
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 21 de 
desembre de 2016 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària General: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:30 h 
Hora final: 09:40 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2016 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 7 de desembre de 2016. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES “URBANITZACIÓ DE PART DE 
L’ENTORN DE L’ANTIC ESCORXADOR - OFICINA DE TURISME” 
 

- Dintre del termini per presentar ofertes n’han presentat les 
empreses següents: 

o Also Casals instal·lacions, SL. 
o Bioma facilities, SL. 
o Top proyectos y contratas, SL. 
o Adolfo constructors del Montsià, SL. 
o Servidel, SLU. 
o Contregisa 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Urbanització de 
part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de turisme" a 
l’empresa Bioma facilities, SL., en les següents condicions: 

- Preu:  55.116,97 € + IVA (11.574.56 €). 
- Termini de garantia total: 3 anys. 
- Realització de millores sense càrrec per l’Ajuntament:  
 



Denominació SI NO 
Número 1 X  
Número 2 X  
Número 3 X  
Número 4 X  

 
APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual del programari TAO T-Systems per al període 
comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb T-Systems ITC IBERIA SAU 
segons oferta presentada per un import total de 15.432,68 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment del maquinari IBM (transferit a LENOVO) 24x7 per al 
període comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb Informàtica i 
Comunicacions Tarragona SA segons oferta presentada per un import 
total de 3.642,10 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual programari Tao T-Systems (SICAP, Inventari, FACE, 
SICAP-FIRMA, GTWIN Voluntària, Executiva) per al període comprés de 
l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb T-Systems ITC IBERIA SAU segons oferta 
presentada per un import total de 19.075,65 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment maquinari IBM 24x7 corresponent al període comprés de 
l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb IBM SA segons oferta presentada per un 
import total de 11.371,64 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual sistema gravació comunicacions de veu Policia Local 
corresponent al període comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb 
Alava Ingenieros Telecom SLU segons oferta presentada per un import 
total de 2.332,71€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual del programari de gestió de la piscina municipal 
corresponent al període comprés de l’01/01/2017 a 31/12/2017 amb T. 
Innova Ingenieria Aplicada SA segons oferta presentada per un import 
total de 1.112,96€. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en recórrer la ciutat amb 
els patges a cavall i la carrossa amb l’urna el dia 1 de gener de 2017 amb 
Amics del Cavall d’Amposta  segons oferta presentada per un import 
total de 1.200,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la Cavalcada de Reis 
el dia 5 de gener de 2017 amb dues agrupacions musicals amb 
vestimenta de patges amb Amics del Cavall d’Amposta  segons oferta 
presentada per un import total de 2.400,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’arranjament de les 
carrosses per a la Cavalcada de Reis Mags el dia 5 de gener de 2017 amb 
J.M.G.R.  segons oferta presentada per un import total de 1.331,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el seguiment i 
assessorament certifical Norma UNE-En ISO 2008, del 1er, 2on, 3r i 4t 
semestre de l’any 2015, àrea de turisme, àrea de comerç, àrea de 
polítiques actives i ocupació amb R.G.C. segons oferta presentada per 
un import total de 2.646,27 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el transport adaptat 
dels centres de dia d’Amposta de l’1 de gener al 31 de març de 2017 amb 
Cruz Roja Española Amposta segons oferta presentada per un import 
total de 17.974,59€. 

 
ACABAMENTS DE CONTRACTES DE TREBALLADORS/ES 
 

- Aprovar l’acabament de contracte amb les persones que es diran a 
continuació: 

o S.N.F. com a enginyera d’obres públiques amb efectes del dia 3 
de gener de 2017. 

o M.S.C. com a auxiliar administratiu del departament de cultura, 
amb efectes del dia 9 de gener de 2017. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL 
 

- Autoritzar al Sr. X.T.C. la reducció d’un terç de la seva jornada amb la 
percepció del 80 % de les seves retribucions, des de l’1 de gener fins al 
30 de juny de 2017 

 



PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS PER EXECUCIÓ D’OBRES 
MUNICIPALS 
 

- Aprovar el nomenament  per execució de diferents obres municipals als 
tècnics següents: 

16_015 Substitució del paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers de la 
ciutat 

Obra civil Director d’obra M.L.B., arquitecta 
 Director de l’execució d’obra M.F.M., arquitecta tècnica 
Seguretat i salut Coordinador M.F.M., arquitecta tècnica 
   
  
16_005 Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador - Oficina de 

turisme 
Obra civil Director d’obra M.L.B., arquitecta 
 Director de l’execució d’obra M.F.M., arquitecta tècnica 
Seguretat i salut Coordinador M.F.M., arquitecta tècnica 
   
   
15_024 Xarxa de pluvials al carrer tarragona 
Obra civil Director d’obra J.C.G.C., enginyer 
 Director de l’execució d’obra S.N.F., enginyera tècnica d’obres públiques 
Seguretat i salut Coordinador S.N.F., enginyera tècnica d’obres públiques 
   
16_018 Substitució d’enllumenat a pla d’empuries, grau i barri quintanes 
Obra civil Director d’obra J.C.G.C., enginyer 

 Director de l’execució d’obra J.C.G.C., enginyer 

Seguretat i salut Coordinador J.C.G.C., enginyer 

   

16_004 Implantació de nou enllumenat amb led i comandament per telegestió 
a poble nou del delta 

Obra civil Director d’obra J.C.G.C., enginyer 

 Director de l’execució d’obra J.C.G.C., enginyer 

Seguretat i salut Coordinador J.C.G.C., enginyer 

   
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i  reconèixer  les obligacions relatives a la relació  
número 582 de data 19/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 



4.317,009 €, la qual comença amb G.G.M., per import de 2.575,50€ i 
acaba amb Telefònica de España SA per import de 1.741,50 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 583 de data 
19/12/2016 que ascendeix a un import líquid de 250.296,81 € la qual 
comença amb Restaurant els Ullals per import de 2.000,00 € i finalitza 
amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de 10.562,85 €. 

- Aprovar la justificació presentada per les següents entitats: 
Entitat Import Atorgat Import justificat Pagament 
AHIDA 900,00 € 900,00 € 900,00 € 
Agrupació Montsianell 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
Lliga contra el càncer 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 
Mans Unides 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 
Pere Mata 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Ass. Jubilats i pensionistes 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

- Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents: 
Entitat Import Atorgat Pagament 
AHIDA 900,00 € 900,00 € 
Agrupació Montsianell 600,00 € 600,00 € 
Lliga contra el càncer 2.700,00 € 2.700,00 € 
Mans Unides 1.900,00 € 1.900,00 € 
Pere Mata 500,00 € 500,00 € 
Ass. Jubilats i pensionistes 1.500,00 € 1.500,00 € 

- Revocar la subvenció concedida a l’entitat Diabètics d’Amposta per no 
haver aportat la documentació justificativa en el termini atorgat. 

- Revocar la subvenció concedida a l’entitat Associació Terres de l’Ebre 
amb el Poble Saharaui per no haver aportat la documentació 
justificativa en el termini atorgat. 

 
ATORGAMENT D’AJUTS A FAMÍLIES QUE PERCEBIN PRESTACIONS NO 
CONTRIBUTIVES AMB FILLS/ES A CÀRREC 
 

- Aprovar l’atorgament dels ajuts per a les persones perceptores de 
rendes baixes i a les famílies amb fills a càrrec amb una prestació no 
contributiva – renda 2015, segons el següent detall: 

Número total d’instàncies tractades pels perceptors de rendes 
baixes 

974 

 



Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  724 
Primer tram 663 140,00 € 92.820 € 
Segon tram 27 120,00 € 3.240 € 
Tercer tram 34 100,00 € 3.400 € 
Instàncies denegades:  250 
1 – Els cotitulars no tenen relació de 
matrimoni, parella de fet o convivència. 

2 

2 – Interessat no aporta certificat 
d’empadronament en el domini d’ajuda 

8 

3 – No està al corrent dels tributs 43 
5 – Interessat no té cap dret sobre 
domicili on recau l’ajuda 

14 

6 – Renda superior al màxim establert 69 
7 – Partida pressupostària esgotada 114 
Número total d’instàncies 
tractades per les famílies amb fills 
a càrrec 

   21 

Detall del resultat: 
Instàncies acceptades:  5 
Primer tram 0 140,00 € 0 € 
Segon tram 1 120,00 € 120 € 
Tercer tram 4 100,00 € 400 € 
Instàncies denegades:  21 
1 – No té cotització a la Seguretat Social  1 
2 – No estan al corrent en el pagament de les obligacions 
tributàries 

7 

3 – No té fills a càrrec 2 
4 – Partida pressupostària esgotada 11 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA I L’AGRUPACIÓ MONTSIANELL D’AMPOSTA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre la Regidoria de 
Comerç i Mercat Municipal de l’Ajuntament d’Amposta i l’Agrupació 
Montsianell per tal de dinamitzar la Caseta de Nadal per part dels 



monitors de l’Agrupació Montsianell d’Amposta i ratificar la validesa i 
vigència del conveni des del moment de la signatura d’aquest acord fins 
el dia 5 de gener de 2017, en que s’extingirà.  

 
APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER  REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
PER ACTIVITATS AL CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE – LO PATI PER A 
L’ANY 2016 
 

- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament 
d'Amposta per a regular la concessió de la subvenció  per a activitats 
del Centre d'Art Lo Pati del 2016 i procedir a la seva signatura.  

 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

- Any 2016: 
o Relació número 150, impost sobre béns immobles rústega per 

import de 10,76 €. 
o Relació número 151, vehicles (liquidacions) per import de 1.701,52 

€. 
o Relació número 152, impost sobre l’increment valor dels terrenys 

per import de 27.961,46 €. 
o Relació número 135, llicències d’obres, per import de 448,30 €. 
o Relació número 136, taxa recollida escombraries, liquidacions, per 

import de 1.167,39 € 
o Relació número 137, taxa cementiri municipal, per import de 

1.481,80 €. 
o Relació número 138, taxa llar d’infants, per import de 314,42 €. 
o Relació número 139, preu públic escola d’art municipal, per import 

de 338,66€. 
o Relació número 140, servei públic centre de tecnificació, per 

import de 4.642,50 €. 
o Relació número 141, anuncis publicitaris, per import de 48,16 €. 
o Relació número 142, obertura d’establiments, per import de 

150,00 €. 



o Relació número 143, entrada de vehicles, per import de 591,31 €. 
o Relació número 144, ocupació del subsòl, sòl i volada via pública, 

per import de 2.712,48 €. 
o Relació número 145, ocupació via pública, per import de 842,83 €. 
o Relació número 146, preu públic pel mercat exterior, per un import 

de 2.044,58 €. 
o Relació número 147, ocupació via pública espectacles, parades, per 

un import de 300,00 €. 
o Relació número 148, prestació de serveis culturals i recreatius, per 

un import de 101,15 €. 
o Relació número 149, exp. sancionador orden. Policia i bon govern, 

per un import de 150,00 €. 
 
CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

- Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret,  la transmissió de la 
concessió administrativa funerària que el causant V.V.F. tenia sobre el 
nínxol número 1183, a favor de A.G.G. i vincular el present acord al 
pagament de la taxa del Cementiri Municipal pel canvi de titularitat de 
la concessió administrativa  que ascendeix a l’import de 60,00 €. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Rescindir voluntàriament les concessions administratives per la venda 
no sedentària que recauen sobre les parades del Mercat Exterior 
números 21 i 22 del Sr. M.S.S. i deixar-les expedites en poder de 
l’Ajuntament per una futura adjudicació. 

- Acceptar el traspàs del lloc del mercat número NC 0740296 de 9 metres 
lineals ubicat al carrer Palau i Quer que passarà a nom de M.A.E.A. amb 
DNI/NIE 496xxxxK. 

- Considerar que l’acord de rescissió en que es suspenen les llicències 
del mercat interior números 7 i 8 de la Sra. M.C.L.P. s’ha pres 
respectant el procediment establert tant al Reglament del Mercat com 
a la Llei 39/1-10-2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 



- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. P.N.B. pels danys personals soferts el dia 13 de març de 2016 a la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, valorats en un total de 
49.999,00 €. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de 600,00 € a la Sra. P.N.B. mitjançant transferència al seu 
compte i que la companyia d’assegurances assumeixi el pagament de 
49.399,00 € corresponents a la resta de la quantitat  

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. M.D.F.M. pels danys ocasionats al seu vehicle que ascendeixen a 
un total de 215,38 € d’acord amb la factura ja pagada, presentada a 
nom de la reclamant i autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament de 215,38 € a la Sra. M.D.F.M. mitjançant 
transferència al compte seu número. 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. A.C.C. pels danys ocasionats al seu vehicle que ascendeixen a un 
total de 105,75 € d’acord amb la factura ja pagada, presentada a nom 
de la reclamant i autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de 105,75 € a la Sra. A.C.C. mitjançant transferència al 
compte presentat per la interessada. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació pregada pel Sr. J.C.H.F. actuant en nom i 
representació de l’entitat mercantil SERVITEC DELTA, S.L. consistent en 
el 75 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% bonificat Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

895853 2.144,94 2.144,94 75% 1.608,71 1.608,71 
 

- Atorgar  la bonificació pregada per F.B.V. actuant en nom i 
representació de l’entitat mercantil IBERMAPEI, S.A. consistent en el 68 
% de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat % bonificat Quantitat Quantitat 



pagada bonificada a tornar 
894888 14010,74 14010,74 68% 9527,31 9527,31 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. I.M.S. i atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 havent d’acreditar 
novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. M.U.M. i atorgar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2017 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. O.C.Z. i acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula T-8740-BB a efectes 2017. 

- Admetre que les maquinàries agrícoles propietat de l’entitat 
AGROREGOLF I FORCADELL, S.L.U. descrites estan inscrites en el 
Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita exempció a 
comptar del proper exercici 2017 i següents. 

 
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS PER LA TAXA DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 
 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 2006,50 
€ corresponent a l’import pagat.  

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE DEUTE 
 

- Acceptar la proposta de fraccionament mensual per a la Sra. M.L.R. 
atenent al següent quadre d’amortitzacions: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Pendent 
1975,20 20/01/2017 103,46 0,00 3,07 106,53  

 20/02/2017 103,46 0,00 3,40 106,86  
 20/03/2017 103,46 0,00 3,70 107,16  
 20/04/2017 103,46 0,00 4,03 107,49  
 20/05/2017 103,46 0,00 4,37 107,83  
 20/06/2017 103,46 0,00 4,68 108,14  



 20/07/2017 103,46 0,00 5,00 108,46  
 20/08/2017 103,46 0,00 5,34 108,80  
 20/09/2017 103,46 0,00 5,65 109,11  
 20/10/2017 103,46 0,00 5,97 109,49  
 20/11/2017 103,46 0,00 6,30 109,76  
 20/12/2017 103,46 0,00 6,62 110,08  
 20/01/2018 103,46 0,00 6,97 110,43  
 20/02/2018 103,50 0,00 7,28 110,78  
 20/03/2018 98,76 0,00 5,82 104,58  
 20/04/2018 98,76 0,00 6,14 104,90  
 20/05/2018 98,76 0,00 6,45 105,21  
 20/06/2018 98,76 0,00 6,76 105,52  
 20/07/2018 131,68 0,00 10,05 141,73  

Totals. . . 1975,16 0,00 107,60 2082,76  
 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ  L’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits en el Sr. R.R.F. per encabir 
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal, aprovar la 
devolució derivada de la normativa del tribut que ascendeix a 281,09 € i 
aplicar la bonificació atenent al següent detall : 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

898698 1.124,38 07/12/2016 0,00 281,09 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió de la sala del Teatre del Casal municipal al Sr. G.P.L., 
actuant en nom i representació de l’ INSTITUT MONTSIÀ D’AMPOSTA, 
per poder portar a terme l’assaig i celebració de la festa nadalenca 
diferents dies del mes de desembre de 2016: 

o Dia 12 de les 8:00 fins les 14:30 hores. 
o Dies 13 i 14 de les 8:00 fins les 14:30 hores i de les 15 fins 18:00 

hores. 
o Dia 15 de les 15:00 fins les 18:00 hores. 
o Dia 21 de les 8:00 fins les 14:30 hores i de les 15 fins 18:00 hores. 



- Acceptar la cessió de l’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal al Sr. 
J.J.F.F. el dia 20 de gener de 2017 de les 18:00 a les 20:00 hores per 
portar a terme un acte polític. 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala del teatre de l’edifici del Casal 
Municipal al Sr. P.F.P. en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAMBANA els dies següents: 

Dies Horari divendres Horari dissabte 
13 i 14 de gener 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 
3 i 4 de febrer 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 
3 i 4 de març 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 
7 i 8 d’abril 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

12 i 13 de maig 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 
2 i 3 de juny 21:00 fins les 23:30 17:30 fins les 20:00 

 

- Acceptar la cessió de l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal 
Municipal al Sr. J.F.G.R. actuant en nom i representació de F.M. 
ALZHEIMER DEL MONTSIA el dia 25 de febrer de 2017 per realitzar una 
conferència. 

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal al Sr. 
B.B.T. actuant en nom i representació de l’ESCOLA DE TEATRE I CIRC 
D’AMPOSTA per realitzar formacions de promoció de les arts del circ els 
següents dies: 14 de gener i 11 i 18 de febrer de 2017 de les 09:00 fins 
les 15:00 hores. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Traslladar la sol·licitud formulada pel Sr. E.J.C.A. en la que demana que 
es faci accessible l’Hospital Comarcal, evitant la vorera per poder 
accedir a peu pla  ales rampes laterals que porten a l’entrada de 
l’Hospital Comarcal i que els dies feiners a partir de les 21 hores i 
festius, es pugui accedir per la porta principal de l’hospital als Serveis 
tècnics municipals per al seu estudi. 

- Informar al sol·licitant, el Sr. J.M.M.F., que vista la sol·licitud formulada 
en la que demana que es solucionin els problemes que tenen per 
maniobrar al carrer Jardí, 4, els vehicles que surten del pàrquing del 
bloc del número 14, degut a que els vehicles estacionen a les dues 



parts de vorera quan només es pot estacionar a la part esquerra, així 
com també sol·licita que es tregui un ferro trencat que hi ha al terra, 
que des de la Policia Local i en referència a l’indisciplina viària, es 
donaran les ordres oportunes per arranjar el problema i pel que fa al 
ferro, es passa la incidència als serveis municipals per a que ho 
solucionin. 

- Informar al sol·licitant, el Sr. R.V.P., que vista la sol·licitud en que  
presenta queixes dels vehicles que estacionen i circulen pel carrer Nau, 
ja que és un carrer peatonal, que s’estudiarà la possibilitat de canviar la 
ubicació dels estacionaments reservats per persones amb mobilitat 
reduïda i prohibir taxativament l’estacionament al carrer Nou, motivat 
per la perillositat envers les criatures i la resta de veïns que habiten al 
carrer. 

- Autoritzar la creació d’un estacionament reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda al xamfrà de l’Av. Sebastià Juan Arbó amb el carrer 
Cervantes, advertint a l’interessat, el Sr. F.P.G., que el mateix, podrà ser 
utilitzar per qualsevol persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

- Autoritzar la creació d’un estacionament reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda al final del carrer Orient, advertint a la interessada, la 
Sra. J.G.L., que el mateix, podrà ser utilitzar per qualsevol persona que 
disposi de la tarja de minusvalidesa. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 
 

- Autoritzar la cessió dels tratges a la Sra. I.A.G., representant de l’escola 
Miquel Granell, en la que demana la cessió de 3 vestits de patges per 
tal d’organitzar l’acte d’entrega de cartes dels alumnes als patges reials, 
el dia 21 de desembre de 2016 per la tarda, amb dues condicions, que 
siguin retornats en les mateixes condicions en que se’ls cedeixen i que 
siguin retornats l’endemà dia 22 de desembre de 2016 a les oficines de 
la regidoria de cultura i festes. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Societat Musical la Unió 
Filharmònica en la que demana la cessió de la pantalla de l’Ajuntament 
i el seu muntatge a partir del 20 d’abril per poder realitzar assajos 
generals, fins al dia 30 d’abril de 2017, en motiu del concert 
d’inauguració previst per al dia 29 d’abril de 2017. 

 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 
 

- Autoritzar, l'ús del minibus al Sr. P.P.P. representant del Club Bàsquet 
Amposta els dies que ha estat sol·licitat (14 de gener de 2017 
Cerdanyola, 26 de febrer de 2017 Barcelona i 29 d’abril de 2017 
Barcelona) amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle 
aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del 
vehicle el Sr. P.P.P. advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus 
ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del servei de teleassistència de J.D.E. 
- Aprovar l’alta del servei de teleassistència de C.S.S. 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
 

- Aprovar l’alta del TAD de M.N.G., amb un cost per a l’usuari de 26,15 €. 
 
SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

- Atorgar a R.M.P.G., un ajut d’urgència social de 200,00 € per pagar la 
fiança d’un pis. 

 
CORRECCIÓ D’ACORD 
 

- Aprovar la correcció de l’acord següent: 
La Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 21 de novembre de 
2016, va aprovar atorgar a J.S.B. un ajut d’urgència social de 105,00 € per 
sol·licitar matalàs, somier i potes. 
Atès que es va produir un error, per quan l’ajut era de 78,75 € i no de 105,00 € 
com consta. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 



- Consell Comarcal del Montsià, comunica que s’ha acordat la 
conformitat amb la proposta de resolució de l’expedient “Centre 
d’atenció primària”. La Junta de Govern Local, resta assabentada. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució de la convocatòria de 
subvencions FOAP 2016, d’acord amb la resolució TSF/2392/2016, de 25 
d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016, de les 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees 
prioritàries adreçades  a persones treballadores desocupades. La Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Servei d’ocupació de Catalunya, resolució d’atorgament de la subvenció 
d’acord amb la Resolució TSF/2496/2016 de 3 de novembre, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de 
subvencions per al Programa de Treball i Formació, modificada per la 
Resolució TSF/2566/2016 de 15 de novembre. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció de 88.0000,00 € per al Programa 30 Plus. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, concedeix una subvenció a l’Ajuntament 
d'Amposta per import de 20.000 € per a la programació artística anual 
del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre Lo Pati, any 2016. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Tribunal constitucional, incident d’execució de Sentència del TC dictada 
en la impugnació de resolució autonòmica. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, inadmet el recurs de reposició 
interposat contra la liquidació 2016.560.0.01609 per presentació 
extemporània. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Territori i Sostenibilitat, comunica la modificació de les 
condicions de prestació del servei discrecional de transport de viatgers 
per carretera amb reiteració d’itinerari i cobrament individual Terres de 
l’Ebre, UA Bellaterra. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona,  concedeix una subvenció a l’Ajuntament 
d'Amposta pel programa de natació del Centre de Tecnificació per 
import de 12.000,00 €. La Junta de Govern Local resta assabentada. 



- Conseller de Justícia, comunica que el Departament de Justícia 
considera adequat l’actual model d’implantació dels Jutjats VIDO. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Direcció General de Comerç, comunica el calendari de festiu amb 
obertura comercial autoritzada per a l’any 2017. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, recurs ordinari 
480/2016 interposat per Sociedad de gestión de actives procedentes de 
la reestructuración bancària (SAREB). La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, declara sentència ferma 
al recurs ordinari 388/2015, interposat per Serramia. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Adjudicació del contracte per l’execució del projecte “Substitució 
d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes” 
 
Atenent que dintre del termini per presentar ofertes n’han presentat les 
empreses següents: 

- Lot número 1: 
o Luxled técnica, SL. 
o Luxiform Tortosa. SL. 
o Novatilu, SLU. 
o CM Salvi, SL. 
o Electricitat boquet, SL. 
o Benito urban, SLU. 
o Sinelec Ebre, SL. 
o Electricitat i fontaneria Solà Abellà, SL. 
o C&G Carandini, SA. 



o Valdonaire soluciones técnicas, SL. 
o Istem, SLU. 
o IMCh led, SL. 

- Lot número 2: 
o Also Casals instal·lacions, SL. 
o Falmobu, SL. 
o Instal·lacions i manteniments Terres de l’Ebre, SLL. 
o Estudios y montajes eléctricos, SL. 
o Sociedad ibérica de construcciones léctricas, SA. 
o Top proyectos y contratas, SL. 
o Electricitat i fontaneria Solà Abellà, SL. 
o Mittom sistemes 2, SL. 
o Istem. SLU. 
o Etra bonal, SA. 

- Lot número 3: 
o Also Casals instal·lacions, SL. 
o Top proyectos y contratas, SL. 

 
- Adjudicar el lot 1 del contracte per l’execució del projecte “Substitució 

d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes” a l’empresa 
C&G Carandini, SA., segons l’oferta presentada, en les següents 
condicions: 

o Preu unitari: 176,90 € + IVA (37,15 €) + ECORRAE (0,70 €), la qual 
cosa representa un import total de 105.441,76 €., dels quals: 
 86.857,90 €., corresponen al preu net abans d’IVA. 
 18.240,16 €., corresponen a l’IVA. 
 343,70 €., corresponen a l’Ecotaxa. 

o Termini de garantia total de les lluminàries: 10 anys (increment 5 
anys). 

o Stock de reposició de lluminàries: 3%. 
- Adjudicar el lot 2 del contracte per l’execució del projecte “Substitució 

d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes” a l’empresa 
Mittom sistemes 2, SL., segons l’oferta presentada, en les següents 
condicions: 

o Preu: 153.660,80 € + IVA (32.268,77 €). 
o Termini de garantia: 3 anys. 



- Adjudicar el lot 3 del contracte per l’execució del projecte “Substitució 
d’enllumenat a Pla d’Empúries, Grau i Barri Quintanes” a l’empresa Also 
Casals instal·lacions, SL., segons l’oferta presentada, en les següents 
condicions: 

o Preu: 75.697,54 € + IVA (15.896,48 €). 
o Termini de garantia: 3 anys. 

 
Adjudicació del contracte per l’execució de l’obra “Implantació de nou 
enllumenat amb led i comandament per telegestió a Poble Nou del Delta”. 
 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Implantació de nou 
enllumenat amb LED i comandament per telegestió a Poble Nou del 
Delta" a l’empresa Mittom sistemes 2, SL., en les següents condicions: 

o Oferta econòmica: 85.541,63 € + IVA (17.963,74 €). 
o Ampliació del termini de garantia de les lluminàries: 5 anys. 
o Ampliació del termini de garantia de l’obra:  2 anys. 
o Proposta de mesures per minimitzar les molèsties als veïns: les 

que figuren a l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
o Característiques de les lluminàries a subministrar: les que 

figuren a la memòria tècnica presentada per l’adjudicatària. 
o Mesures de responsabilitat social: les que figuren a l’oferta 

presentada per l’adjudicatària. 
o Realització de millores sense càrrec per l’Ajuntament:  

 SI 
Execució de millora 1 X 
Execució de millora 2 X 
Execució de millora 3 X 

o Estoc per reposició de lluminàries durant el període de garantia: 
3%.  

 
Adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra “Xarxa de pluvials al Carrer 
Tarragona”. 
 

- Havent presentat oferta les empreses: 
o EXXABER, SL.  
o CONTREGISA 



o ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, SL 
o CONTRATES EBRE, SL. 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Xarxa de pluvials al 
carrer Tarragona" a l’empresa CONTREGISA, en les següents 
condicions: 

o Preu:  160.547,57 € + IVA (33.714,99 €). 
o Termini de garantia total: 3 anys. 
o Realització de millores sense càrrec per l’Ajuntament:  

Núm. Denominació SI 
1 Canvi de canonada X 

Proposta de contractació de personal 
 

- Aprovar la contractació del Sr. I.F.B. com a Responsable d'Esports i del 
Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre, categoria A1.23 
( A1.4.0) a jornada complerta, del 21 de desembre de 2016 al 20 de 
març de 2017. 

 
Proposta de nomenament de personal funcionari interí en pràctiques 
 

- Nomenar per ocupar interinament un lloc de treball de Tècnic/a superior 
d’Administració Especial adscrit a Intervenció com a personal funcionari 
interí en pràctiques a l’Ajuntament d’Amposta, al Sr. D.C.D. 

 
Ampliació de jornada de treballadora 
 

- Aprovar l’ampliació de jornada de la Sra. G.U.I. com a agent d’acollida, 
categoria laboral C214,  fins a 37,5 hores setmanals, de l’1 de gener de 
2017 al 31 de desembre de 2019. 

 
Sol·licitud de bestreta 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. P.G.D.  en la que demana 
una bestreta de dues mensualitats per cobrir despeses extraordinàries 
perquè encara no ha transcorregut el termini de sis mesos com a 
mínim, de finalització de l’anterior. 

 
Sol·licitud de treballadora d’atorgament d’ajut per estudis 



 
- Atorgar a la Sra. V.M.P., un ajut de 155,80 €, corresponent al 50 % de 

l’import de la factura presentada, per haver realitzat estudis relacionats 
amb el seu lloc de treball. 

 
Aprovació de convenis de col·laboració educativa 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i l’empresa Albert Curto Zapater (Arquitectura i 
Rehabilitació) per a la formació pràctica en centres de treball de 
l’alumne de l’escola d’art ESARDI D.C.M. del 9 al 30 de gener de 2017, de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Franck il·lustració i Disseny SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI 
G.P.A. del 9 de gener  al 21 de març de 2017, de dilluns a divendres de 9 
a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Flexoservei SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna  de l’escola d’art ESARDI C.B.P. del 9 de 
gener al 23 de març de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Vanesa Cervera Vericat (Visual Gràfic) per a la 
formació pràctica en centres de treball de l’alumna  de l’escola d’art 
ESARDI A.M.F. del 9 de gener al 23 de març de 2017, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Alado SA per a la formació pràctica en centres 
de treball de l’alumne  de l’escola d’art ESARDI K.H. del 9 al 30 de gener  
de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa M6 Arquitectura 2003 SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna  de l’escola d’art ESARDI 
M.G.C. del 9 al 30 de gener  de 2017, de dilluns a divendres de 9 a 13 
hores. 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a activitat de formació 



 
- Autoritzar, amb efectes retroactius, a la tècnica de la xarxa Emprèn 

I.E.P. a assistir a la festa de la tecnologia, la ciència i la innovació, 
dirigida a joves estudiants d’arreu de Catalunya el dia 20 de desembre 
de 2016. 

 
Aprovació de conveni amb la Diputació de Tarragona. 
 

- Aprovar el conveni a formalitzar amb la Diputació de Tarragona per 
regular la concessió de la subvenció de 12.000,00 €. pel Centre de 
Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre per a dur a terme el 
programa de natació 2016. 

 
Embarg de retribucions 
 

- Ordenar la retenció de sous i salaris que tingui dret a percebre per 
qualsevol concepte el Sr. J.F.F.C. d’aquest Ajuntament fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 7.308,38 €  (Exp. 43 03 
13 00266531) 

- Ordenar la retenció de l’embarg de crèdits i drets que tingui dret a 
percebre per qualsevol concepte la Sra. A.M.R.P. d’aquest Ajuntament 
fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 1.406,91 
€ (Exp. 43 03 15 00043889) 

 
Sol·licituds d’autorització per ocupació de la via pública 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada per Calidris SL en la que demana 
autorització per instal·lar una terrassa coberta davant l’establiment 
“Tradicionarius” a l’Av. de la Ràpita fins que estigui aprovada la 
modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 
amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. D.M.M. en la que demana 
autorització per ocupació de la via pública a un tram del carrer Fortuny, 
per realitzar la inauguració d’un comerç el dia 14 de desembre de 2016 
de 19 a 21 hores amb efectes retroactius. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per A.V. en la que demana 
autorització per pintar un mural al carrer França, advertint a l’interessat 
que s’ha de fer a la paret autoritzada a pintar al carrer França. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada  pel Sr. A.L.R. en la que demana 
autorització per posar música ambiental a la via pública al quiosc bar la 
Vermuteria amb els següents condicionants: 

o L’horari de funcionament de l’equip amb musica de fons 
ambiental serà de les 12:00 fins les 15:00 hores dels diumenges 
durant el període de concessió de l’ocupació de la via publica.  

o Es dona la present autorització en virtut de l’article 10.h de 
l’Ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació de via publica 
amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues ates que l’horari 
sol·licitat es compatible amb el descans dels veïns. 

o Donat que l’esdeveniment es realitzarà en un espai obert no 
delimitat on predomina l’ús d’habitatge, s’adverteix al titular que 
el volum de l’aparell reproductor de musica no podrà 
sobrepassar el límit establert al Mapa de Capacitat Acústica 
d’Amposta que estableix un màxim de 68 dBA per a la franja 
horària a l’espai sol·licitat. 

o L’assegurança de RC de l’activitat farà referència a la zona de 
terrassa segons la concessió administrativa atorgada. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. H.K. en la que demana 
autorització per realitzar una festa els dies 30 i 31 de desembre de 
2016 i 1 de gener de 2017 al magatzem dels Arrossaries del Delta de 
l’Ebre situat al carrer Prim, amb una previsió d’entre 50 o 60 persones, 
advertint a l’interessat que no ha d’haver cap actuació musical, que 
resta restringit l’accés al públic en general. 

 
Sol·licitud d’autorització per realització de rodatge 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. L.F.L.G.  representant de 
The Wise elm SL en la que demana autorització per ocupació de la via 
pública al Moll de les Madalenes el dia 27 de desembre de 2016 de les 
8 a les 20 hores per tal de realitzar unes filmacions, advertint a la 
interessada que si es realitza un tall de via, s’ha de realitzar amb la 
senyalització adient. 

 



Acceptació de subvenció 
 

- Acceptar la resolució de la subvenció per a la realització del Programa 
30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, 
comunicar l’inici de les accions a l’Àrea de Nous Jaciments d’Ocupació i 
Innovació Social del SOC, mitjançant la presentació del Certificat d’inici 
del projecte i iniciar el procés de selecció del personal corresponent al 
programa vinculat al desenvolupament de les accions de Prospecció i 
assessorament d’empreses i a l’Orientació i acompanyament en el 
procés de contractació i formació, tal com indica la Guia de 
prescripcions tècniques. Preparar i presentar les ofertes de treball a 
l’Oficina de treball i al portal de transparència de l’Ajuntament 
d’Amposta, per als següents llocs de treball: 

o Tècnic/a Prospector/a d’empreses, temps de contracte dins del 
programa 9 mesos, màxim 30 de setembre de 2017 

o Tècnic/a Orientador/a – tutora, temps de contracte dins del 
programa màxim 30 de juny de 2018.  

- Acceptar la resolució de la subvenció per al Programa Treball i 
Formació, modificada per la Resolució TSF/1566/2016, de 15 de 
novembre i iniciar el procés de selecció del personal corresponent al 
programa. Preparar i presentar les ofertes de treball a l’Oficina de 
treball i al portal de transparència de l’Ajuntament d’Amposta, per als 
següents llocs de treball: 

o Expedient 2016/PANP/SPOO/0001  
 3 Operaris d’obra pública – 6 mesos de contracte 
 1 Operari de neteja - 6 mesos de contracte 
 1 Xofer - 6 mesos de contracte  
 1 Ajudant d’electricista - 6 mesos de contracte  
 1 Jardiner - 6 mesos de contracte 
 1 Jardiner – 12 mesos de contracte  
 1 Conserge -  6 mesos de contracte 

o Expedient 2016/PRMI/SPOO/0001 
 1 Conserge -  6 mesos de contracte 
 1 Operari de neteja – 12 mesos de contracte 
 3 Operaris de neteja - 6 mesos de contracte 

 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 



 
- Atorgar la llicència al Servei Català de la Salut, per la construcció del 

nou CAP a l’Av. Sebastià Juan Arbó, 139. (Exp. 2016/058) 
 
Aprovació del programa d’implementació de l’administració electrònica (PIAE) 
a l’Ajuntament d'Amposta 
 

- Aprovar el Programa d’Implementació de l’Administració Electrònica 
(PIAE) a l’ajuntament d’Amposta, d’acord amb els paràmetres següents: 

o OBJECTE 
 Definir i implementar els circuïts electrònics dels 

procediments de l’ajuntament d’Amposta. 
o JUSTIFICACIÓ 

 Implementació de l’administració electrònica a l’empara de 
les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i 
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

o DURADA 
 Es preveu una durada aproximada de dos anys, si bé, 

caldrà justificar la seva continuació de forma anual 
o ÒRGANS RESPONSABLES 

 Àrea d‘Hisenda, Règim Intern i Personal 
 Àrea de Noves Tecnologies, Transparència, Eficiència i 

Sostenibilitat Energètica 
o FUNCIONS CONCRETES A REALITZAR 

 Diagnosi dels actuals procediments que es realitzen a 
l’organització. 

 Proposta de racionalització dels procediments, re-
enginyeria. 

 Proposta d’estandardització dels procediments. 
 Elaboració dels manuals de cadascun dels procediments 

de la organització  inclosos els formularis i propostes 
d’acord pertinents. 

 Establiment dels circuïts electrònics a la plataforma 
d’administració  electrònica, a la web i a la Intranet 
municipal. 

o PREVISIÓ EFECTIUS 



 1 auxiliar tècnic/a especialista informàtica 
 1 tècnic/a mig de procediments 

 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació dels serveis de prevenció 
de riscos laborals (especialitats tècniques) i vigilància de la salut 
 

- Requerir a MC SPA Sociedad de prevención, SLU., per tal que en el 
termini màxim de 10 dies hàbils comptat des del següent en que rebi la 
notificació del present acord, presenti: 

o La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, així com autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder consultar durant tota la durada del contracte 
el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
social. 

o Constitució de la garantia definitiva, per import de 2.705,00 €, 
equivalent al 5 per 100 l’import d’adjudicació del contracte per 
quatre anys, exclòs l’Impost sobre el valor afegit.  

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i quaranta minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretari acctal dono fe. 
 
        
     L'ALCALDE       EL SECRETARI ACCTAL. 
 
 
 
 
 


