
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2019

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

Hora inici: 08:04
Hora fi: 09:12

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 23
de setembre de 2019.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’atorguen les llicències següents:
A Apasa, per instal·lació fotovoltàica sobre coberta per autoconsum a l’Av. Josep Tarradelles, 14-34
A Probodelt SL, per construcció de nau industrial sense ús al carrer Rin, 2-B 
A Silvana Llaó Castelló, per obertura de buit en façana per a porta de magatzem al carrer Calderon de la Barca, 4

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ANY 2020
El municipi d’Amposta s’adhereix al  contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de 
dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou 
mesos més. 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275
Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015
Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397
Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426
Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899
Sublot BT7 2.1A 145,415
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37
Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008



Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541
Sublot BT13 3.0AP1 114,198
Sublot BT14 3.0AP2 100,212
Sublot BT15 3.0AP3 72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851
Sublot AT2 3.1AP2 91,014
Sublot AT3 3.1AP3 72,865
Sublot AT4 6.1AP1 114,934
Sublot AT5 6.1AP2 97,737
Sublot AT6 6.1AP3 90,992
Sublot AT7 6.1AP4 81,417
Sublot AT8 6.1AP5 74,936
Sublot AT9 6.1AP6 65,815

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 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

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
Lot 2 Alta Tensió (AT): 

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). 



CONTRACTES MENORS

RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UN NOU PAVELLÓ DE FI-
RES
S’aprova la renuncia a la celebració del contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu del nou pavelló
de fires amb els Arquitectes, Gerard Puig Freixas i David Sebatián Ucles, derivada de l’acord adoptat per la Jun-
ta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2008, pel qual es va aprovar el Plec de condici-
ons econòmiques, administratives i tècniques rectores del concurs d'idees que permetrà la formalització del
contracte de consultoria i assistència tècnica per la realització del projecte tècnic per la construcció d'un pave-
lló de fires i un edifici docent.

RESOLUCIÓ RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LES BASES PUBLICADES AL BOPT DE 5
DE SETEMBRE DE 2019
Es desestima el recurs de reposició interposat per GCP contra  les bases publicades al BOPT, el 5 de setembre
de 2019, de la promoció interna d’una plaça de tècnic gestor de projectes de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord
amb els fonaments jurídics recollits a l’informe de Secretaria que es reprodueix íntegrament en el punt II de
l’apartat dels Antecedents d’aquesta proposta d’acord

RESOLUCIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PERJUDICIS  DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRAC-
TE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
S’ordena la incautació de la fiança dipositada en metàl·lic a la Dipositaria municipal per l’empresa Serveis inte-
grals plana, SL., per un import de 1.178,69 €., en concepte de pagament parcial de la quantitat de 18.395,65 €.,
corresponent al rescabalament de les conseqüències econòmiques derivades de la incorrecta execució del
contracte per la prestació dels serveis  de col·laboració en la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament
d’Amposta.

Obres
reparació de la teulada de l’auditori 
municipal d’Amposta 9.075,00 €           E ulunsa S L B66149972

Subministraments
material per al manteniment de 
l’edifici de l’ajuntament. 1.864,43 €           Kilovatio Galicia S AU A15051089

Serveis

treballs d’oficial de jardineria i auxiliar 
jardiner per al manteniment de zones 
verdes municipals. 7.319,25 €           

Urbaser S A A79524054

Serveis

servei de neteja i desembós de 
clavegueram alternatiu als serveis de 
l’ajuntament. 4.000,00 €           

Transporte Royo e Hijo S L B43475946

Serveis
reparació grua electricistes matrícula 
0306FTS. 2.283,34 €           Germans Gelida S A A43027770

Serveis

sessió formativa en l’àmbit d’economia 
cooperativa dins de l’Ateneu 
Corporatiu Terres de l’Ebre. 1.815,00 €           

Coopde Mà S CCL F65347841

Serveis

sessió formativa per al segell coopera 
de l’Ateneu Corporatiu Terres de l’Ebre.

1.633,50 €           
Facto Assessors S CCL F66633389

Serveis
imatge gràfica i corporativa de l’Ateneu 
Corporatiu Terres de l’Ebre. 1.815,00 €           Hernan Grau Babió ****770**

Serveis
serveis de desenvolupament del 
projecte VAG Experience. 12.003,20 €         E spai Kowo S L B55659262

Serveis
reparació del sistema de climatització 
de l’edifici de la Fundació Pedrera. 1.779,91 €           

Instal·lacions i
Manteniment Melich S L

B43395946

Serveis
espai d’un estand al Delta Festival 
Birding. 2.500,00 €           E quip Barcelona 92 S L B58661083



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a SNF per assistir a la Jornada de prevenció i gestió dels residus municipals cap al 2030 que es reali-
tzarà a Barcelona el dia 2 d’octubre de 2019 de les 8’30 a 16’30 hores.

S’autoritza a EFC per assistir al Curs Introducció al règim local que es realitzarà a Tortosa els dies 9, 16, 23 i 30
d’octubre de 2019 de les 9’30 a 13’30 hores.

S’autoritza a RNA i VAG per assistir a la sessió que es realitzrà per presentar les línies estratègiques i dels deta-
lls tècnics per a la secció de PECT i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, que es realitzarà a Tarragona el dia 4 d’octubre de 2019 d’11 a 13 hores.

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ JORNADA LABORAL
S’autoritza la sol·licitud formulada per XTC per - Reduir la seva jornada laboral per raons de guarda legal, un
20% per tenir cura d’un fill menor de 12 anys amb la reducció proporcional del sou des del 1 d’octubre del
2019 fins al 31 de desembre del 2019.

SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE JORNADA LABORAL
S’autoritza la sol·licitud formulada per MFM on sol·licita seguir amb la reducció de jornada per guarda legal, pe-
rò ampliant la seva jornada a partir de l’octubre de 2019 a un 80% amb el següent horari: de les 9:30h a les
15:06h. 

PROPOSTA D’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS A TREBALLADORA MUNICIPAL
S’aprova assignar de forma provisional a l’administrativa de la Policia Local, SSM la funció de tramitació d’expe-
dients sancionadors per tal de millorar aquest procediment.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
Es deixa damunt la taula

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza disposar i reconèixer l’obligació:
Relatives a la relació número 1261 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 4.084,61 eu-
ros, la qual comença amb Gestora de Runes del Tarragonès, S.L, per import líquid de 2.235,02 euros, i fina-
litza amb M&C Systemebre, S.L, per import líquid de 1.849,59 euros
Es reconeixen obligacions: 
Relatives a la relació número 1262 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 176.354,84€, la
qual comença amb Consell Comarcal del Montsià, per import de 62.336,80 euros, i finalitza amb Consell 
Comarcal del Montsià, per import de 9.904,96 euros.
Relatives a la relació número 1263 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid 66.919,61 euros, 
la qual comença amb Prevenactiva, S.L.U, per import líquid de 2.925,00 euros, i finalitza amb Multiserveis 
Benet, S.L, per import líquid de 1.909,38 euros.
Relatives a la relació número 1264 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 39.715,23 eu-
ros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 7.708,68 euros, i finalitza amb Funda-
ció Privada Astres, per import líquid de 2.480,48 euros.
Relatives a la relació número 1265 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 10.425,28 eu-
ros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 4.738,76 euros, i finalitza amb ISS 
Facility Services, S.A, per import líquid de 3.723,32 euros.
Relatives a la relació número 1266 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.641,83 €, la 
qual comença amb Remsa Memorial, S.A, per import de 2.641,83 euros, i finalitza amb Remsa Memorial, 
S.A, per import de 2.641,83 euros.
Relatives a la relació número 1267 de data 30/09/2019, que ascendeix a un import líquid de 25.436,03 €, la
qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 8.344,80 euros, i finalitza amb
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import de 17.091,23 euros.



APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
S’aprova la justificació presentada pel Club Futbol Amposta pel tercer pagament, d’un total de quatre, del con-
veni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import d’11.059,14 euros i es reconeix l’obli-
gació de 11.000 euros, corresponent al tercer pagament, d’un total de quatre, del conveni signat per 2019 en-
tre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Futbol Amposta.

SOL·LICITUD D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Es renova  l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a JMR, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei
situat a l’Av. Josep Tarradelles, carrer Avda. Josep Tarradelles, 166,3,3

SOL·LICITUD D’ACCÉS A DADES DE VIDA LABORAL DE LA TGSS MITJANÇANT VIA OBERTA DE L’AOC
Es sol·licita l’autorització esmentada per a que els tècnics i personal administratiu de Serveis Socials puguin fer
un diagnòstic acurat i poder abordar les situacions socials, econòmiques i laborals de les persones ateses, i per
tal de que aquestes persones no hagin d’aportar aquesta documentació, és fa necessari disposar d’accés a la
consulta d’aquesta informació mitjançant els serveis de Via Oberta del consorci AOC.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es desestima la sol·licitud presentada per JuntssAmposta per fer ús del Teatre del Casal per tal de realitzar una
xerrada república digital el 24 d’octubre de 2019 de les 20:00 hores fins les 21:30 hores ja que la instal·lació està
ocupada aquell dia.

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Aula Magna - els dies 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 i 18 d’octubre de 2019 de
les 08:30 a les 13:15 hores a Creu Roja Amposta.

S’autoritza l’ús del Teatre del Casal Municipal els dijous del 3 d’octubre de 2019 fins al 25 de juny de 2020, de
19:00 hores fins les 21:00 hores a l’Associació la Rondalla dels Alfacs

S’autoritza l’ús del Teatre del Casal Municipal els dilluns de 7 d’octubre de 2019 fins al 22 de juny de 2020 de les
17:00 hores fin les 22:00 hores a l’Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre

S’aprova cedir les  pistes exteriors de l’Escola Institut Agustí Barberà a partir del 14 d’octubre de 2019 fins al 26
de juny de 2020 de dilluns a dijous per la tarda de les 18’00 a 19’30 hores per realitzar entrenaments de futbol
sala amb nens/es amb risc d’exclusió social derivats de serveis socials per part de Creu Roja Amposta

S’autoritza l’ús de l’auditori municipal el dia 5 d’octubre 2019 de les 15’00 a les 20’00 hores per a realitzar un acte
amb la Universitat de Barcelona.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ BANDEROLES DE LA MARATÓ DE TV3
S’atorga autorització a Televisió de Catalunya d'autorització per a la instal·lació de 100 banderoles a 50 fanals de
l'enllumenat públic dels carrers de la Ciutat per tal de publicitar La Marató de TV3, dedicada a “Les malalties mi-
noritàries” durant el període comprés entre els dies 27 de novembre al 17 de desembre de 2019.

S’autoritza a Engrescats de les Terres de l’Ebre per a que el dia 27 d’octubre de 2019 es pugui celebrar la 4rta.
Caminada i el 2n Canicross Engrescat, a la zona del Parc dels Xiribecs, el pavelló 1 d’octubre, la pista coberta
per als dies 26 i 27 d’octubre i la cessió de la megafonia i microfon, valles per senyalitzar els trams de cursa,
150 cadires, punt de llum a la zona d’arbres darrere d’apasa, un petit escenari, podium de 3, arc inflable i ban-
deres per marcar sortida i arribada.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l’ús del minibús a Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata el dia 13 de desembre de 2019 per a
fer sortides comunitàries.



S’autoritza l’ús del minibús a la Unitat d’escolarització compartida per utilitzar el minibus els dies 11 d’octubre,
22 i 29 de novembre i 20 de desembre de 2019 per a fer sortides culturals de l’alumnat.

CORRECCIONS D’ACORDS MUNICIPALS
La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 22 de juliol de 2019 va aprovar la contractació 
amb Fatsini SL (B43252295), segons oferta presentada per un import total de 2250,60€.
Atès que en el punt PRIMER es va produir una errada material i on consta:
PRIMER. Fatsini SL (B43252295)
Ha de constar:
PRIMER. Estructuras Musicales SL (B43568922)

La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 29 de juliol de 2019 va aprovar la baixa de tràfic i 
de l’assegurança del vehicle municipal amb matrícula T-3976-AW Fiat Doblo. 
Atès que en l’acord es va produir un acord i on consta Fiat Doblo no ha de constar res.

Es reconeix i corregeix les errades materials indicades a la consideració jurídica segona en l’acord de la Junta
de Govern Local de 22 de juliol de 2019, quedant rectificat de la següent manera:
«1er.- Pot acceptar-se concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 10,00 % de la 
quota liquidada.
2n.- Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall:

Liquidació Import Quantitat pagada 10% bonificació Quantitat a tornar

XXXXXXX 307,30 307,30 30,73 30,73

3er.- Procedir a practicar una bonificació de la taxa liquidada per un import de 30,73 € que s’aplicarà per 
transferència al compte indicat per la sol·licitant amb número d’IBAN ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
4t.- Advertir a la persona interessada que aquesta bonificació quedarà supeditada al compliment de mantenir la
plantilla mitjana declarada durant un termini mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas
contrari l’Ajuntament reclamarà el reintegrament de la quantitat indegudament pagada.»

COMUNICACIONS OFICIALS
- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica acord en relació els incidents i atacs a les seus judici-
als. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Jutjat del Contencios Administratiu núm. 2 de Tarragona comunica acabament del procediment 204/2018 
i ordenar l’arxiu del recurs així com la devolució de l’expedient administratiu. La Junta de Govern Local resta
assabentada.
- Ministeri de foment comunica resolució provisional convocatoria 2018 financiació obres “Recuperación y Pu-
esta  en valor de la Celoquia del Castillo de los Caballeros de la Orden de San Juan”. La Junta de Govern Local
resta assabentada.

URGÈNCIES

Aixecament d’embarg  
S’aixeca l’embarg de crèdits que es va fer contra PET

Aprovar conveni adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre el Departament d’interior i l’Ajuntament d’Amposta per a
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.

Modificació partida pressupostària de contracte menor  
S’imputa la contractació menor del subministrament de senyalització per al polígon Tosses, amb el tercer Auto
Pintors Codorniu, S.L,  a la partida pressupostària 04/420/22612 Despeses Promoció Indústria i Empresa.



Aprovar convocatòria subvencions per a programes i activitats de promoció i participació esportiva 2019  
S’aprova la convocatòria de les subvencions per a programes i activitats de promoció i participació esportiva
del 2019

Informe sobre la conveniència d’ampliació del termini per a la 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  
S’aprova l’informe


