
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 de gener de 2016 

 

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors: Ramon Bel Serret, Miquel Subirats Garriga, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu 

Balart, Joanna Isabel Estévez González. 

Secretari acctal.: Ramon Noche Arnau 

Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

 

Hora inici: 08:20h 

Hora final: 09:35h 

 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DUTES A TERME ELS DIES 28 DE DESEMBRE DE 2015 I 

4 DE GENER DE 2016 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de les actes de les sessions 

anteriors, de 28 de desembre de 2015 i 4 de gener de 2016. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

Atorgar una pròrroga de 12 mesos a P.M.M. per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat (1a 

fase) al carrer Margalló. 

 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ COM A ENTITAT GESTORA DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA I DESIGNACIÓ D’ENTITAT COL·LABORADORA 
Adjudicar la contractació dels serveis de col·laboració com a entitat gestora de l’Ajuntament 
d'Amposta a Banco de Sabadell SA amb les condicions següents: 
Remuneració Euribor 3M + 0,11 % 
Ús targetes 0,35% 
Devolució rebuts 0,30 € + IVA 
Número Oficines 2 
Caixers Habi. SI 
Pàgina web SI 
Caixer Poble Nou SI 
 
Establir que els tràmit per a la instal·lació del caixer a les dependències municipals del Poble Nou del 
Delta, s’hauran d’iniciar en un termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data de signatura 
del contracte i el termini per acabar les obres indicades serà de tres mesos, comptats a partir de 
l’inici dels tràmits. 



 

Seleccionar a Caixabank com a entitat col·laboradora de l’Ajuntament d'Amposta d’acord amb les 
condicions expressades en el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques. 
 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS 
Requerir a l’empresa Contrafoc protecció contra incendis, SL.,  per tal que en el termini màxim de 10 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la recepció del present requeriment presenti davant 
aquest Ajuntament:: 

• Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social 

• Autorització expressa en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder consultar durant 
tota la vigència del contracte quantes vegades sigui necessari el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

Advertint-li que la no presentació de la documentació requerida en el termini indicat, suposarà la 
renúncia a l’adjudicació del contracte, procedint-se a formular requeriment de presentació de la 
documentació al següent licitador en ordre de puntuació. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
Comunicar a l’empresa, Catalana de seguretat integral 74, SL., adjudicatària del contracte del 
servei de manteniment de les alarmes dels edificis municipals, la intenció de modificar el 
contracte esmentat, amb motiu de la incorporació a l’objecte del mateix l’alarma del local situat a 
l’Av. Catalunya, 103-109, baixos 1a.  
L’ampliació contractual que restarà subjecta a les condicions següents: 

• Preu: 163,20 € més la quota corresponent de l’Impost sobre el valor afegit anuals. 
• Data d’inici del servei: 1 de febrer de 2016. 
• La present modificació no comporta cap altra alteració sobre el contracte. 

Atorgar a l’empresa Catalana de seguretat integral 74, SL., un termini de 3 dies hàbils per 
comunicar l’acceptació de la proposta de modificació, entenent-se que la no resposta expressa 
suposa la seva acceptació. 
 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
L’Ajuntament d’Amposta, com a ens públic adherit i beneficiari del contracte derivat de "Serveis 
de telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals adherits al procés de 
compra agregada de les comarques tarragonines", manifesta la seva conformitat a que el 
Consorci Localret pugui prorrogar amb caràcter transitori i les vegades que sigui necessari 
l’actual contracte. Aquesta pròrroga tindrà vigència fins l'entrada en vigor de forma efectiva del 
nou contracte resultant de la contractació centralitzada que aquest Consorci durà a terme dins 
dels propers mesos, la qual tindrà les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara el 
contracte derivat de serveis de telecomunicacions desglossat en diversos lots.” 
 
ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
Aprovar l’adhesió expressa a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu 
mòbil i dades- de l’Ajuntament d’Amposta que està tramitant el Consorci Localret pels municipis i 
altres entitats locals de les Comarques Tarragonines. 



 

Amb l’adhesió anterior, l’Ajuntament d’Amposta encomana la gestió per dita contractació al 
Consorci Localret i s’obliga a: 

a) Formular les peticions i facilitar totes del dades necessàries per a dur a terme els 
processos de contractació centralitzada que es derivin d’aquesta contractació 
centralitzada. El respectiu Consell Comarcal i/o la Diputació provincial podrà ser 
l’encarregat de demanar i recollir aquesta informació. 

b) L’Ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les 
tasques de gestió i coordinació amb el Consorci Localret pel seguiment del contracte i, 
per tant, serà el seu únic interlocutor entre l’Ajuntament i aquest Consorci, així com 
també davant del respectiu Consell Comarcal i/o Diputació provincial en el cas que hi 
participi. 

c) Les incidències que es puguin produir tant durant les fases d’adjudicació com durant 
l’inici de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació 
centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal i/o 
Diputació provincial, o en el seu cas, davant del propi Consorci. 

d) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari del 
contracte per al compliment del contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments 
afectats, que es subrogaran en la posició de Localret com administració contractant. 

 
Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar en al contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dades- que dugui a terme Localret és 
de: 

• Veu: 30.000,00 €. 
• Mòbil: 15.000,00 €. 
• Dades: 20.000,00 €. 

 
DESESTIMENT DE CONTRACTE MENOR D’OBRES 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
  
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI DE CARRERA 
Nomenar a JJ.LL.B. per a cobrir en propietat com a funcionari de carrera una plaça de Caporal de la 
Policia local. 
 
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

• Contractació de N.S.V. com a netejadora d’edificis escolars en substitució de A.C.A., 
jornada laboral completa, del 19 de gener al 29 de febrer de 2016. 

• Contractació de H.D.R., com a assessora prospectora d’empreses, categoria laboral A2-19, 
jornada laboral completa, del 18 de gener al 31 d’agost de 2016. 

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

• Autoritzar a MM.M.G. a assistir a la “Jornada Observatoria Estabilidad Presupuestaria” 
que organitza el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, amb 
la participació del MINHAP i la IGAE a Madrid, el dia 26 de gener de 2016 de 9 a 18.30 
hores. 

• Autoritzar a M.F.P. a  assistir al curs de formació “Curs sobre comptabilitat pública local” 
que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya els dies 3, 10, 17 i 24 de maig 
de 2016 a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a Barcelona de 9 a 14 hores. 



 

• Autoritzar a I.P.P. a realitzar el curs de formació online “Curs virtual sobre comptabilitat 
pública local” que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya del 3 d’octubre 
al 25 de novembre de 2016. 

• Autoritzar a M.S.A. a assistir, juntament amb la Regidora de Cultura, a la jornada “Som 
Cultura Popular. Més enllà de la festa” que tindrà lloc el divendres 22 de gener de 2016, al 
Centre cultural Can Fabra a Barcelona. 

• Autoritzar a M.P.G. i X.M.P. a assistir a la reunió tècnica que tindrà lloc a Barcelona per tal 
de donar compte de la situació del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
Sanitària (PIASS) a la ciutat d’Amposta, el dia 25 de gener de 2015 d’11 a 15 hores. 

• Autoritzar a X.M.P. i H.V.C. a assistir, juntament amb la Regidora de participació ciutadana 
a la reunió tècnica que tindrà lloc a Tarragona el dia 10 de febrer de 2016 a les 12 hores, 
sobre assessorament, modificació i adaptació normativa i tècnica del projecte de 
voluntariat a Amposta. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA COM A MEMBRE DE TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL 
Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sotsinspector en Cap de la Policia Local, X.S.S., a assistir el 
dia 28 de gener de 2016, com a membre d’un tribunal qualificador a Sant Carles de la Ràpita, en 
cas que el vocal titular li sorgeixi algun imprevist, ja que ell ha estat designat com a vocal suplent. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número NC145 que va a nom de 
RM.B.D. des del 27 de juliol de 2015 fins el 31 de gener de 2016. Advertir a la sol·licitant que el dia 
1 de febrer de 2016 tornarà a activar-se la unitat fiscal i per tant tornarà a meritar-se la taxa per 
l’ocupació de la via pública per la venda no sedentària. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

• Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus de la 
construcció, per la construcció d’un magatzem agrícola a A.V.F., per un import de 469,58€. 

• Aprovar la devolució de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus de la 
construcció, per la reforma de local per destinar-lo a ús esportiu a I.O.B., per un import 
de 150,00 €. 

• Aprovar la devolució de la fiança provisional, per un import de 440,00 € i de la fiança 
definitiva, per un import de 886,44 € a E.E.M. dipositada per l’adquisició de l’immoble 
situat al carrer Cànoves. 

 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTA DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 
Acceptar el recurs de reposició presentat per Pavidols SLU contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local, en sessió del dia 16 de novembre de 2015 en la que es desestima la reclamació de 
responsabilitat presentada. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Concedir la bonificació pregada per LJ.R.M. consistent en el 65 % de la quota liquidada, 452,10€. 
Concedir la bonificació pregada per RM.O.B. consistent en el 50 % de la quota liquidada, 877,72€. 
 



 

SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
Declarar l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual sol·licitada per J.C.M. i F.N.G. per 
considerar que concorren tots els requisits. Donar de baixa les liquidacions números 858461 i 
858462 per tractar-se un supòsit d’exempció. 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
J.C.N. per a l’exercici 2016 i següents. 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle propietat de L.V.N. a efectes 2016 i aplicar-
la a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat a efectes 2016 i següents. 

• Anul·lar l’exempció que se li aplicava al vehicle propietat de R.R.B. a efectes 2016 i aplicar-
la a la unitat fiscal relativa al nou vehicle de la seva propietat a efectes 2016, havent 
d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a 2017 i següents. 

• Aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de 
MD.C.P. per a l’exercici 2016 i següents. 

• Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 
propietat de A.C.G. per a l’exercici 2016 i següents. 

• Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle 
propietat de J.J.M. per a l’exercici 2016 i següents. 

• Reconèixer la baixa el vehicle propietat de S.S. i donar de baixa les liquidacions 
corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015 

• Devolució per ingressos indeguts de a R.P.R. de 41,64 €. 
 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Aprovar la devolució per ingressos indeguts de l’exercici 2014, de 106,01€ a M.R.Q. 
 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Tot i considerar ajustada a dret la liquidació número 854572 referent a l’expedient administratiu 
d’activitats número 085/2015 segons es fonamenta en la resolució de la JGL en sessió del 5 
d’octubre de 2015, s’accepta la reclamació presentada per F.P.F. deixant-se sense efectes la 
liquidació esmentada i ordenant la devolució de la quantitat pagada, en considerar que 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura d’establiment ha de ser objecte de 
modificació en el que respecta als canvis no substancials que no afecten a la totalitat de la 
superfície destinada a l’activitat, sinó que ha cenyir-se estrictament a la part de l’espai objecte de 
dita modificació no substancial i no a la seva totalitat, motiu pel qual es procedirà a la 
corresponent modificació de dita Ordenança fiscal. Donar de baixa la liquidació número 855896. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
NC.D.B., en DOTZE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de gener 
de 2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
S.S.M., en VINT-I-QUATRE fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 
gener de 2016. 



 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
L.H.C., en QUARANTA-VUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 
gener de 2016. 

• Acceptar l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent sol·licitada per 
L.H.C., en QUARANTA-VUIT fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 
gener de 2016. 

 
 
 
APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI 
Prestar la seva aprovació a la proposta de tarifes urbanes per a l'any 2016 del servei de taxi en 
aquest municipi d'Amposta següent: 
Concepte Tarifa 
Baixada de bandera 
              T-2 
              T-1 

 
4,83 € 
3,59 € 

Tarifa quilomètrica 
              T-2 
              T-1 

 
1,10 € 
0,92 € 

Tarifa horària 
              T-2 
              T-1 

 
18,20 € 
16,96 € 

Suplements (T-1 i T-2) 
               Recollida a domicili 
               Maletes i animals 

 
2,00 € 
1,60 € 

La tarifa T-1 s'aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores i la tarifa T-2 s'aplicarà els dies feiners de 
20 a 8 hores, dissabtes i dies festius. 
 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

• Esborrar l’aparcament reservat per a minusvàlid existent al carrer Migdia 19 i autoritzar 
que es pinti al mateix carrer a l’alçada del número 18 per part dels Serveis municipals. 

• Autoritzar que es pinti un aparcament reservats per a minusvàlids al carrer Soria, enfront 
del número 2. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Desestimar la sol·licitud formulada per l’Associació Highland. en la que demana permís per a la 
utilització de la sala Teatre del Casal Municipal durant diversos dijous dels mesos de gener a 
març de 2016, per quan la instal·lació, durant aquests dies,  ja està ocupada per una altra 
activitat. 
Cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 4 de març de 2016 de 19h 
a 21h a l’ASSOCIACIÓ JUVENIL LA TUNA FOLK, per poder presentar el primer CD de Tuna Folk 
“Xalem fem música”. 
Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 30 de gener de 
2016 de 18h a 20h a l’ASSOCIACIÓ DELS NASCUTS A L’ANY 1966. 
 
 



 

Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal Municipal a L’ASSOCIACIÓ 
TARAMBANA, els dies: 

Dies Horari divendres Horari dissabte 

8 i 9 de gener 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
5 i 6 de febrer 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
4 i 5 de març 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
1 i 2 d’abril 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
6 i 7 de maig 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
3 i 4 de juny 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
7 i 8 d’octubre 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
4 i 5 de novembre 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
2 i 3 de desembre 21:00 fins les 23:00 18:00 fins les 20:00 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
Autoritzar la sol·licitud formuladapel Club Nàutic Amposta en la que demana que es tanqui la 
circulació en tanques i es prohibeixi estacionar al Passeig del Riu de carrer Francesc Riocabo fins 
al carrer Numància, els dies 23 i 24 de gener en motiu de la Bandera Catalana, Regata Promoció i 
Regata Test Campionat d’Espanya. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
Autoritzar la cessió de sis carpes a Club Btt Montbike advertint a l‘interessat que haurà de pagar 
una fiança de 100,00€. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
A J.S.O. els dies 12 de febrer i 1 de març de 2016 per al Campionat d’Espanya de Natació a 
Barcelona. 
Al Club Handbol Amposta, els dies que es diran a continuació: 

- 6 de febrer (Granollets) 
- 27 de febrer (Sant Joan Despí) 
- 28 de febrer (La Roca) 
- 5 de març (Sant Vicenç) 
- 2 d’abril (Cambrils) 

A M.F.D., representant de la Sala Esgrima Amposta, els dies 11, 12 i 16 de gener de 2016 per a 
recollida de passatgers a l’aeroport del Prat. 
A JA.G.C., representant de l’Associació Siloé, els dies 15 i 22 gener de 2016 per recollida d’aliments 
a Reus. 
Al Club Hoquei Amposta, els dies que es diran a continuació: 

- 4 de març (Bell-lloc) 
- 8 d’abril (Reus) 
- 30 d’abril (Sant Cugat) 
- 13 de maig (Lleida) 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
Alta del servei de teleassistència de M.R.E. 
Alta del SAD de M.D.F. del 4 de gener al 31 de desembre de 2016. 
Baixa del SAD de D.C.C., per renúncia de la usuària amb efectes del dia 8 de gener de 2016. 



 

Baixa del SAD de J.P.T., per renúncia de l’usuari amb efectes del dia 8 de gener de 2016.  
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’atorguen vuit ajuts d’urgència social per un import total de 822,34€. 
 
ATORGAMENT D’AJUDA ALIMENTÀRIA 
S’atorguen onze ajuts d’ajuda alimentària per un import total de 440,00€. 
 
INFORMES TÈCNICS 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals número 01-2016, de 8 de gener de 2016 sobre 
les reparacions de la xarxa d’aigua potable al Poble Nou del Delta en el que es conclou que les 
reparacions efectuades no compleixen les ordenances mencionades pel que fa  la reposició de 
paviments, ja que en voreres amb una amplada igual o menor a 1.5 metres, la reposició de 
paviment ha de ser tota la seva amplitud i en voreres d’amplada superior a 1.5 metres, si la 
reparació afecta més del 50 %, la reposició també ha de ser en tota la seva amplada. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda donar trasllat de l’informe 
anterior i requerir a l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable, per 
tal de que procedeixi al correcte arranjament de les deficiències indicades i l’aplicació de les 
mesures previstes a la normativa municipal en les futures reparacions de la xarxa. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, número 53-15, de 22 de desembre de 2015 
en el que es conclou que la modificació puntual del POUM de Tortosa “Finca Camí de Molins d’en 
compte a Jesús” no afecta en cap cas el planejament urbanístic d’Amposta. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’informe del que s’ha 
donat compte. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Diputació de Tarragona, comunica que es declara la pèrdua del dret de cobrament de la 
subvenció de 23.906,00 pel “Conveni arranjament campanar Poble Nou del Delta” per manca de 
justificació, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Consell Comarcal del Baix Ebre, comunica l’aprovació de la pròrroga per a l’exercici 2016 del 
conveni de col·laboració per al projecte Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre, la Junta 
de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES. 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES. 
 
Proposta d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del consorci català pel desenvolupament 
local 
Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Amposta al sistema d’adquisició centralitzada del 
Consorci català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de bens 
i contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus 
vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.  



 

Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als efectes 
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local al Sr. Pau Cid i Espelta en quan 
Regidor delegat. 
 
Acceptació de subvenció 
Atesa la resolució d’atorgament de l’ajut de la sol·licitud de subvenció presentada, en el marc de 
l’Ordre EMO/299/2015,  de 21 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
programa d'Agències de Col·locació, rebuda   en data 28/12/2015. 
Atesa la resolució d’atorgament, que indica la quantia atorgada corresponent a l’Ajuntament 
d’Amposta és de 26.517,60€, que hauran de destinar-se a actuacions d'intermediació laboral per 
a la inserció en el mercat de treball de persones aturades. 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda acceptar la subvenció del 
programa d'Agències de Col·locació. 
 
Contractació menor de subministrament 
Contractació del subministrament consistent en la compra de paper d’impressió , VP-18 caixes (240 
paquests) DINA4 DISCOVERY amb Lyreco España SA segons oferta presentada per un import total 
de 583,70 €. 
 
Anul·lació de reserva de despesa 
Anul·lar la reserva de la despesa am número d’operació 201500033546, ref. Intervenció  
15.15.005591.001, per un import de 1.337,39 €. 
 
Aprovació de pagament 
Pagament de 656,54 € a la Seguretat Social per tal de regularitzar els deutes 
 


