
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 4 de 
desembre de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel 
Estévez González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 09:05 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 27 de novembre de  2017. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRES 
“PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS 2017” 
 

− Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Pavimentació de 
diversos carrers i camins 2017" a l’empresa BECSA, SA. en les 
següents condicions: 

o Preu màxim: 260.000,00 € (IVA inclòs). 
o Preus unitaris d’aplicació:  

Codi Capítol/partida Preu ofert  
M219UF41A01 Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm) 0,19 € 

F2R54267 

Transport residus,instal.gestió 
residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-
10km 

 
 
4,40 € 

F2RA62F0 Deposició controlada centre 
reciclatge,residus ceràmics 
inerts,1,15t/m3,LER 170103 

 
 
9,79 € 

G22B1101A01 Escarif.+compac.+ niv. 
terr.nat.h<10cm,mec. 

 
0,99 € 

F2R45067 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió 
residus,camió 12t,rec.5-10km 

 
5,33 € 

F9J12X40 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 
1kg/m2 

 
0,47 € 

F9J13S40 Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2  



1kg/m2 0,36 € 
F9H11131 Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D 

(D-8),granul.granític est-compact. 
 
52,46 € 

F9H11262 Paviment mesc.bit.AC 16 surf B60/70 D 
(D-12),granul.calcari est-compact. 

 
48,90 € 

FDDZ5DD4c Col·locació de bastiment 
circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 
D=600mm,D400,col.mort. 

 
 
14,28 € 

FDDZ5DD4b Subministrament de bastiment 
circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 
D=600mm,D400,col.mort. 

 
 
70,14 € 

F9H117N1C4 

Formació de pas de vianants elevat 
2+4+2 (rampa+zona plana+rampa) 
realitzat amb mescla asfàltica en calent 
de 10 cm d’alçada, incloent el fresat de 
les juntes d’encaix, el rec d’adherència i 
la pavimentació del mateix 

 
 
 
 
 
229,10 € 

F9H117N1C6 

Formació de pas de vianants elevat 
2+6+2 (rampa+zona plana+rampa) 
realitzat amb mescla asfàltica en calent 
de 10 cm d’alçada, incloent el fresat de 
les juntes d’encaix, el rec d’adherència i 
la pavimentació del mateix 

 
 
 
 
 
296,04 € 

FBA15110 
Pintat faixa discontínua 10cm 
2/1,reflectora,màquina 

 
0,60 € 

FBA1G110 
Pintat faixa contínua 
10cm,reflectora,màquina 

 
0,76 € 

FBA22311 
Pintat faixa transv.contínua 
50cm,reflectora,màquina 

 
2,91 € 

FBA31110 

Pintat faixes 
superficials,reflectora,màq.accionament 
manual 

 
 
7,50 € 

400001 Mesures de seguretat i salut per a 
l'execució de l'obra, aquestes tindran un 
valor del 2% del PEM executat. 

Aquesta 
partida no es 
pot modificar 

 
ACCEPTACIÓ D’ACABAMENT DE CONTRACTE 
 

− Acceptar la voluntat de l’empresa Clece, SA., adjudicatària del contracte 
per la prestació dels serveis de control d’accés, monitors i socorristes, 
neteja i manteniment de les piscines i gimnàs municipals de no seguir 
prestant el servei a partir del moment d’acabament de la seva vigència, 



amb la qual cosa aquest contracte restarà resolt en data 23 de juny de 
2018. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en esmena de 
deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de l’escola 
Soriano Montagut, amb Thyssenkrupp elevadores SLU segons oferta 
presentada per un import de 530,95 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en esmena de 
deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de la llar 
d’infants La Gruneta, amb Marvi Ascensores SL segons oferta 
presentada per un import de 145,20 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en esmena de 
deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, amb Marvi Ascensores SL 
segons oferta presentada per un import de 409,90 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’elaboració de la 
diagnosi impuls Pla Local de polítiques públiques LGTBI i disseny pla 
de formació a professionals de l’Ajuntament d'Amposta, amb ACISI 
segons oferta presentada per un import de 3.500,00 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’organització dels 
actes per la secció de ramaderia i cavallar, distribuir els boxes, 
controlar cartilles vacunacionals, triatge, etc durant la Fira de 
Mostres, amb Associació Cultural Eqüestre d’Amposta oferta 
presentada per un import de 2.525,00 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en confeccionar 
cartells anunciadors, tanques publicitàries a diferents punts de la 
província de Tarragona, etc, en motiu de la Fira de Mostres, amb 
Sofira Comunicació SL oferta presentada per un import de 5.550,00 € 

− Aprovar la contractació dels serveis de vigilància durant la Fira 
Amposta on hi ha articles de gran valor així com personal per estar a 
les 4 entrades de la Fira per controlar el pas de vianants, amb O.R.M., 
segons oferta presentada per un import de 8.688,00 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en la instal·lació de 
conductes de xapa galvanitzada per a muntants de conductes de 
retorn a la Piscina Municipal, amb Climetair SLU segons oferta 
presentada per un import de 2.192,52 € 

− Aprovar la contractació dels serveis consistents en el trasllat de la 
caseta de Nadal des del magatzem del carrer Barcelona fins a la Plaça 
del Mercat i muntatge així com el posterior desmuntatge i trasllat des 



de la plaça del mercat al carrer Barcelona, amb F.F.P. segons oferta 
presentada per un import de 1.991,06 € 

 
CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS 
 

− Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
compra d’elevador d’accés a piscina per a persones amb mobilitat 
reduïda, amb Expert Pool Iberica SL segons oferta presentada per un 
import de 5.473,60€ 

− Aprovar la contractació dels subministraments consistents en un 
aperitiu per realitzar després dels parlaments de la inauguració de la 
Fira per a unes 150 persones, amb Fademur Mimna Som Cuina SCCL 
segons oferta presentada per un import de 1.099,90 € 

− Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
l’adquisició d’un equip multimèdia punt d’informació 24 hores per al 
Poble Nou del Delta, amb Gresely i Farré SL segons oferta presentada 
per un import de 5.089,94 € 

 
CONTRACTES PRIVATS 
 

− Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’equip de so 
i llum per al concert solidari a favor d’APASA, el dia 9 de desembre de 
2017  la Unió Filharmònica d’Amposta, amb Bymedio Submarino 
International SL segons oferta presentada per un import de 
1.545,00€ 

− Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de 
l’actuació de Joan Rovira al concert solidari del dia 9 de desembre a 
l’auditori de la Unió Filharmònica amb Joan Rovira Melich segons 
oferta presentada per un import de 1.815,00 € 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

− Aprovar la contractació del Sr. R.R.M., com a hoste, categoria laboral  
-AGP-7, jornada laboral completa  del 6 al 10 de desembre de 2017 
(horari d’11 a 14 i de 16 a 21 hores). 

− Aprovar la contractació de la Sra. R.G.I., com a hostessa, categoria 
laboral AGP-7, jornada laboral completa del 6 al 10 de desembre de 
2017 (horari d’11 a 14 i de 16 a 21 hores). 

− Aprovar la contractació de la Sra. M.T.T.N., com a educadora social de 
la UEC, categoria laboral A2-19, 25 hores setmanals del 5 de 
desembre de 2017 al 30 de juny de 2018. 

 



PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN 
PRÀCTIQUES 
 

− Nomenar per ocupar en caràcter laboral temporal en pràctiques un lloc 
de treball d’Administratiu Tècnic d’Integració per la realització del 
programa del Servei d’Atenció Diürna (centre obert) adscrit a Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta, a la Sra. M.J.M.G., amb efectes del 
dia 1 de gener de 2018.  

− Nomenar per ocupar en caràcter laboral temporal en pràctiques un lloc 
de treball de Direcció del Servei d’Atenció Diürna per la realització del 
programa de direcció del servei d’atenció diürna del Centre obert dins 
del contracte programa subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i el 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Sra. P.B.B., amb 
efectes 1 de gener de 2018. 

 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ EN PRÀCTIQUES 
 

− Nomenar per ocupar interinament un lloc de treball de Tècnic/a mig de 
Recursos Humans com a personal funcionari interí en pràctiques a 
l’Ajuntament d’Amposta, a la Sra. A.AM. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

− Reconèixer l’antiguitat del Sr. D.C.S. amb efectes del dia 28 de gener 
de 2013. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES 
 

− Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i l’Impremta Querol SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i Disseny, A.Q.I. de l’11 
de desembre de 2017 fins al 12 de març de 2018, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

− Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 823 de data 04/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 
8.380,63 €, la qual comença amb Fundació URV, per import de 
8.380,63 € i finalitza amb Sepitar 2016 SL per import de 2.626,64 €. 

− Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 825 de data 
04/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 26.106,31 €, la qual 



comença amb Garcia Excavaciones y Movimientos SL per import de 
5.483,72 € i finalitza amb Jumper Desarrollos SL  per import de 
1.815,00 €. 

− Aprovar la justificació presentada en relació segon i últim pagament 
de l subvenció nominativa al Club de Futbol Sala Amposta, en virtut 
del conveni de col·laboració signat per import de 8.429,93 € i 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament al Club de la quantia de 
7.350,00 € fixats al conveni i corresponents al segon i últim pagament 
del conveni. 

 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

− Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. S.G.R. consistent 
en el 50 % de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació 
generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

940435 993,50 496,75 496,75 496,75 
 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

− Considerar que concorren en la Sra. M.S.F.P. tots els requisits per 
encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de les quotes 
tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal 
i aplicar la bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. 
Resta béns i 
VC > 20000 

939422 661,73 16/11/2017  165,43 
939423 1068,95 16/11/2017  267,24 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

− Reconèixer el pagament indegut de la Sra. M.P.G. d’un local comercial 
ubicat al C/ Sant Antoni, 30 i determinar l’ingrés indegut: 

Any/rebut Pagat Data Interessos A tornar 
2017/934481 60,58 28/08/2017 0,57 61,15 
 
 
 
 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

− Considerar que concorren en el Sr. L.B. les circumstancies indicades a 
l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se 
d’una família nombrosa i, al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

− Concedir a la Sra. E.G., com a titular de la llicència del Bar Ivan, 
llicència amb les dades de l’ocupació següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica 
d’obtenció d’un rendiment. 

o Emplaçament: Passeig Canal número 5 d’Amposta. 
o Característiques de l’ocupació: Ocupació de la via pública al 

damunt d’una tarima que anivelli la calçada amb la vorera. 
o Període d’ocupació: Mes de desembre de 2017. 
o Liquidació de les taxes: S’ha emès liquidació número 941832 

per un import total de 68,20 € de la que ha fet un pagament 
total el dia 23 de novembre de 2017. 

o Comunicació de dita ocupació a l’empresa concessionària de 
les places d’aparcament –zona blava-: Tal com s’indica a 
l’informe de la Policia Local, caldrà comunicar a l’empresa 
Estacionamientos y Servicios, S.A., l’ocupació de dos places 
d’aparcament enfront del bar sol·licitant. 

− Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. S.D.R. en la que demana 
autorització per ocupació de la via pública amb 12 metres quadrats i 
tall al trànsit al carrer Parlament el dia 17 de desembre de 2017 de 10 
a 20 hores per poder celebrar la 3a edició del Showhome, davant del 
seu establiment situat al carrer Parlament, 29, advertint a la 
interessada, que haurà de deixar el carrer net un cop finalitzi 
l’activitat i haurà de respectar els guals i deixar pas als vehicles del 
veïnat en cas de ser necessari el seu pas. 

 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE PREU PÚBLIC 
 

− Considerar que concorren en l’entitat Mans Unides els criteris 
objectius establerts a la ordenança per poder aplicar l’exempció dels 
serveis pel lloguer d’estands.  

 
 
 



SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI 
 

− Acceptar per a la Sra. L.R.L. el fraccionament i ajornament del 
pagament de la liquidació número 939773 pel concepte de plus vàlua 
per un import global de 921,71 €, segons el següent quadre 
d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 
921,71 20/01/2018 230,42 0,00 0,38 230,80 691,29 
691,29 20/02/2018 230,42 0,00 1,07 231,49 460,87 
460,87 20/03/2018 230,42 0,00 1,73 232,15 230,45 
230,45 20/04/2018 230,42 0,00 2,46 232,91 0,00 
Total  921,71 0,00 5,64 927,35  
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

− Acceptar per a la Sra. R.G.M., actuant en nom i representació de la 
comparsa de carnestoltes “els del Barri”, la cessió de l’ús del Pavelló 
Firal tots els dimarts i dijous dels mesos de gener i febrer de 2018 a 
partir de les 21:30 hores, per realitzar assajos per carnestoltes 2018. 

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

− Informar al sol·licitant, Granjas Ferré SL, que la titularitat de la via 
pública C-12 correspon a la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa 
la seva sol·licitud en la que exposa que al Molí de Pinsos hi ha molta 
freqüència de vehicles i hi ha molta perillositat, s’ha trasllat a 
l’administració competent. 

− Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. I.F.G., en representació de la 
Musclera del Delta S.L., en la que demanen autorització per poder 
ocupar tota la vorera de tota la façana de l’establiment la Musclera i 
per tant que es senyalitzi amb prohibit estacionat, el dia 1 de 
desembre de 2017 amb motiu del 10è aniversari de l’empresa, al 
carrer Holanda cantonada Sebastià Juan Arbó, 13-15, amb efectes 
retroactius, advertint a la interessada que haurà de delimitar la zona 
o ocupar utilitzant la senyalització reglamentària així com netejar la 
via pública un cop acabada l’activitat. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT 
 

− Autoritzar la sol·licitud formulada per Estudio Solar Renovables SL en 
la que demana autorització per poder realitzar repartiment de 



publicitat porta a porta, advertint a la interessada, que haurà de 
respectar l’ordenança municipal reguladora del repartiment de 
publicitat directa a les bústies. 

 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A 
L’AUTORITZACIÓ PER A L’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS EN ÀMBITS NO 
AGRARIS I EL PLA D’INSPECCIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES 
 

− Aprovar el procediment adjunt sobre els tràmits i serveis de l’Àrea de 
Pagesia i Medi Natural: 

o 073_Comunicació prèvia d'aplicació de productes fitosanitaris 
en àmbits no agraris 

I de l’Àrea d’Obres i Activitats 
o 076_Pla d'inspecció d'activitats comunicades 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula 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: 
 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte consistent 
en les obres “Urbanització del carrer Sant Cristòfol” 
 

− Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:  
o CONTREGISA. 
o COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL. 
o AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA. 
o SERVIDEL, SLU. 

No avaluar les ofertes incloses en els sobres número 2 per les 
empreses COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL. i AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, SA., en tant en quant la memòria presentada excedeix la 
mida màxima prevista en la clàusula 5 del Plec de clàusules 
econòmiques – administratives.  
Requerir a l’empresa CONTREGISA., per tal que en el termini de cinc 
dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, presenti 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 TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per 
import de 5.098,07 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació 
del contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte 
quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte consistent 
en les obres “Urbanització del carrer França” 
 

− Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:  
o CONTREGISA. 
o SERVIDEL, SLU. 

Requerir a l’empresa CONTREGISA., per tal que en el termini de cinc 
dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, presenti 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 TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per 
import de 3.975,82 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació 
del contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte 
quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte consistent 
en el projecte “Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i 
centre de la ciutat d’Amposta” 
 

− Excloure la suposada oferta presentada per l’empresa POBE ja que 
no s’ajusta a la requerida pel Plec de clàusules econòmiques i 
administratives 

− Excloure els licitadors per l’adjudicació del lot número 1 següents: 
o C.C.S., per quant la seva oferta no compleix amb el que exigeix 

el punt 9 de la Declaració responsable on s’exigeix que la 
temperatura de funcionament de la lluminària entre -10ºC i 
40ºC o que disposi de sistema de seguretat que no perjudiqui 
el funcionament en temperatures superiors a 35ºC, mentre 
que el rang manifestat en la fitxa aportada pel licitador 
assoleix els 35ºC i no indica enlloc que disposi del sistema de 
seguretat alternatiu. 



o Novatilu, SLU., per quant la seva oferta no compleix amb el que 
exigeix el punts 22 de la Declaració responsable on s’exigeix un 
protector de sobretensions independent del driver i amb 
analitzador lumínic a la mostra presentada s’inclou protector de 
sobretensions però no l’indicador lumínic de fallida, ni el punt 
23 de dita Declaració responsable on s’exigeix que el driver de la 
lluminària ha de suportar el protocol DALI, justificant-se en 
l’oferta que el driver disposa de 5 nivells i per tant, no valida el 
seu funcionament amb sistema DALI. 

o Electricitat boquet, SL., per quant la seva oferta no compleix amb 
allò exigit al punt 24 de la Declaració responsable de que la 
lluminària ha de disposar d’espai suficient per incorporar un 
sistema punt a punt de dimensions 12x60x40 cm, comprovat 
sobre la mostra aportada la existència de l’espai amb les 
dimensions assenyalades, aquest resulta insuficient donat que 
no és possible el tancament hermètic de la tapa de la lluminària. 

− En base a l’anterior els licitadors admesos per l’adjudicació del lot 1 
són: 

o LUXIFORM TORTOSA, SL.     
o C&G CARANDINI,  
o CM SALVI, SL. 

− Excloure els licitadors per l’adjudicació del lot número 2 següents: 
o Novatilu, SLU., per quant la seva oferta no compleix amb el que 

exigeix el punts 22 de la Declaració responsable on s’exigeix un 
protector de sobretensions independent del driver i amb 
analitzador lumínic a la mostra presentada s’inclou protector de 
sobretensions però no l’indicador lumínic de fallida, ni el punt 
23 de dita Declaració responsable on s’exigeix que el driver de la 
lluminària ha de suportar el protocol DALI, justificant-se en 
l’oferta que el driver disposa de 5 nivells i per tant, no valida el 
seu funcionament amb sistema DALI. 

o Luxled tecnica, SL., per quant no compleix amb el que exigeix el 
punts 22 de la Declaració responsable on s’exigeix un 
protector de sobretensions independent del driver i amb 
analitzador lumínic, ni a la mostra ni a la documentació tècnica 
presentada s’inclou protector de sobretensions i l’indicador 
lumínic de fallida. 

− En base a l’anterior els licitadors admesos per l’adjudicació del lot 2 
són: 

o LUXIFORM TORTOSA, SL.     
o C&G CARANDINI, SA     
o CM SALVI, SL. 



− Declarar admesos  els licitadors admesos per l’adjudicació del lot 3 
següents: 

o ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, SL.     
o ELECTRICIDAD Y FONTANERIA SOLÀ ABELLÀ, SL. 
o MITTOM SISTEMES 2, SL.    
o ISTEM, SLU.     
o ETRA BONAL, SA.      

− Declarar admesos  els licitadors admesos per l’adjudicació del lot 4 
següents: 

o ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL    
o MITTOM SISTEMES 2, SL.    
o CONTREGISA    

− Requerir a l’empresa C&G Carandini, SA., per tal que en el termini de 
en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que 
rebi el present requeriment, presenti per l’adjudicació del lot número 
1 la documentació administrativa no inclosa en el sobre número 1, 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 
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 
4.082,30 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte 
quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

− Requerir a l’empresa Luxiform Tortosa, SL., per tal que en el termini 
de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 
requeriment, presenti per l’adjudicació del lot número 2 la 
documentació administrativa no inclosa en el sobre número 1, 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 
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 531,26 
€, equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs 
IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder 
comprovar durant tota la vigència del contracte quantes vegades 
sigui necessari el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat social. 

− Requerir a l’empresa Mittom sistemes 2, SL., per tal que en el termini 
de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present 



requeriment, presenti per l’adjudicació del lot número 3 la 
documentació administrativa no inclosa en el sobre número 1, 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 
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 
11.399,53 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte 
quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat social. 

− Requerir a l’empresa Mittom sistemes 2, SL., per tal que en el termini 
de en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que 
rebi el present requeriment, presenti per l’adjudicació del lot número 
4 la documentació administrativa no inclosa en el sobre número 1, 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 
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 
5.058,61 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte (exclòs IVA) i autorització en favor de l’Ajuntament 
d’Amposta per poder comprovar durant tota la vigència del contracte 
quantes vegades sigui necessari el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Aprovació de certificacions d’obres i factura 
 

− Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació núm. 2 de l’obra “Consolidació 
estructural i restauració de tram de la façana fluvial del Castell 
d’Amposta”, per un import de 17.740,79 €, així com la factura número 
E047/2017. 

 
Activitat extraordinària 
 

− Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.C.C., propietari del Bar 
Nocturnal, en la que demana que s’autoritzi la celebració d’una 
actuació musical en directe a l’establiment on ara es realitza l’activitat 
de bar. 

 



Aixecament d’embargs 
 

− Aprovar l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer 
contra el Sr. J.J.C.E. (Ref. 431721308639E) 

 
Embargs de crèdits i deutes 
 

− Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. J.M.I.F. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un 
total de 6.857,82 €. (Exp. 43031500201416). 

 
Correcció d’acord 
 

− Aprovar la correcció de l’acord que es va adoptar per la Junta de 
Govern Local en data de 15 de novembre de 2017 sobre les 
justificacions presentades per les diferents entitats en motiu de 
l’atorgament de les subvencions per programes i activitats per part 
de les AMPES dels centres escolars, en el qual, on consta:  

- AMPA Miquel Granell: 2.500,00 €” 
Ha de constar:  

- AMPA Miquel Granell: 2.000,00 €” 
 
Aprovació de distribució de llocs de treball dels joves en pràctiques. 
 
Aprovar la distribució següent de llocs de treball, per àrees, departament i 
regidories: 

1- Secretaria: Grau en Administració i Gestió Pública, Grau en Dret, Grau 
en Administració i Direcció d'Empreses, Grau en Ciències Polítiques 
i/o CFGS en Administració i Finances 

2- Esports : Cicle Formatiu de Grau Superior d'esports AAFE i/o Grau en 
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) 

3- Empresa: Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i 
Finances 

4- Polítiques Actives d'Ocupació: Grau / Llicenciat en Pedagogia 
5- Obres: Cicle Formatiu de Grau Superior de Delineant, Grau en 

Arquitectura i/o Grau en Arquitectura Tècnica 
 
Acceptació de subvenció 
 
Acceptar la subvenció de 21.183,00€  per a la realització del curs de 
Certificat de professionalitat COMT0211 – Activitats Auxiliars de Comerç  
d’acord amb la Resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s'obre 



la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions per a la realització 
d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 357954).  
 

− Acceptar la resolució de la subvenció atorgada per al Programa 
treball i Formació 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: 

− Línia PANP 
o 4 Netejadors/es 
o 1  Xòfer de camió 
o 2 Peons d'obra pública 
o 2 electricistes 
o 2 Agents cívics 

Segons els requisits anteriorment descrits 
− Línia PRMI 

o 1 Peó de neteja viària 
o 2 Peons d'obra 
o 1 Conserge (subaltern) 

Segons els requisits anteriorment descrits 
− Línia Dones 

o 1 Conserge (subaltern) 
o 1 Peó de neteja viària 

Segons els requisits anteriorment descrits 
 
Comunicacions oficials 
 

− Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució d’acceptació de renúncia 
parcial de subvenció atorgada de programa Treball i formació PRMI 
2014, a l’Ajuntament d'Amposta. La junta de Govern Local resta 
assabentada.  

− Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució d’acceptació de renúncia 
parcial de subvenció atorgada de programa Treball i formació PRMI 
2014, a l’Ajuntament d'Amposta. La junta de Govern Local resta 
assabentada.  

− Diputació de Tarragona, concedeix a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció de 12.000,00 € pel Programa de Natació del Centre de 
Tecnificació Esportiva. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

− Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’entitat Consell Comarcal 
del Montsià una subvenció de 323.921,11 € destinada a finançar 



parcialment el projecte Pla d’execució anual. Treball a les 7 
comarques. Comarca del Montsià”. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

− Jutjat de lo Social 1 de Tortosa, cèdula de citació  478/2017 V, per al 
dia 18 de gener de 2018 a les 10.00 hores. La Junta de Govern Local 
resta assabentada. 

− Institut Nacional de la Seguretat Social, denega  la incapacitat 
temporal del treballador A.S.M. en data 23/10/2017. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

− Institut Nacional de la Seguretat Social, concedeix la jubilació parcial 
al treballador J.P.S.R., i es subscriu al contracte de relleu de 
27/10/2017 amb el treballador J.M.R.J. fins al 26 de maig de 2021. La 
Junta de Govern resta assabentada. 

− Síndic de Greuges, sol·licita que s’agilitzi el tràmit de la queixa 
número Q-08398-2017. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

− Jutjat Contenciós Adm. 2 de Tarragona, recurs ordinari 367/2017. La 
Junta de Govern Local resta assabentada. 

− Servei comú processar d’execució Amposta, execució de títols no 
judicials 3735/2016-1. La Junta de Govern Local resta assabentada i 
mana es traslladi còpia a l’Oficina de Gestió Tributària. 

 
Sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis 
 
Atorgar al Sr. F.D.G. autorització per a la renovació de l’adscripció en 
Comissió de Serveis a la Policia Local al servei de l’Ajuntament de 
d’Amposta. Fins al 31 de desembre de 2018, sense perjudici que el Decret 
del Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Camarles que manca, pugui 
establir el contrari. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les nou hores i cinc minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 


