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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de
data 11 de novembre de 2019.

APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Josefa Gine Gasa per instal·lació d’ascensor al carrer Carles I núm. 9

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS
S’aprova la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les alarmes dels edificis municipals adju-
dicat a l’empresa Catalana de seguretat integral 74, SL., per un període d’un any (des de l’1 de gener al 31
de desembre de 2020), per un import de 3.753,60 € més 788,25 € corresponents a l’Impost sobre el valor
afegit.

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA CORPORATIVA MUNICIPAL DE
DADES
S’aprova la pròrroga del contracte dels serveis de manteniment de la xarxa corporativa municipal de da-
des de l'Ajuntament d’Amposta adjudicat a l’empresa Netics Communications, SLU., per un període de dos
anys (des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021), per un preu anual de 26.620,00 euros anu-
als (IVA inclòs).

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DE LA REVISTA
AMPOSTA
S’aprova l’expedient de contractació dels serveis de maquetació i impressió de la Revista Amposta, mitjan-
çant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i trami-
tació ordinària.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI AL
CARRER SANT ROC”
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució de les obres “Construcció d’edifici al carrer Sant Roc” mit-
jançant procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinà-
ria.



DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ DE LA
FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
Es desisteix del procdiment per l’adjudicació del contracte del servei de direcció de la Festa del Mercat a la Pla-
ça, convocat per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2019.

CONTRACTES MENORS

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova  la certificació d’obres núm. 9 de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”,
per un import de 79.399,65 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatà-
ria,  UTE  Adolfo  Constructors  del  Montsià  i  Contregisa,  així  com les  factures  números  1900000018  i
1900000017.

S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “18_024 Substitució d’enllumenat al barri quintanes, casc
antic fase 2.2”, per un import de 14.858,16 € així com la factura número VE-217.

S’aprova la certificació d’obres núm. número 5 de l’obra “Pavelló Poliesportiu PAV-2 (AMPOSTA)”, per un im-
port de 160.207,93€, així com la factura número 5.

APROVACIÓ DE PREUS NOUS
S’aproven les noves unitats d’obra PN07, PN08, PN09, PN10, PN11, PN12 i PN13 corresponents a l’obra
“18_023 Obres de Millora d’adequació de Barreres Arquitectòniques” degudament signada per les directo-
res de les obres i per l’adjudicatària Enco Construccions i Rehabilitacions SL, que es diran a continuació, la
seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:
- PN07 per un import de 199,67 €.

Serveis

netejar, desinfecció i desinsectació 
d’expedients administratitus generats 
per l’Ajuntament d’Amposta. 13.055,90 €         

Gestior Quimics SL B59360818

Serveis

servei del projecte executiu per 
escalfar l’aigua del got de la piscina 
exterior. 7.865,00 €           

Eixumura d’Industries SL B55667489

Serveis
servei de neteja de l’espai social Sant 
Jordi. 3.627,10 €           Eulen SA A28517308

Serveis

servei de lloguer de cabines WC per 
substitució del WC del bar del Parc dels 
Xiribecs. 5.989,50 €           

Servicios de Transporte
Royo e Hijo SL

B43475946

Serveis

servei de publicitar la fira a tanques 
publicitàries, elaborar el catàleg oficial 
de la fira, instal·lar megafonia i 
confeccionar 30 plafons. 3.800,00 €           

Sofira Comunicació SL B55709232

Serveis

servei de realitzar el projecte executiu 
de l’instal·lació tèrmica per al vestíbul 
del Museu d’Amposta. 2.313,52 €           

Engitec Innovació SLP B43805662

Serveis

servei de realitzar classes de suport als 
col·legis durant el curs 2018-2019 amb 
motiu de l’activitat anual del Pla 
Educatiu Entorn. 3.900,00 €           

Aprenem Extraescolars SL B55760904

Subministraments
reixa de compost plàstic per als 
imbornals del mercat municipal. 1.950,22 €           Herraiz Sistemes SA A43655133

Subministraments

senyals ocultes de prohibit estacionar i 
separadors de carril.

3.167,88 €           

Produr – Projectes i
Instal·lacions d’Espais
Urbans SL

B55532782



- PN08 per un import de 79,71 €.
- PN09 per un import de 85,44 €.
- PN10 per un import de 61,03 €.
- PN11 per un import de 43,78 €.
- PN12 per un import de 29,82 €.

SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BESTRETA
S’atorga a RFG una bestreta de 1.404,89 € a retorna en 14 mensualitats

AIXECAMENT D’EMBARGS
S’aprova l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer contra BM.

S’aprova l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer contra XFB.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre CB, fins cobrir la quanti -
tat que ascendeix a un total de 210,00 

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre AE, fins cobrir la quantitat
que ascendeix a un total de 240,00 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Ajuntament d’Am-
posta (Amposta Ràdio) per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI
JPT de l’11 de novembre de 2019 al 12 de març 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 Onada Edicions SL
per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI RBC del 18 de novem-
bre de 2019 al 18 de febrer de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració que s’annexa, amb les clàusules que inclou, entre l’Agència Catalana
de la Joventut i l’Ajuntament d'Amposta amb la finalitat d’establir la col·laboració entre la Sala d’art Jove i Lo
Pati Centre d’Art de les Terres de l’Ebre.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament d’Amposta per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per
consum o tinença de drogues 

S’aprova el Conveni de Col·laboració entre La Fundació La Pedrera i l’Ajuntament d’Amposta 

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d'Amposta, i que tindrà durada entre els cursos 2019-2020 i
fins al curs 2022-2023.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d'Amposta, i que tindrà durada entre els cursos 2019-2020 i
fins al curs 2022-2023.

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 1482 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 9.823,11 
euros, la qual comença amb Quemada Cuatrecasas, Angel, per import líquid de 3.404,05 euros, i finalit-
za amb Benito Arno e Hijos, S.A.U, per import líquid de 4.604,66 euros



Relatives a la relació número 1483 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 6.151,40, 
euros, la qual comença amb Sorea, S.A, per import de 6.151,40 euros, i finalitza amb Sorea, S.A, per im-
port de 6.151,40 euros
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1484 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 28.930,56 
€, la qual comença amb Amposta Serveis Municipals, S.L.U, per import de 2.111,11 euros, i finalitza 
amb Amposta Serveis Municipals, S.L.U, per import de 5.277,78 euros.
Relatives a la relació número 1485 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid 1.624,72 eu-
ros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 1.624,72 euros, i finalitza amb 
ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 1.624,72 euros.
Relatives a la relació número 1486 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.845,86 €, 
la qual comença amb Juper Desarrollos, S.L, per import de 1.845,86 euros, i finalitza amb Juper Dearro-
llos, S.L, per import de 1.845,86 euros.
Relatives a la relació número 1487 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 15.906,95 
euros, la qual comença amb Sistemes d’organització, S.A, per import líquid de 2.978,97 euros, i finalitza 
amb Solred, S.A, per import líquid de 2.249,72 euros.
Relatives a la relació número 1488 de data 18/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 56.096,83 eu-
ros, la qual comença amb Alpha Servicios Personales y Aereos, S.L.U, per import líquid de 7.921,87 euros, i
finalitza amb El Terrat Produccions, S.L.U, per import líquid de 2.783 euros.

ATORGAMENT I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ DE PROGRA-
MES I ACTIVITATS PER PART DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES
S’aproven les justificaciions presentades pels centres pels següents imports:
- l’AMPA del Col·legi Sagrat Cor → 2.460,45 €
- l’AMPA de l’escola Consol Ferré → 4.038,94 €
- l’AMPA de l’escola Agustí Barberà → 10.289,33 €
- l’AMPA del CEE l’Àngel → 3.641,56 €
- l’AMPA de l’escola Miquel Granell → 10.250,68 €
- l’AMPA de l’escola Soriano Montagut → 9.792,58 €
- l’AMPA de l’escola Poble Nou del Delta → 5.565,50 €
- l’AMPA de l’IES Ramon Berenguer IV → 1.715,00 €
- l’AMPA de l’Institut de Tecnificació → 6.574,73 €
Es reconeix l'obligació de la subvenció als centres i pels imports detalls a continuació, previst dins l’aplica-
ció pressupostària 48900.02.3260 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019. 
- l’AMPA del Col·legi Sagrat Cor → 2.368,42 €
- l’AMPA de l’escola Consol Ferré → 2.631,58 €
- l’AMPA de l’escola Agustí Barberà → 2.514,62 €
- l’AMPA del CEE l’Àngel → 2.923,98 €
- l’AMPA de l’escola Miquel Granell → 1.666,67 €
- l’AMPA de l’escola Soriano Montagut → 1.754,38 €
- l’AMPA de l’escola Poble Nou del Delta → 1.403,51 €
- l’AMPA de l’IES Ramon Berenguer IV → 1.715,00 €
- l’AMPA de l’Institut de Tecnificació → 2.865,50 €

DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució a SPB de la fiança de 62,80 € diposita per la reposició dels serveis afectats en motiu
de la llicència d’obres per l’escomesa d’aigua al carrer Lleó, 16

S’aprova la devolució a Gas Natural Catalunya SA de la fiança de 627,33 € diposita per la reposició dels ser-
veis afectats en motiu de la llicència d’obres per obertura de rasa al carrer Escoles, 19. 



RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la sol·licitud de YMC ja que no es pot atribuir la responsabilitat patrimonial dels fets exposats
a aquest Ajuntament, ja que no es donen les circumstàncies necessàries que la determinen.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per CFL, en nom i representació de la
mercantil Agroalimentària Mas de Bernat, SLU., en la que els danys reclamats han estat valorats en un to-
tal de 234,38 € (IVA inclòs) d’acord amb  la factura de reparació emesa pel taller Gerard Roca, els quals as-
sumirà, en la seva totalitat, la companyia d’assegurances.

MERCAT MUNICIPAL
S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del Mercat Exterior, constituïts sobre la parada 088027 ubi-
cada al carrer Simpàtica número 25 a favor de MSM, com a cessionària.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet referent a les liquidacions núme-
ros 1024805 i 1024804 pel que fa a la transmissió patrimonial a títol successori provinent de la seva mare a
la bonificació del 40% de la quota tributària de l’immoble ubicat al carrer C/ BRASIL NÚMERO 17-19 01 B se-
gons l’establert a l’article 9è. de l’ordenança fiscal i s’aplica la bonificació detallada

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es notifica  JCE qui manifesta que se li ha embargat el compte per un deute de l’expedient sancionador nú-
mero ES042/2014 que manifesta ja ha prescrit, pel que demana la devolució de la quantitat embargada
que el deute no ha prescrit.

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIÓ
Es considera ajustat en dret tota la tramitació en seu de gestió tributària i recaptació de la liquidació se-
gons la reclamació de EM

S’accepten les al·legacions de EC en la que manifesta que va transmetre el pis a l’entitat bancària titular del
crèdit hipotecari a conseqüència d’una escriptura de compravenda equiparable a dació en pagament de
deute, pel que demana l’anul·lació de la liquidació pendent de pagament.

APROVACIÓ DE PRESTACIONS I CONDICIONS GENERALS DE LA FIRA D’ENTITATS 2019
S’aproven les prestacions i condicions generals de la Fira d’Entitats 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
S’autoritza a l’Asssociació Dashmesh per la realització d’una festa de tipus cultural i tradicional on es farà
una fira de caràcter indu per als dies 19 fins al 22 de desembre (ambdós inclosos) al pavelló de fires.

CORRECCIÓ D’ACORD MUNICIPAL
S’aprova la correcció de l’acord del 7 d’octubre de 2019
on consta:
TERCER. AMIC DE I AM PADEL, import de la subvenció 2.000,00 € i NGR, import de la subvenció 2.000,00 €,
Ha de constar:
TERCER. AMIC DE I AM PADEL, import de la subvenció 1.250,00 € i NGR, import de la subvenció 1.250,00 €.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta a impartir ac-
cions formatives del programa Projectes Singulars – Línia 1 2018. La Junta de Govern Local resta assa-
bentada.
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució acceptar renúncia i reclamació quantitat paga-
ment indegut per part del SOC, expedient 16/FOAP/315/0144572 per a la realització de les accions for-



matives en base a l’Ordre TSF/288/2016, de 24 d’octubre (FOAP 2016). La Junta de Govern Local resta 
assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  
S’autoritza  l'ús del minibus a  l’Associació Siloé els dies 27 de desembre de 2019, 3, 17 i 31 de gener i 14 i 21
de febrer de 2020 per recollida d’aliments a Reus.

Declarar desert licitació contractació assegurança danys immobles anys 2020-2021  
Es declara deserta la licitació corresponent a la contractació de l’assegurança dels danys dels immobles de
l’Ajuntament d’Amposta per no haver-se presentat cap oferta en el termini legalment establert.

Aprovar expedient contractació assegurança danys immobles anys 2020 i 2021  
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.

Nomenament nou voluntari de l’associació de protecció civil  
S’aprova el nomenament de FJOR com a voluntari de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Ampos-
ta.

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitats de formació  
S’autoritza a MAV per assistir a la Jornada formativa dirigida als responsables dels PIC el dia 18 de novem-
bre de 2019 de les 10’00 a 13’30 hores a Tarragona.

S’autoritza a MLB per assistir al curs C19-089 Modul 2: “Rehabilitació d’estructures i fonaments” que es rea-
litzarà a Tarragona els dies 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre de 2019 de les 10 a 14 i de les 16
a les 19 hores.

S’autoritza a MCVB per assistir a la Jornada de Contractació Administrativa i funció interventora local que
es realitzarà a Tarragona el dia 21 de novembre de 2019 de les 9’15 a les 15 hores.

S’autoritza a IVF per assistir al curs semipresencial: Introducció al desenvolupament econòmic local, con-
certació i desenvolupament que es realitzarà a Tarragona els dies 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre
i 3 i 10 de desembre de 2019 de les 16 a les 20 hores.

S’autoritza a IVF, GE, NM, NM, SP, HD, AR i SR per assistir a la Jornada d’intercanvi al Campus Motor de
l’Anoia que es realitzarà a Igualada el dia 8 de novembre a partir de les 10’30 hores.


