ÈPOCA

PREMI MODEL NOM MODISTA
100€ DAMA DE LA CAMELIAS ERE

S’atorga una  subvenció  per  import  màxim de 3.000,00 € en favor  del  Club Twirling  Amposta  per  la
celebració del seu 25è aniversari. S’aprova el pagament de la bestreta del 80% d’aquesta subvenció.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS
S’accepta la subvenció per a la realització del programa  UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social.

S’accepta la resolució de la convocatòria de subvenció per al finançament del Projecte Singulars, per un
Import total pel projecte: 230.667,00 €, tal com s’especifica a la resolució provisional.



S’accepta la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dins dels programa Treball a les
7 Comarques, com a entitat de l’agrupació de beneficiaris amb representació del Consell Comarcal del
Montsià com a entitat representant del projecte. 

S’accepta la subvenció per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a
l'ocupació (ref. BDNS 417322) i es comunica al Servei d'Orientació del SOC, mitjançant la presentació del
Certificat  d’inici  del  projecte  i  documentació  sol·licitada  a  la  base  15  de  l'Ordre.  Aquest  document
normalitzat, que dóna lloc al pagament de la bestreta de la subvenció, s’ha de lliurar, de forma telemàtica a
través de l’EACAT, dintre del cinc dies hàbils des de la notificació de la resolució, tal com indica la mateixa.

S’accepta la subvenció per al Programa Treball i Formació amb els següents llocs de treball:
1.- Línia PANP-12
1 Xofer 
1 Encarregat d’obra
1 Pintor
2.- Línia PANP-6
2 Neteja d’obra / peó d’obra
2 peons Obra pública 
1 Fuster
2 Peó d’Espais Naturals 
1 Personal de suport/Informador/a 
3 -Línia PRGC
6 Peó d’obra
4 -Línia DONA
3 Personal de suport/Informador

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
Vista la sol·licitud de AFR per limitar la velocitat i advertir als qui circulen pel camí de “la Senyora” que és un
camí veïnal on solen haver nens i animals solts s’aprova la col·locació de senyalització al camí de “la senyo-
ra” que es detalla a continuació:
    • Una senyal de zona limitació de velocitat 30 (S-30)
    • Una senyal de perill per pas d’animals domèstics (P-23)

SOL·LICITUD D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a MGA, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al
servei situat al carrer C/ Orient, 11 de la població d’Amposta. 

COMUNICACIONS OFICIALS
    • Jutjat contenciós adm. 1 de Tarragona, arxiu d’execució de títols judicials 20/2017, la Junta de Govern
Local resta assabentada.
    • Oficina Antifrau de Catalunya, sol·licita certificació referent a documentació referent a la mercantil
Genera Innovació SCCL, la Junta de Govern Local resta assabentada.
    • Tresoreria General de la Seguretat Social, remet resolució estimatòria a la sol·licitud d’adhesió al
sistema RED, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES



Formulació de recurs d’alçada davant el Consell de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
Es formula recurs d’alçada davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
contra la resolució de la direcció de l’Institut Català del Sòl en data 23 de novembre de 2018, d’aprovació
definitiva del Projecte de reparcel·lació de l’Avinguda Aragonesa – polígon I.

Responsabilitat patrimonial  
Es desestima  la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per GTE, per quan no es donen les
circumstàncies que determinen l’existència de responsabilitat d’aquest Ajuntament.

Regularització de situació i baixa d’operació comptable  
Es regularitzen i es donen de baixa les operacions comptables amb la finalitat de que la comptabilitat
municipal expressi la imatge fidel de les activitats realitzades.

Declaració de nul·litat d’actes administratius  
Es declaren nuls de ple dret els actes administratius dels quals deriven les obligacions que figuren en la
relació número 872 de 29 d’octubre de 2018, la qual comença amb Estacionamiento y servicios, SAU, per
import líquid de 46,14 € i acaba amb JETM, per import de 299,91 €, amb un total de 2.611,48 €., per haver
estat generades sense existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2017.

Declaració de nul·litat de contractes  
Es declaren nuls de ple dret els contractes que figuren en la relació número 1143 de 3 de desembre de
2018, la qual comença amb Guardas del guarderio, SL, per import líquid de 309,76 € i acaba amb Amics de
I Am Padel, SL, per import de 605,00 €, amb un total de 49.707,64 €., per haver estat formalitzats sense
existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la seva formalització.

Es declaren nuls de ple dret els contractes que figuren en la relació número 1144 de 3 de desembre de
2018, la qual comença amb Carlos Serra Sánchez, per import líquid de 269,99 € i acaba amb Subministres i
serveis Torta-Ribas, SL, per import de 18,00 €, amb un total de 6.208,72 €., per haver estat formalitzats
sense existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la seva formalització.

Adjudicació del contracte  de  servei de manteniment i assistència tècnica del software i hardware utilitzats
per Amposta Ràdio  
S’adjudica la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del software  i hardware utilitzats
per Amposta Ràdio a AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, SLU amb les condicions
següents:

 Preu anual: 1.546,37 € més 324,74 € en concepte d’IVA (preu total 1.871,11 €).

 Durada del contracte: de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de 
prorrogar-se fins un any més.

El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.

Adjudicació del  contracte de servei  de  manteniment i  assistència  tècnica dels  programes informàtics
Deporwin i Control d’accés   
S’adjudica la contractació del servei  de manteniment i  assistència tècnica dels programes informàtics
Deporwin i Control d’accés a T-INNOVA, INGENIERIA APLICADA, SA amb les condicions següents:
    • Preu anual: 1.000,00 € més 210,00 € en concepte d’IVA (preu total 1.210,00 €).
    • Durada del contracte: de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de
prorrogar-se fins un any més.
    • El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.



Adjudicació  del  contracte  de  servei  de  manteniment  i  assistència  tècnica  del  sistema  ERP municipal
corporatiu  
S’adjudica  la  contractació  del  servei  de  manteniment  i  assistència  tècnica del  sistema ERP municipal
corporatiu a l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU amb les condicions següents:

 Preu anual: 29.989,16 € més 6.297,72 € en concepte d’IVA (preu total 36.286,88 €).

 Iniciar la tramitació d'una incidència a les 4 hores de la seva comunicació, dins de la jornada la-

boral segons horaris comunicats a l’Ajuntament. L’horari per les consultes telefòniques és de

9:30 a 14:30 hores i de 16:00 a 17:30 hores, excepte els mesos de juliol i agost que és de 8:30 a

15:00 hores L’ajuntament podrà fer un seguiment de la seva situació mitjançant el sistema Ex-

tranet proporcionat a tal efecte. 

 Atendre les consultes tècniques i/o funcionals encara que no siguin pròpiament 'incidències' de

programari. El límit estarà en el criteri del consultor que determinarà si telefònicament pot aju-

dar a l’ajuntament a superar la seva situació, o alternativament ha de contractar una consulto-

ria particular. 

 Proporcionar estadístiques de resolució d'incidències per Ajuntament. 

 Atendre les incidències de l''entorn' d'explotació de solucions “T-Systems”. Ens referim a situaci-

ons puntualment anòmals i que puguin ser resoltes mitjançant la consulta telefònica produïdes

en la Base de Dades, sistema operatiu, deficiències en impressió de documents, etc. Aquestes

incidències hauran d'estar relacionades amb els productes objecte de manteniment. 

 Durada del contracte: de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de 
prorrogar-se fins un any més.

El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.

Adjudicació del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del programa de gestió utilitzat
per la Policia local, EuroCop-2000 (ORACLE)   
S’adjudica  la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del programa de gestió utilitzat
per la Policia local, EuroCop-2000 (ORACLE) PRIMERIA CONSULTING, SL amb les condicions següents:

 Preu anual: 3.200,00 € més 672,00 € en concepte d’IVA (preu total 3.872,00 €).

 Número hores de suport tècnic: màxim de 20 hores anuals, sempre que no sigui degut a 
fallides del sistema, així com per a consultes d’operatòria.

 Condicions en que es pot prestar el servei de recuperació de bases de dades danyades. Es 
remetrà còpia de la base de dades danyada al servei tècnic, qui intentarà recuperar les dades 
sempre que sigui possible, sense que es garanteixi en cap cas la seva recuperació. Les despeses
d’enviament i retorn de les còpies de seguretat seran per compte del client. Es garanteix la 
confidencialitat de les dades enviades pel client.

 Condicions en que es poden acceptar els suggeriments i millores proposades per l’Ajuntament: 
s’inclouen els possible suggeriments o millores proposades per l’Ajuntament que es 
comuniquin per mig del correu electrònic del servei de suport tècnic (soporte@eurocop.com). 
Els suggeriments són estudiats i analitzats pel Comitè tècnic d’EuroCop després de la seva 
recepció, comuncant-se la seva acceptacvió o denegació i el termini estimat de realització. En la 
mesura del possible s’intentaran realitzar aquests suggeriments per a futures versions, sempre 
i quan no entrin en conflicte amb la resta de cossos de policia usuaris del sistema. Tot i 
l’anterior, en cas de que el suggeriment no fora acceptat, l’Ajuntament disposarà de l’opció de 
sol·licitar un pressupost per aquest desenvolupament personalitzat.

 Durada del contracte: de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de 
prorrogar-se fins un any més.

El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.

mailto:soporte@eurocop.com


Sol·licitud de reducció de jornada de treballadora  
S’atorga a RGS una reducció de la seva jornada de mitja hora diària quedant-li una jornada setmanal de 32
hores i 30 minuts amb efectes del dia 1 de gener de 2019, d’acord amb l’informe que ha estat transcrit.
SEGON.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  la  interessada,  Directora  de  la  llar  d’infants  la  Gruneta,
Assessoria laboral.  i Departament de RRHH.

Aprovació d’informe del departament de recursos humans  
S’aprova  l’informe  del  Departament  de  Recursos  Humans  número  G097/2018  en  relació  a  tres
funcionàries que estan gaudint d’una reducció de jornada 

Aprovació de preus nous  
S’acorda aprovar les noves unitats d’obra PN01, PN02, PN03, PN04, PN05, PN06, PN07 corresponents a
l’obra “17_012 Reforma lavabos Agustí Barberà. Planta Primera” 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 9,96 €.
- PN02 per un import de 7,42 €.
- PN03 per un import de 31,54 €
- PN04 per un import de 53,89 €
- PN05 per un import de 125,00 €
- PN06 per un import de 54,02 €
- PN07 per un import de 22,87 €

Contracte menor de serveis  
S’acorda aprovar la contractació del servei per reparar desperfectes de l’escola  Soriano Montagut i oferir
un nou espai de joc al pati  amb Mobles i Fusteria Josmarc SL segons oferta presentada per un import total
de 3.590,07 €.

S’aprova la contractació dels serveis de MPC per tal de realitzar les activitats educatives “això no és un
simulacre” a lo Pati egons oferta presentada per un import total de 1.357,75 €.

Contracte menor de subministraments  
S’aprova adquirir un nou taulell de pedra per a la cuina de l’Espai Ebre Km 0. indicats amb Narciso Peris
Tafalla SL segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 €.

S’aprova la contractació de subministrament consistent en l’adquisició de joguines per a menors amb
necessitats socials i econòmiques amb Joguines Llansamà SL segons oferta presentada per un import total
de 2.190,00 €.

Baixa de voluntària de l’associació de protecció civil  
S’aprova la baixa de FOR com a Cap de Grup i voluntari de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Amposta. amb efectes del dia 17/10/2018.

S’aprova la baixa de MMA com a voluntària de l’AVPC amb efectes del dia 17/10/2018.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitats extraordinàries  
S’autoritza  a  JMH  a  la  celebració  d’actuació  musical  en  l’establiment  on  ara  es  realitza  l’activitat  de
restaurant-bar.

Aprovació d’informe tècnic  
S’aprova l’informe emès per l’arquitecta MLB número MLB23_2018 de 13/12/2018 en relació al projecte
“Projecte bàsic i d’execució Reforma de l’antiga oficina de turisme; per l’adequació de la seu social dels
amics del camí de sant Jaume” 



S’aprova l’informe de l’arquitecte tècnic Juli Solé Subirats referent a l’expedient número 2018/301 per la
sol·licitud de llicència d’obres de ILB per reformes exterior en habitatge existent al polígon 38 parcel·la 38 

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública.  
S’autoritza a ACD  per tal de poder encendre i llençar farolets al riu el dia 21 de desembre de 2018 a la nit
en memòria d’Emma i Manel que van morir fa dos anys.

Donar compte del registre municipal  d’activitats comunicades i  del  pla de verificació d’activitats – no-
vembre 2018  
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 2018


