
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 9 de desembre de 2015 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga,  Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 
Balart, Joanna Isabel Estévez González. 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
 
Hora inici: 08:30h 
Hora final: 09:30h 

 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 
anterior, de 30 de novembre de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
Atorgar una pròrroga de 12 mesos a Miravete Habitat SL per la construcció d’edifici d’habitatges 
entre mitgeres al carrer Sant Cristòfol (Exp. 2014/251) 
 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 

• Contractació dels serveis consistents en el manteniment anual del programari gestió Policia 
Local (Eurocop) corresponent al període 01/04/2016 a 31/12/2016 amb Eurocop 
Technologies SL segons oferta presentada per un import total de 3.811,50 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la renovació del manteniment de llicències Oracle 
per al període del 01/01/2016 al 31/12/2016 amb Oracle Iberica SRL segons oferta 
presentada per un import total de 1.039,81 €. 

• Contractació dels serveis consistents en la renovació del manteniment anual maquinari i 
programari emissió Amposta Ràdio, per al període del 01/01/2016 al 31/12/2016 amb 
Agrupación de servicios y productos de audio SLU segons oferta presentada per un 
import total de 1.246,37 € més IVA. 

• Contractació dels serveis consistents en la renovació del manteniment anual del sistema de 
gravació de comunicacions de veu de la Policia Local, per al període del 01/01/2016 al 
31/12/2016 amb Alava Ingenieros Telecom SLU segons oferta presentada per un import 
total de 2.298,24 €. 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 

• Contractació del subministrament consistent en l’adquisició d’un senyal pedagògic de 
velocitat i complements per al seu funcionament amb Distribucions LYF Vic SL segons 
oferta presentada per un import total de 3.417,34 €. 

• Contractació del subministrament consistent en l’adquisició d’un escàner Fujitsu ScanSnap 
ix500 per al departament d’Intervenció de fons amb Sant Jordi Ofimàtica SL segons oferta 
presentada per un import total de 520,3 €. 

• Contractació del subministrament consistent en l ‘adquisició de dos ordinadors portàtils per 
a ESARDI amb M&C Systemebre SL segons oferta presentada per un import total de 
983,12 €. 



 

• Contractació del subministrament consistent en l ‘adquisició de tres cadires per a 
gronxadors planes i una tipus bressol per a recanvis amb Produr. Projectes i instal·lacions 
d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 379,92 €. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN FILL 
Autoritzar a X.T.C. la reducció d’un terç de la seva jornada amb la percepció del 80 % de les seves 
retribucions, a partir del dia 1 de gener al dia 30 de juny de 2016. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

• Autoritzar a X.M.P. i M.P.G. a assistir a la jornada “Atenció compartida: treballant junts 
amb una visió comunitària” que es celebrarà a Esadecreapolis a Sant Cugat del Vallès, el 
dia 17 de desembre de 2015 de 9 a 15 hores. 

• Autoritzar a A.R.F. a realitzar el primer nivell del programa TREVA “Tècniques de relaxació 
vivencial aplicada a l’aula” els dies 4, 11, 18, i 25 de novembre i 2 de desembre de 2015 de 
17.30 a 21.30 hores i pagar el 50% de la matrícula, 45,00€. 

• Autoritzar a L.A.S. a assistir a la X trobada perifèrica: el paper dels tècnics de prevenció 
vers els club cannàbics i prèviament a la comissió permanent de la xarxa perifèrics, que 
es realitzarà a Tarragona el dia 10 de desembre de 2015 de 9 a 13.30 hores. 

• Autoritzar a I.V.F. a assistir a la jornada sobre el programa Fem ocupació per a Joves 2015 
que es realitzarà el dia 15 de desembre de 2015 a l’Ajuntament de Tarragona de 10 a 13 
hores. 

• Autoritzar a N.M.B. a assistir a la reunió del grup de treball d’ajuntaments del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre per a la coordinació dels projectes d’Smarts Cities que es 
realitzarà el dia 11 de desembre de 2015 de 12.30 a 15.00 hores. 

 
SOL·LICITUDS DE PAGAMENT DE LA SEGONA PART DE LA PAGA EXTRA DE L’ANY 2012 

• Pagament de 437,52 € a JA.B.G. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 474,43 € al JM.R.T. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 412,33 € a A.M.G., vídua de JA.L.Q., concepte de recuperació de part de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 353,19 € a O.M.F. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pament de 297,95 € a R.R.R. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 319,52 € al G.H.O. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 79,86 € a V.R.M. pels motius indicats en concepte de recuperació de part de 
la paga extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 342,88 € al S.S.A. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 94,24 € a S.S. en concepte de recuperació de part de la paga extraordinària 
i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 430,21 € a M.M.A. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

 



 

• Pagament de 398,92 € a P.LL.F. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

• Pagament de 350,30 € al M.F.G. en concepte de recuperació de part de la paga 
extraordinària i addicionals del mes de desembre de 2012.  

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

• Relació  número 546 de data 09/12/2015 que ascendeix a un import líquid de 5.303,13 €, 
la qual comença amb ADO Urban Furniture SL per import de 5.303,13 € i finalitza amb 
Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA, per import de 1.438,99 €. 

• Relació número 545 de data 09/12/2015 que ascendeixen a un import líquid de 19.615,91 
€ la qual comença amb ISS Solu de LImpieza Direct SA per import de 3.508,56 € i finalitza 
amb Gestion Hipermercados Caprabo Elisa SL per import de 1.500 €. 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FIRA D’ENTITATS DE CAIRE SOCIAL” 
Aprovar la realització de l’activitat “Fira d’entitats de caire social” acte paral·lel al XVIIIè Mercat de 
Santa Llúcia, el dia 13 de desembre de 2015 de 10 a 21 hores al carrer Major. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Autoritzar a LM.V.A. a ocupar la via pública amb una terrassa, al carrer Corsini, davant del 
bar Campari els dies 12 i 13 de desembre de 2015 en motiu del Mercat de Santa Llúcia. 

• Autoritzar a A.M.V., candidata de Democràcia i Llibertat, a ocupar la via pública a la Plaça 
Ramon Berenguer IV per col·locar una carpa electoral els dies 12 i 15 de desembre de 
2015 en motiu de la campanya electoral. 

• Autoritzar a A.T.T., representant de PSC Amposta, a ocupar la via pública a la Plaça 
Ramon Berenguer IV per col·locar una carpa electoral els dies 12 i 15 de desembre de 
2015 en motiu de la campanya electoral. 

• Autoritzar a A.T.R., representant d’ERC, a ocupar l’espai públic de la plaça del mercat els 
dies 12 i 15 de desembre de 2015 pel matí. 

• Autoritzar a a J.T.O, representant de Ciutadans, en la que demana autorització per poder 
col·locar una carpa informativa el proper dia 8 de desembre de 2015 davant l’entrada del 
Parc dels Xiribecs, a l’Av. Sebastià Juan Arbó. 

• Autoritzar al Grup de Dansa Paracota en la que demana autorització per fer una ballada 
de jotes a la Plaça del Mercat el dia 13 de desembre de 2015. 

• Autoritzar a G.S. a realitzar el dia 5 de desembre de 2015, un mercadillo artesanal al parc 
dels Xiribecs el dia 5 de desembre de 2015. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS. 
Atorgar autorització, en l’àmbit de les competències municipals, al Club de Tir Montsià 
d’Amposta, per la realització de les següents proves: 
a) Competicions socials:  

• 28 de febrer de 2016 
• 20 de març de 2016 
• 24 d’abril de 2016. 
• 29 de maig de 2016. 
• 19 de juny de 2016. 
• 30 de juliol de 2016. 
• 13 d’agost de 2016. 



 

• 24 de setembre de 2016. 
• 15 d’octubre de 2016. 
• 27 de novembre de 2016. 

b) Cursos: 
• 13 i 14 de febrer de 2016 
• 12 i 13 de març de 2016 
• 9 i 10 d’abril de 2016. 
• 7 i 8 de maig de 2016 
• 11 i 12  de juny de 2016. 
• 16 i 17 de juliol de 2016. 
• 27 i 28 d’agost de 2016. 
• 10 i 11 de setembre de 2016. 
• 29 i 30 d’octubre de 2016 
• 27 de novembre de 2016 
• 5 i 6 de desembre de 2016 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
Autoritzar a M.A.X. a reservar 5 places d’aparcament a al carrer Navarra per al dia 5 de desembre 
de 2015 en motiu del rodatge de la pel·lícula “La millor opció”,  
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS DEL MINIBÚS 
A Marc Fornós Monllau, Regidor de bous els dies 26 de febrer, 6 i 13 de març i 6 d’agost de 2016 
amb motiu de visites a ramaderies Comissió de bous. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

• Modificació del SAD de A.R.F., que a partir del dia 30 de novembre de 2015 només se li 
servirà el dinar, amb un cost per a l’usuari de 37,86 € mensuals. 

• Baixa del SAD de S.M.S., amb efectes del dia 26 de novembre de 2015 per defunció. 
• Modificació del servei de teleassistència que a partir del dia 26 de novembre de 2015 

passarà a nom de F.A.B., per defunció de la titular S.M. 
 
ANUL·LACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
Anul·lar l’ajut d’urgència social atorgat a D.F.G. per un import de 200,00 €. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import total de 324,96€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen sis ajudes alimentàries per un import total de 240,00€. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
PROPOSTA D’ACCÉS A AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 



 

COMUNICACIONS OFICIALS 
- Servei d’ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una subvenció de 88.000,00 € 
per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, la Junta de Govern Local resta 
assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
Acceptació de subvenció 

• Acceptar la subvenció del programa Fem ocupació per a Joves 2015 i determinar com a 
inici del programa FOJ 2015 la data de 18/12/2015 i enviar el certificat, per tal de que es 
disposi del 80% de la bestreta del programa. 

• Acceptar la subvenció del programa “Joves per l’Ocupació” i determinar com a inici del 
programa JPO 2015 la data de 15/12/2015 i enviar el dia 9/12/15, el certificat, per tal de 
que es disposi del 80% de la bestreta del programa.  

• Modificar el contracte de la tècnica – tutora del programa: N.M.S., L.C.C. o E.G.R., , com a 
personal de suport del programa,  indicant que el 25% del temps de treball correspondrà 
a la convocatòria JPO 2014 i el 75%  del temps de treball correspondrà a la convocatòria 
JPO 2015. Si en alguna de les clàusules del contracte s’especifica que aquest es realitza en 
el marc de la convocatòria 2015, també caldrà esmenar-ho. Així com indicar que les 
tècniques – tutores N.M.B., C.M.P., disposi de la mateixa proporció, el repartiment de les 
seves respectives jornades en la justificació econòmica del programa, com a personal 
propi de l’entitat. I finalment, el cas d’ I.V.F., com a tècnica –tutora / coordinadora del 
programa, com a personal propi de l’entitat, s’indicarà la  proporció  corresponent  per a 
les tasques indicades, per a un rati de 10 joves i la coordinació del programa i dels altres 
programes que l’Àrea d Polítiques Actives d’Ocupació  desenvoluparà en l’exercici 
2015/2016/2017. Aquesta modificació no ha d’alterar la data de finalització del contracte. 
Una cop acabat el contracte de les tutores i del personal de suport, realitzat per la 
convocatòria 2015, caldrà subscriure un nou contracte per a l’execució de la nova 
convocatòria 2015, amb el 100% de la dedicació. Tal com indica a la Guia de prescripcions 
tècniques de les entitats locals, Versió 1.0 04/09/2015, i les disposicions de l’Ordre 
EMO/215/2014. L’inici efectiu del nou programa serà el 15/12/2015, s’adjunta a la 
proposta el certificat d’inici, degudament enviat a la direcció tècnica del programa JPO, 
així com la resolució.   

 
Sol·licitud del portal gratuït de la transparència 
Sol·licitar a l’AOC el  portal gratuït la Transparència. 
 
Proposta de modificació del TAD 
Baixa del TAD de E.G.S. per renúncia de la mateixa amb efectes del dia 30 de novembre de 2015 
 
Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment de sistemes de protecció 
contra incendis en edificis i instal·lacions municipals 
Aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de sistemes de protecció contra 
incendis en edificis i instal·lacions municipals determinant que la forma de selecció de contractista 
serà el procediment negociat sense publicitat. 



 

Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i el plec de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a 3 empreses capacitades per la 
realització del servei, atorgant-los un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de la recepció de 
la invitació per a prendre part en el procediment de selecció. 
L’import màxim total del contracte serà de 7.500,00 € anuals. 
 
Correcció d’acord 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 16 de novembre de 2015 va 
aprovar la modificació d’acord de pagament de preu just. Atès que on constava el nom de M.T.B. 
ha de constar el nom de MD.R.R. 
La JGL aprova la correcció de l’acord indicat. 
 
Aprovació d’adhesió per a la contractació d’assegurances de responsabilitat civil 
Aprovar l’adhesió a la licitació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local per la 
contractació per a l’any 2016 de l’Ajuntament d’Amposta a la contractació de les assegurances de: 

• Responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament. 
 
Aprovació de l’expedient de contractació de l’assegurança de danys dels immobles de 
l’Ajuntament d'Amposta 2016 
Aprovar l'expedient de contractació de l’assegurança de danys dels immobles de l’Ajuntament 
d’Amposta per a l’any 2016, determinant que el procediment per la selecció del contractista serà el 
procediment negociat sense publicitat.  
Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació. 
Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a un mínim de 3 empreses 
capacitades per la realització del servei, atorgant-los un termini de 5 dies naturals per la presentació 
de les seves ofertes. 
 
 
 


