
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Agustí Tirado Angulo
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pep Simó i Parra
Sr. Pau Cid i Espelta
Secretària general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:30
Hora fi: 09:37

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 19 D’AGOST DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 19 
d’agost de 2019.

APROVACIÓ DE PREUS NOUS DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE COBERTA PRINCIPAL I LLUERNA DEL MERCAT 
MUNICIPAL”
S’aproven  els preus nous de l’obra PNU-08, PNU-09 i PNU-10 corresponents a la certificació 7 de millores i li-
quidació de les obres “16-022PE- Rehabilitació coberta principal i lluerna del mercat municipal “degudament 
signada per les directores de les obres i per l’adjudicatària UTE ADolfo Constructors SL i Maceria XXI SL, que es 
diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels se-
güents:
- PNU-08, per un import de 14,70 €.
- PNU-09, per un import de 1.608,30 €.
- PNU-10, per un import de 26,17 €.

CONTRACTES MENORS 

Subministraments
senyals peatonals indicant els recursos 
de la ciutat. 4.404,88 €           S eñales Girod S L B60070505

Subministraments

100 cartells A3, 1500 tríptics, 900 
programes, 208 adhesius per a cadires, 
155 camisetes i un vinil lona per a 
l’activitat cultural DeltaChamber Music 
Festival. 2.183,26 €           

Píxels & Impressions S L B43903244

Subministraments

degustacions de tapes “Sabors exòtics” 
per als assistents dels tres concerts del 
DeltaChamber Music Festival. 2.331,67 €           

Xavie Montañés J uan ****654**

Subministraments
6 bitllets d’avió per als músics del 
DeltaChamber Music Festival 2019. 1.755,95 €           Geo V iatges S CCL F55567184

Subministraments

càtering de diferents menus per als 
assistents als concerts del 
DeltaChamber Music Festival 2019. 2.480,30 €           

S om Cuina S CP J 55751622



CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de NTT com a conserge de l’escola Consol Ferré, categoria laboral AgP-8 (AgP.5) jorna-
da laboral complerta,  del 9 de setembre al 20 de desembre de 2019.

S’aprova la contractació de AML com administrativa per a secretaria, categoria laboral C1-15 (C1.2.0) jornada la-
boral complerta,  del 3 de setembre al 31 de desembre de 2019.

S’aprova la contractació de MRN com a monitor de plàstica de l’escola Consol Ferré i l’escola del Poble Nou del 
Delta, categoria laboral AgP-12 (AgP.3) jornada laboral 23 hores setmanals,  del 9 de setembre al 30 de juny de 
2020.

PRÒRROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS
S’autoritza a sol·licitud de pròrroga de la comissió de serveis als agents JGC i SPA per un any a partir de l’1 
d’agost 2019 al 31 de juliol del 2020.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JNC fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 882,11

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ME, fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 5.403,35 €

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre CDR, fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 120,00 €

S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ACV, fins cobrir la quantitat 
que ascendeix a un total de 3.270,94

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre l’empresa Serveis Integrals 
Plana SL, fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 1.450,05

APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN 2019-2023
S’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalu-
nya i aquest Ajuntament d'Amposta per al desenvolupament del Pla educatiu d'entorn per al curs 2019-2020 
fins a l’acabament del curs 2022-2023.

APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA CURS 2018-2019
S’rpova el  conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament d'Amposta per a la realitza-
ció d’activitats d’extensió universitària durant el curs 2018-19

SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019
S’acorda sol·licitar la concessió d’una subvenció:
PRIMER. L’acord per a sol·licitar la concessió d’una subvenció:
1. Per a la contractació de 21 persones del col·lectiu preferent, amb una durada de sis o 12 mesos i una 
jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb l’acord retributiu,  la pròrroga de 
l’Acord Marc del programa de 2016,  facilitat  pels Serveis Públics d'Ocupació, a l’igual que la convocatòria 
2018. S’adjunta còpia del mateix.
Per a la convocatòria 2019 es distribueixen les accions en funció de tres línies i col·lectius:
Línia PANP (persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació i/o subsidi) contrac-
tacions sol·licitades 7 de sis mesos (PANP 6)  i 4 de dotze mesos (PANP 12).
Línia PRGC  (persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Garantida per  la Ciutadania) contractaci-
ons sol·licitades 6 de sis mesos .



Línia DONA,  (dones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació i/o subsidi) contracta-
cions sol·licitades 4 de dotze mesos.
 2. Contractació d'una tècnic/a Coordinador/a, atès que per aquesta convocatòria tenim assignades  més 
de 16 persones i tenim dret a la sol·licitud d'una persona que coordini les accions  
Línia COOR, Tècnic/a mig, amb possessió de titulació universitària, a jornada sencera durant 12 mesos.
3. Per a la realització de les accions formatives professionalitzadores dels participants, segons estipula l’ es-
mentada ordre.
Accions de formació de caràcter transversal per un total de 60 hores per treballador/a assignat. 
Les accions que es proposen són: 
Habilitats de comunicació – 30 hores
Treball en equip – 30 hores

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1103 de data 02/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 6.398,16 eu-
ros, la qual comença amb Querol Club de l’Oficina,S.L, per import líquid de 2.812,52 euros, i finalitza amb 
Aguilà Llobet, Francesc, per import líquid de 1.758,54 euros.
Relatives a la relació número 1104 de data 02/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 20.195,78 eu-
ros, la qual comença amb Centre l’Angel A.P.A.S.A, per import líquid de 2.094,15 euros, i finalitza amb Fun-
dació Infància i Família, per import líquid de 11.433,33 euros.
Relatives a la relació número 1105 de data 02/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.428,17 eu-
ros, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 1.428,17 eu-
ros, i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 1.428,17 euros.
Relatives a la relació número 1106 de data 02/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 7.649,72 euros, la 
qual comença amb ISS Facility, S.A, per import líquid de 1.963,20 euros, i finalitza amb ISS Facility, S.A, per im-
port líquid de 1.963,20 euros.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada per la Unió Atlètica Montsià pel primer pagament i l’únic del conveni signat 
per 2019 d’acord amb l’informe tècnic presentat per import de 23.057,60 € i es reconeix l’obligació del paga-
ment de 18.000,00 € corresponent al primer pagament i l’únic del conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament 
d’Amposta i la Unió Atlètica Montsià.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Siloé, pel qual s’atorga una subvenció nomi-
nativa prevista als pressupostos per import de 5.000 euros destinada a la millora de les instal·lacions de l’asso-
ciació esmentada, en concret dotar de gespa artificial el camp de fútbol de la casa d’acollida.

Es reconeix l’obligació del pagament de 300,00 € corresponent al conveni de col·laboració del “Pla de màrque-
ting turístic per a la Ciutat d’Amposta” signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut Montsià.

ATORGAMENT PREMIS “4RT CONCURS DE CARRERS ENGALANATS 2019”
Es reconeix l’obligació en favor de LGH, com a guanyadora del premi a la participació del 4t Concurs de Carrers 
Engalanats, per un import de 1.700€.
Es reconeix l’obligació en favor de JMC, com a guanyadora del premi a la participació del 4 t Concurs de Car-
rers Engalanats, per un import de 1.700€.
Es reconeix l’obligació en favor de AES, com a guanyador del premi a la participació del 4 t Concurs de Car-
rers Engalanats, per un import de 1.700€.
Es reconeix l’obligació en favor de JCR, com a guanyador del premi a la participació i del primer premi del 4t 
Concurs de Carrers Engalanats, per un import de 1.700 € i del pagament d’un dinar o sopar que no podrà su-
perar els 700€ amb un import màxim de 25€ per persona, IVA inclòs, a realitzar amb data límit 30 de novem-
bre, d’acord amb el que estableixen les bases. 

ATORGAMENT PREMIS “VIII CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA 2019”



Es reconeix l’obligació derivada de l’atorgament dels premis als guanyadors del “VIIIè del concurs d’aparadors” 
de la XI Festa del Mercat a la Plaça essent aquests els següents:
PRIMER PREMI APARADORS: 150€ a NONO 
SEGON PREMI APARADORS: 100€ a PAM’S SABATERIA 
TERCER PREMI APARADORS: 50€ a TOC TOC LIVING 
PREMI SOCIAL A LA MILLOR AMBIENTACIÓ D’ENTITATS I CENTRE EDUCATIUS: 150€ a APASA
PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR APARADOR: 150€ a AMPA DE L’ INSTITUT DE TECNIFICACIÓ D’AMPOSTA. 

ATORGAMENT DE BESTRETA
Es reconeix l’obligació derivada de l’atorgament de la bestreta de 3.000€ a FECOAM.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova la transmissió de les concessions administratives funeràries que el pare i avi dels sol·licitants tenia so-
bre els nínxols números 1523 i 1524, a favor dels hereus que pel dret de transmissió tenien del causant, els se-
nyors ACP, MCP I FCZ, per terceres parts indivises.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
S’accepten les al·legacions de Orange Espagne, SAU degut a que no és titular de cap element de xarxa fixa que 
materialment ocupi el domini públic municipal d’Amposta i es procedeix a la devolució dels ingressos indeguts

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta la bonificació del 100% per antiguitat de vehicle pregada per AMZ, ISP i per LAG 

S’aplica exempció per vehicle agrícola com sol·licita Agro Caballe SL 

Es concedeix bonificació del 50% durant els anys 2020 a 2023 ambdós inclosos per vehicle híbrid a JMP

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE L’ESCOLA D’ART MUNICIPAL
Es comunica a APL  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la reducció de la quota tri-
butària un 50% segons determina l’article 6è. de l’ordenança fiscal atès el nivell de renda de tots els compo-
nents familiar

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MJM que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es procedirà a aixe-
car la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com també del procediment de re-
captació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de 
capacitat econòmica 

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’aprova la creació d’una una reserva de plaça per a minusvàlids al carrer Simpàtica, 37 a peteició de MMO

S’aprova a creació d’una una reserva de plaça per a minusvàlids al carrer Calderon de la Barca, 22 a petició de 
AOR

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús del Teatre del Casal Municipal els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2019 a les 17:00 hores fins les 
21:00 hores tots els dies, a la Unió de Pagesos de Catalunya.

S’autoritza l’ús de l’Auditori municipal rl dia 5 d’octubre de 2019 de les 16:00 hores fins les 20:00 hores a VGC

S’autoritza l’ús del Teatre del Casal Municipal el dia 30 d’agost de 2019 de les 18:00 hores fins les 22:00 hores, 
amb efectes retroactius a FMR



S’autoritza l’ús de la sala teatre de l’edifici del Casal el dia 16 de setembre de 2019 des de les 16:30 fins a les 
20:30 hores a l’Associació Familiars Malalts Alzheimer Montsia

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza amb efectes retroactius la cessió de la bateria del Casal de la Música, composta d’un taburet, 4 plats,
1 bombo, 4 timbals i suport de timbals, plats i peu de bombo a JVA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l'ús del minibus al Club Hoquei Amposta, els dies 2 de novembre de 2019 (Flix) 13 d’octubre de 2019 
(Cubelles), 16 i 17 de novembre de 2019 (Vilafranca), 30 de novembre de 2019 (Sant Pere de Riudevitlles) i 15 de
desembre de 2019 (Sant Pere de Ribes), 

S’autoritza l'ús del minibus al Club Handbol Amposta els dies 28 de setembre de 2019 (Roca del Vallès) 18 d’oc-
tubre de 2019 (Barcelona), 26 d’octubre de 2019 (Gavà), 9 de novembre de 2019 (Alacant) i 7 de desembre de 
2019 (Mataró). 

S’autoritza l'ús del minibus a l’Associació Siloé per recollida d’aliments a Reus els dies 4, 11 i 25 d’octubre de 
2019 i el 8 i 15 de novembre de 2019. 

CORRECCIÓ D’ACORD
S’aprova correcció d’acord del 15 de juliol.
On consta:
Telefónica España SAU
Ha de constar:
Telecomunicación de Levante SL

S’aprova correcció d’acord del 15 de juliol.
On consta:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Pau Espuny Tomàs (47857059Q) segons oferta presen-
tada per un import total de 5.480,20 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Pau Espuny Tomàs (47857059Q) segons oferta presentada 
per un import total de 6.028,22 €.

Es corregeix acord del dia 15 de juliol de 2019 pel que s’acordà transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos 
l’import ingressat del concepte d’IBI”
On consta:
«PRIMER.- Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 883,39 € corresponent a l’im-
port pagat al número ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a Base, Dipositaria i Oficina de Gestió Tributària.»
Ha de constartat:
«PRIMER.- Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 883,44 € corresponent a 
l’import pagat al número ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

COMUNICACIONS OFICIALS
No se’n produeix cap.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.



URGÈNCIES

Aprovació bases reguladores processos de selecció  
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball de Treballador/a Social a l’Àrea de Serveis Socials, perso-
nal laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants 
del lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, de dos llocs de treball de Psicòleg/ologa del SIS a l’Àrea de Serveis Socials, 
personal laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles va-
cants del lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball de Mediador/a Comunitari/ària de l’Àrea de Serveis Soci-
als, personal laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles
vacants del lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, de dos llocs de treball d’Educador/a Social de l’Àrea de Serveis Socials, per-
sonal laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles va-
cants del lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball d’Educador/a de l’Àrea de Serveis Socials, personal labo-
ral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc 
esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va de l’Àrea de Serveis Socials, 
personal laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles va-
cants del lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball d’Administratiu/va de l’Àrea de Serveis Socials, personal 
laboral interí, de l’escala d’administració especial, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del 
lloc esmentat.

S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funiconarial de Tècnic Gestor de
Projectes, escala d’administració especial, tècnica, grup B, adscrit a l’àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament 
d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.



Contracte menor de serveis  

Aprovar convocatòria ajuts econòmics destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a les famílies 
que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec per a 2019  

S’aprova la convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a 
famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec per a 2019, per un import màxim de 89.500
euros.

Sol·licitud d’ajut per realització d’activitat de formació  

S’informa favorablement al pagament dels 600€ regulats al conveni a MMG

Distribució de personal Àrea de Polítiques Actives al Programa 30 Plus  

S’acorda que les tècniques de l'Àrea de Polítiques Actives d'Ocupació que es vincularan com a personal tècnic 
per a la gestió del programa 30 Plus 2019, expedient SOC046-19-00019 siguin les següents:
l'Actuació de Prospecció i assessorament a empreses – Línia A:
ARS, de l’1 de juliol de 2019 fins a 31 de desembre de 2019 50% 30 Plus 2018 i 50% 30 Plus 2019.   
HDRde l’1 de juliol de 2019 fins a 31 de desembre de 2019 50% 30 Plus 2018 i 50% 30 Plus 2019  
l'Actuació d'Orientació i acompanyament – Línia B:
SLR,  de l’1 de juliol de 2019 fins a 31 de desembre de 2019 50% 30 Plus 2018 i 50% 30 Plus 2019 
LCC, de l’1 de juliol de 2019 fins a 31 de desembre de 2019 50% 30 Plus 2018 i 50% 30 Plus 2019 

 Sol·licitud d’autorització per ús de material municipal  
S’autoritza a la Federació de Comerç d’Amposta, a cessió de les tanques disponibles el dia 7 de setembre 2019 4
endolls de 1500 W i 2 mànegues jardineria.

Sol·licitud de col·laboració del personal dels serveis municipals i manteniment  
S’autoritza la col·laboració amb de la brigada municipal per anar a buscar i deixar la nevera al supermercat Eros-
ki l’Associació Familiars Alzheimer d’Amposta, els dies 20 i 23 de setembre 2019.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària i cessió de material  

S’autoritza a la Federació de Comerç d’Amposta per la celebració  d’una activitat infantil per mitjans mecànics 
per al dia 7 de setembre a la plaça Berenguer IV i el tram del carrer Simpàtica

S’autoritza a la Federació de Comerç d’Amposta la celebració d’una activitat musical extraordinària a la zona del 
Castell per al dia 7 de setembre i la cessió de l’escenari

Serveis

gestió i preproducció per a l’activitat 
cultural DeltaChamber Music Festival 
2019. 6.031,85 €           

Associació Deltachamber
Music Festival

G55733984

Serveis

comunicació i difusió per a l’activitat 
cultural DeltaChamber Music Festival 
2019. 6.019,75 €           

Associació DeltaChamber
Music Festival

G55733984

Serveis

lloguer del piano de cua per als 
concerts del DeltaChamber Music 
Festival 2019. 3.091,55 €           

Corrales P ianos S L B64773062



Modificar acord “Projecte constructiu d’un Dipòsit de subministrament a Poble Nou del Delta”  

Es modifica acord de de la JGL de 29 de maig de 2017 en el següents termes: Designar a l’enginyer XFB, per la 
redacció del “Construcció d’un dipòsit circular per a aigua potable al Poble Nou del Delta, amb una capacitat de 
600m3 realitzat en formigó armat i amb casetes per als mecanismes de sortida i cloració totalment acabat «.


