
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 4 DE NOVEMBRE 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:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici:08:30
Hora fi: 09:20

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
28 d’octubre de 2019.

ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A LA BARRA DE LA FIRA DE MOSTRES 2019

S'acorda l’adjudicació de la  llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres
2019 a Adell Torres SL en les condicions fixades a les bases reguladores del procediment i el pagament d’un cà-
non de 1.000,00€, el qual es deurà ingressar abans del dia 22 de novembre de 2019

APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES MUNICIPALS
S’aprova l'expedient de contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta – anys
2020 I 2021 mitjançant procediment obert simplificat sumari, oferta més avantatjosa amb un únic criteri de va-
loració.

S’aprova l'expedient de contractació de l’assegurança dels danys dels immobles de l’Ajuntament d’Amposta per
als anys 2020 i 2021 mitjançant procediment obert simplificat sumari, oferta més avantatjosa amb un únic criteri
de valoració.

S’aprova l'expedient de contractació de l’assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels ve-
hicles del parc mòbil de l'Ajuntament d’Amposta – anys 2020 i 2021 mitjançant procediment obert simplificat,
oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.

APROVACIÓ DE PRÒRROGUES DE DIFERENTS CONTRACTES DE SERVEIS
S’aprova a pròrroga del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema ERP municipal
corporatiu adjudicat a l’empresa T-Systems ITC Iberia SAU, per un període d’un any (des d el1 de gener al 31 de
desembre de 2020), per un preu anual de 29.989,16 € més 6.297,72 € en concepte d’IVA (preu total 36.286,88
€).

S’aprova la pròrroga del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica software i hardware utilitzats
per Amposta Ràdio adjudicat a l’empresa Agrupación de Servicios y Productos de Audio, SLU., per un període



d’un any (des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020), per un preu anual de 1.546,37 € més 324,74 € en
concepte d’IVA (preu total 1.871,11 €).

S’aprova la pròrroga del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica dels programes informàtics
Deporwin i Control d’accés adjudicat a l’empresa T-INNOVA, INGENIERIA APLICADA, SA., per un període d’un
any (des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020), per un preu anual de 1.000,00 € més 210,00 € en con-
cepte d’IVA (preu total 1.210,00 €).

CONTRACTES MENORS 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de la RVJ com a peó de la brigada d’obres i serveis, categoria laboral Ag.P-8 (AgP.5), jor-
nada laboral completa del 5 de novembre al 31 de desembre de 2019.

S’aprova la contractació de FLC, com a auxiliar administratiu, categoria laboral C2-14 (C2.3.1), jornada laboral
completa, del 8 de novembre al 13 de desembre de 2019.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Obres
pavimentació de diversos trams de 
camins municipals amb formigó. 24.957,82 €         

Construccions Conrasal
S L

B43479021

Subministraments

vidres per reparar escalons i finestres a 
la biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó. 2.985,34 €           

Vidres i Persianes Bessó
S L

B43631159

Subministraments
uniformitat de representació Gran Gala 
de la Policia Local. 1.522,18 €           Crea Uniformes S L B40530651

Serveis

servei d’aplicació del model de 
prevenció en drogodependencies 
Planet Youth. 6.500,00 €           

Icelandic Centre for S ocial
Research and Analysis
(Icsra)

I450399-2489

Serveis

persones amb coneixements de 
demostracions, concursos, exhibicions 
equines durant tots els dies de fires. 2.525,00 €           

Associació Amics del
Cavall d’Amposta

G55516843

Serveis

servei d’impressió de cartells, tríptics, 
entrades i lones per a la correcta difusió 
i desenvolupament de l’Expoclick.

1.886,87 €           

Luralgurp S L B43681188

Serveis

servei de reparació del sistema de 
climatització del centre de tecnificació.

8.435,84 €           

S istemes de Fred
Industrial i Clima S L

B55600076

Serveis
servei de realització de diferents 
treballs de fusteria al pavelló 1. 5.999,30 €           Lleixà Fusters S CCL F55622211

Serveis
servei de realització de treballs per 
adequació d’edificis per a actes. 4.000,00 €           

E steban Domenech
S egura

****170**

Serveis

servei d’assessorament extern per 
manteniment d’espais verds i servei de 
neteja viària trimestre octubre-
desembre 2019. 1.815,00 €           

Albert Campos Lluch ****201**

Serveis

servei de realització de treballs per 
assolir les necessitats d’instal·lacions 
lumíniques de Nadal. 4.000,00 €           

Planell Vega Instal·lacions
S L

B43816214

Contracte Privat
lloguer de taules, cadires i tarimes per 
poder fer la mostra Expoclick 2019. 2.884,64 €           E structuras Musicales S L B43568922



S’autoritza a IPP i MRM per assistir a la Jornada sobre la gestió del personal temporal interí a l’inici del mandat
el dia 14 de novembre de 2019 de les 9’00 a 15’00 hores a Barcelona, així com el pagament de 130 € com a
quota d’inscripció a la jornada.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  la  retenció  dels  crèdits  i  deutes  per  cobrir  les  responsabilitats  reclamades que ascendeixen a
23.876,25 € de principal reclamat més 7.162,88 euros en concepte d’interessos i costes que hagi de percebre
per qualsevol concepte SCM i JRD

S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JBE, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 2.087,59

S’aprova l’embarg dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JFB, fins cobrir la quan-
titat que ascendeix a un total de 66,07 € 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i la regidoria de comerç i mitjans de
comunicació de l’Ajuntament d’Amposta per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola
d’art ESARDI AFH del 17 d’octubre de 2019 al 27 de febrer de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Pixels & Impressions SL
per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI JSF del 28 d’octubre de
2019 al 24 de gener de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’Institut de l’Ebre per a la formació
pràctica als serveis educatius de l’Ajuntament d’Amposta de l’alumna de l’Institut de l’Ebre AMP del 29 d’octubre
de 2019 al 3 d’abril de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 1409 de data 04/11/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 28.951,77 euros, la qual comença amb Estructuras Musicales, S.L, per import líquid de 2.250,60
euros, i finalitza amb Calleja Sansano, Carlos, per import líquid de 1.815,00 euros
Relatives a la relació número 1410 de data 04/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 3.460,88 eu-
ros, la qual comença amb Servigrues Tomás, S.L, per import líquid de 3.460,88 euros, i finalitza amb Servi-
grues Tomás, S.L, per import líquid de 3.460,88 euros.
Relatives a la relació número 1411 de data 04/11/2019, que ascendeix a un import líquid 5.686,52 euros, la
qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 1.963,20 euros, i finalitza amb ISS Facility Servi-
ces, S.A, per import líquid de 3.723,32 euros.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la LRR, danys que han estat valorats en un
total de 994,70 € (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa pel Taller Xapa i Pintura Joan Gil Jime-
nez, els quals assumirà la companyia d’assegurances.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per SVP, danys que han estat valorats en un
total de 683,64 €. (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa pel taller Auto pintors Codorniu, SL,
els quals assumirà la companyia d’assegurances.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la ARV, danys que han estat valorats en
un total de 638,70 €. (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa pel taller Auto-Comercial Roig SL,
els quals assumirà la companyia d’assegurances.



S’accepta  la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per XRM, danys que han estat valorats en un
total de 100,43 € (IVA inclòs) d’acord amb el pressupost de reparació emès per Smart phone Amposta distribu-
ïdor autoritzat de l’empresa MásMóvil, els quals, assumirà la companyia d’assegurances

MERCAT MUNICIPAL
S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior, constituïdes sobre els mòduls P7 i P8 a: MSL
com a cessionària.

S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior, constituïdes sobre el bar i la casella número
28 a SDM, com a cessionari.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per OGM i IPE consistent en el 50,00 % de la quota liquidada.

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament sol·licitat per MRR

RECLAMACIÓ CONTRA L’IIVTNU
S’accepten les al·legacions de ASM i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no sub-
jecció.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
S’accepten les al·legacions de MRG i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no sub-
jecció.

S’accepten les al·legacions de JSD i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no sub-
jecció.

S’accepten les al·legacions de SOM i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no sub-
jecció.

S’accepten les al·legacions de MNM i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no
subjecció.

Es considera que les liquidacions estan prescrites com reclama DRM

Es considera que atès el que determina l’ordenança fiscal JPF havia de pagar íntegrament la quota de subscrip-
tor de l’exercici 2018 i per tant el cobrament per la via d’execució forçosa ha estat correcte.

Es procedeix a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 153,70 € corresponent a l’import
pagat per la Generalitat

Es procedeix a  a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 829,66 € corresponent a l’im-
port pagat per generalitat Agricultura

Es procedeix a anul·lar els rebuts reclamats per MZ  per estar englobats en l’acord de bonificació del 100 % del
curs 2018-2019.

SOL·LICITUD DE REGULACIÓ D’ORDENANÇA
Vista la sol·licitud presentada pel senyor ACC en nom i representació de l’Institut Català de la Salut – Generalitat
De CatalunyaLa no exempció dels immobles de titularitat pública destinats al servei d’assistència sanitària està
ajustada a llei en tant i en quant és una exempció potestativa que s’ha de regular per l’ordenança fiscal i la nos-
tra ordenança no la té contemplada.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a la Federació Esport adaptat l’ús de la piscina petita tots els dimarts des de les 17:30 fins les 18:30. 

S’autoritza amb efectes retroactius a  l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre per fer ús de l’espai Ebrekm0
de l’oficina de turisme per tal de realitzar una xerrada sobre dietètica i nutrició “Proximitat i sostenibilitat. Claus
per a una dieta responsable” el dia 29 d’octubre de 2019 de les 18’30 a les 20:00 hores.

S’autoritza a  Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies l’ús del Teatre del Casal Municipal per tal de
realitzar un procés participatiu en usuaris de serveis socials (PESS) el dia 7 de novembre de 2019 de les 10 a
les 14 hores.

S’autoritza a la  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollés l’ús de l’aula dels baixos de la biblioteca municipal
per tal de realitzar un curs gratuït de màrqueting digital i venda online els dies 20 de novembre i 20 de desem-
bre de 2019 de les 14’30 a les 17 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza amb efectes retroactius a Prevenactiva SLU, per realitzar una pràctica d’un curs de treballs en alça-
da al parc dels xiribecs el dia 29 d’octubre de 2019 de les 15 a les 18 hores.

S’autoritza a l’Escola Miquel Granell per realitzar una caminada pels carrers de la ciutat amb nens i famílies, des
de l’escola Miquel Granell fins al parc dels Xiribecs el dia 16 de novembre de 2019 de les 9 a 13 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza la cessió de l’escenari gran a l’Escola Consol Ferré

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a JCP per la instal·lació d'un remolc per elaborar i vendre creps a l'entrada del pavelló durant la cele-
bració de la Fira Expoclick 2019. 

S’autoritza a  Atracciones Mediterraneio SL per la instal·lació d'una màquina de coto a l'entrada del pavelló du-
rant la celebració de la Fira Expoclick 2019. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza amb efectes retroactius l’ús del minibús al Club Handbol Amposta el dia 3 de novembre de 2019
per desplaçament de l’equip a Barcelona.

S’autoritza l’ús del minibús al Club Handbol Amposta els dies 11 i 25 de gener, 8, 9 i 22 de febrer, 7 i 21 de
març; i 4 d’abril de 2020 amb motiu dels partits que té el Club Handbol Amposta.

S’autoritza l’ús del minibús al Club Handbol Amposta els dies els dies 26 de gener, 7 i 22 de març de 2020 amb
motiu dels partits que té el Club Hoquei Amposta.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució revocació final subvenció atorgada expedient 15/
FOAP/269/0126254 per a la realització de les accions formatives en base a l’Ordre EMO/260/2015, de 17 
d’agost (FOAP 2015). La Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.



URGÈNCIES

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Negdia Catalunya SA, per escomesa directa de gas al Ptge. Jupiter, 13
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per estesa de línia aèria de baixa tensió al pol. 24 parc.349-350
A Endesa Distribución Eléctrica SLU, per instal·lació d’equip telecomandament centre de transformació existent al
carrer Barcelona

Sol·licitud d’assistència a tribunal de selecció  
S’autoritza a TGG una reducció del 20% de la jornada per guarda legal

Correcció d’errada material de l’acord de JGL sobre l’atorgament de la subvenció dels perceptors de rendes baixes i
l’IBI  
Es reconeix i corregeix l’errada material indicada en la consideració jurídica segona en l’acord de la Junta de
Govern Local del 9 de setembre de 2019, quedant rectificat de la següent manera:
«Primer.- Acceptar les al·legacions formulades pel Sr. OMD.
Segon.- Reconèixer el dret a ser beneficiari de les mencionades subvencions conseqüència de l’acceptació de la re-
clamació.
Tercer.- Atorgar al senyor OMD les següents subvencions:
- Quota tributària de l’IBI per un import de 72,76 €.
- Ajut com a preceptor de rendes baixes per un import de 140,00 €.
Quart.- Practicar el pagament de dites subvencions al compte de la persona interessada obert a CaixaBank amb número
d’IBAN ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Es reconeix i corregeix l’errada material indicada en la consideració jurídica segona en l’acord de la Junta de Govern
Local del 9 de setembre de 2019, quedant rectificat de la següent manera:
«Primer.- Acceptar les al·legacions formulades pel Sr. FEV.
Segon.- Reconèixer el dret a ser beneficiari de les mencionades subvencions conseqüència de l’acceptació de la re-
clamació i procedir a transferir els imports concedits per les indicades subvencions atenent al següent detall: 

Nom i cognoms DNI Subvenció Quantitat Compte

FEV ****675** RB 100,00 € ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Francisco ESCRIBANO VILLEGAS ****675** IBI 85,67 € ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat, a Tresoreria, a l’Oficina de Gestió Tributària i a Intervenció per a la cor-
responent comunicació a l’AEAT.»

Declarar desert procediment contractació del servei de col·laboració com entitat gestora de recaptació
Es declara desert el procediment de  licitació per a l’adjudicació del contracte de servei de col·laboració com enti-
tat gestora de recaptació de  l’Ajuntament.

Modificació contracte assegurança danys dels vehicles i de la protecció jurídica parc mòbil any 2019  
S’aprova la modificació del contracte de l’assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles
del parc mòbil de l'Ajuntament d’Amposta – any 2019 – lot 1: assegurança de la flota de vehicles, fonamentada en
la causa de l’apartat 2,a) de l’article 205 de la Llei 9/2017, amb la finalitat d’incorporar l’assegurança model Opel Vi-
varo, matrícula 4099 JPT, amb la qual cosa l’import del contracte s’incrementarà en un import de 195,50 €.

Conveni col·laboració Fundació Privada Habitat3  
S’aprova l’esborrany de conveni a formalitzar amb la Fundació Privada Hàbitat3 i l’Ajuntament d’Amposta en l’àmbit
de  les polítiques i programes socials d’habitatge per una vigència de quatre anys des de  la seva signatura.


