
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 13 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: 08:45 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 4 de desembre de  2017. 
 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 
“PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV2” 
 

- Declarar admesa l’oferta presentada per l’empresa Ravi, obras, 
transportes y excavaciones, SL. 

 
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT EN ENERGIA ELÈCTRICA 
 

- Aprovar la pròrroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01) des de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 

Preus terme d’energia: 
Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/kWh 
Sublot BT1 2.0A 0,115128 
Sublot BT2 2.0DHAP1 0,139543 
Sublot BT3 2.0DHAP2 0,059813 
Sublot BT4 2.0DHSP1 0,138270 
Sublot BT5 2.0DHSP2 0,067270 
Sublot BT6 2.0DHSP3 0,055670 



Sublot BT7 2.1A 0,131268 
Sublot BT8 2.1DHAP1 0,153268 
Sublot BT9 2.1DHAP2 0,075168 
Sublot BT10 2.1DHSP1 0,153268 
Sublot BT11 2.1DHSP2 0,082368 
Sublot BT12 2.1DHSP3 0,067868 
Sublot BT13 3.0AP1 0,100068 
Sublot BT14 3.0AP2 0,086068 
Sublot BT15 3.0AP3 0,058428 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/kWh 
Sublot AT1 3.1AP1 59,173468 
Sublot AT2 3.1AP2 36,490689 
Sublot AT3 3.1AP3 8,367731 
Sublot AT4 6.1AP1 39,139427 
Sublot AT5 6.1AP2 19,586654 
Sublot AT6 6.1AP3 14,334178 
Sublot AT7 6.1AP4 14,334170 
Sublot AT8 6.1AP5 14,334170 
Sublot AT9 6.1AP6 6,540177 

Preus del terme de potència: 
Baixa tensió  €/kW i any 
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
2.0 A 38,043426   
2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   
2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   
2.1 DHS 44,444710   
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 
6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334170 14,334170 6,540177 
Els preus detallats en les taules anteriors no inclouen l’IVA ni cap altre 
impost. 
 
ADQUISICIÓ DE FINCA 
 



- Aprovar l'adquisició directa a Sr. J.M.M.M. per un preu de VINT MIL SIS-
CENTS CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (20.605,14 €) la finca amb 
la següent descripció registral:  

o “Urbana: Casa situada a Amposta, partida Cabiscol, número 138 i 
segons certificació de l’Ajuntament d’Amposta, avui barri Sant 
Cristòfol, 285, amb una superfície en solar de 55 metres 
quadrats i edificada de 58 metres quadrats. Confronta; front, 
lligallo de Sant Cristòfol; oest i fons, camí i finques urbanes de 
titularitat desconeguda; i est, partida Cabiscol, 137 (R.C.C.).” 

o Figura inscrita en el Registre de la Propietat d'Amposta al volum 
4111, foli 113, finca 48944. 

o Referència cadastral: 001503200BF90G0001GH. 
o Li pertany per donació, segons resulta de l’escriptura atorgada 

davant la notària P.L.G. el dia 2 de febrer de 2017. 
 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE REINTEGRAMENT DE QUANTITAT 
MINORADA EN NÒMINES PER BAIXA MÈDICA D’IT 
 

- Acceptar la sol·licitud formulada pel Sr. J.L.B. en la que demana que 
l’Ajuntament li reintegri la quantitat minorada en les nòmines 
d’octubre i novembre per baixa mèdica d’IT, ja que ha estat motivada 
per una intervenció quirúrgica, sol·licitant a la gestoria laboral que 
calculi i incorpori en la propera liquidació la minoració produïda a les 
nòmines d’octubre i novembre al Sr. J.L.B. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR D’EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER 
INCOMPATIBILITATS 
 

- Acceptar la sol·licitud formulada pel Sr. M.M.A. d’excedència 
voluntària per incompatibilitats amb efectes de l’1 de gener de 2018, 
sempre que justifiqui el seu ingrés com agent de la Policia Local a 
l’Ajuntament d'Ulldecona. 

 
CONTRACTES MENORS DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment maquinari IBM (transferit a Lenovo) 24x7 corresponent 
al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Informàtica i comunicacions 
Tarragona SA segons oferta presentada per un import de 3.940,67 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
anual del programari de gestió de la Policia Local (Eurocop) 
corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Eurocop 



Technologies SL segons oferta presentada per un import de 
3.811,50€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual programari de gestió de la Piscina Municipal 
corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, amb T-Innova 
Ingenieria Aplicada SA segons oferta presentada per un import de 
1.131,77€. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual del programari TAO T-Systems (Sicap, Inventari, 
Face, Sicap-Firma, GTWIN Voluntària, executiva) corresponent al 
període 01/01/2018-31/12/2018, amb T-Systems ITC Iberia SAU 
segons oferta presentada per un import de 19.361,79 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual del programari TAO T-Systems (POB Població, 
GIS, Conecta Nucli) corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, 
amb T-Systems ITC Iberia SAU segons oferta presentada per un 
import de 15.664,17 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
de les antenes per a connectivitat Wimax de l’Ajuntament d'Amposta 
corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Aplicaciones 
Electricas ENE SA segons oferta presentada per un import de 
1.416,11 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment 
del sistema de telefonia IP de l’Ajuntament d'Amposta corresponent 
al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Aplicaciones Electricas ENE 
SA segons oferta presentada per un import de 8.339,44 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual sistema gravació comunicacions de veu Policia 
Local corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Alava 
Ingenieros Telecom SLU segons oferta presentada per un import de 
2.374,70 €. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 840 de data 11/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 
22.172,95 €, la qual comença amb Engitec Innovació SL, per import 
de 4.401,87 € i finalitza amb Agrogalgo SL per import de 1.621,22 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 839 de data 
11/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 12.666,46 €, la qual 
comença amb A.C.L. per import de 3.391,74 € i finalitza amb Cepsa 
Card SA  per import de 2.183,12 €. 



- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
857,09 €, al Sr. J.M.F. pels danys soferts al seu vehicle matrícula 
58xxFxx el qual estava correctament estacionat a l’Av. Sebastià Juan 
Arbó, 114, el dia 12 d’agost de 2017 a les 7 hores, com a 
conseqüència del bou capllaçat el qual va envestir el vehicle del 
reclamant. (Exp. 10/2017),  

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
265,10 €, a la Sra. E.C.F. pels danys soferts al seu vehicle matrícula 
20xx-Cxx el dia 12 d’agost de 2017, com a conseqüència del bou 
capllaçat el qual va envestir el vehicle de la reclamant, estacionat al 
carrer Amèrica, 138, d’acord amb factura número A17-377 emesa per 
Xapa i Pintura Gerard SL. (Exp. 13/2017),  mitjançant transferència al 
compte de la interessada. 

 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL I L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER AL FINANÇAMENT DEL 
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2016-2017 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE LA SISENA ADDENDA AL SEGON CONVENI ENTRE LA URV I 
L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER CREAR L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DEL 
CAMPUS EXTENS DE LA URV AL MUNICIPI D’AMPOSTA PER REGULAR 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA UNIVERSITAT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017 
 

- Aprovar la cinquena addenda al segon conveni entra la Universitat 
Rovira i Virgili i l’Ajuntament d’Amposta per crear l’Antena del 
Coneixement del campus extens de la URV al municipi d’Amposta per 
regular l’aportació econòmica de la Universitat corresponent a 
l’exercici 2017, amb una aportació al Consorci del Museu de les 
Terres de l’Ebre de 6.000 €. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
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: 
 
Contractes menors de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
compra de complements per al CPD consistent en 1 SAI amb tarja de 
gestió i 4 discos de 4TB, amb Telefónica soluciones informática y 
comunicaciones SAU segons oferta presentada per un import de 
5.347,79 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la 
renovació de la xarxa wifi municipal existent en diversos edificis 
municipals, amb ePorts Ample de Banda i Internet SL segons oferta 
presentada per un import de 21.736,97 € 

 
Designació de lletrada 
 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 
procediment determinació de contingència en prestacions 478/2017-
V, la Lletrada, M.M.O. 

 
Aprovació de noves unitats d’obra 
 

- Aprovar les noves unitats d’obra PNU-04, PNU-05 corresponents a la 
certificació 5 de les obres “16-022PE- Rehabilitació coberta principal i 
lluerna del mercat municipal “degudament signada per les directores 
de les obres i per l’adjudicatària UTE ADolfo Constructors SL i Maceria 
XXI SL, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva 
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents: 

o PNU-04, per un import de 0,91 €. 
o PNU-05, per un import de 27,05 €. 

 
Comunicacions oficials 
 

- Diputació de Tarragona, concedeix a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció de 62.212,50 € pel funcionament de la Llar d’infants la 
Gruneta, i una subvenció de 70.000,00 € pel funcionament de la Llar 
d’infants la Sequieta. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
 



Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l’any 2018 
 

- Prestar la seva aprovació a la proposta de tarifes urbanes per a l'any 
2018 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. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F. en la que demana 
autorització per poder assistir el dia 15 de desembre de 2017 a 
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per formar part d’un tribunal 
de selecció. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
les despeses generades i pagades pels membres de la Policia Local 
amb TIP 4001 i 4302 corresponent a autopista i manutenció, prèvia 
justificació per anar al Curs de creació d’unitats canines, introducció 
guia caní i unitat canina de policia de proximitat organitzat per 
l’Associació de Guies Canins de les Policies Local d’Espanya a la 
localitat de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
les despeses generades i pagades pels membres de la Policia Local 
amb TIP 2791, 5005, 5307 i 5409 corresponent a autopista i 
manutenció, prèvia justificació, per anar a la Jornada de Mediació 
Policial a  la localitat de Torredembarra, organitzada per la Policia 
Local i l’Ajuntament d’aquella població el dia 7 de novembre de 2017. 

 
 
 



Acceptació de subvenció 
 
Acceptar la subvenció per a la realització del programa UBICAT amb els 
següents mòduls formatius  

 
 
De la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa amb els 
següents tipologies i llocs de treball per regidories, segons els costos  per a 
la contractació de 10 auxiliars administratius d'Oficines – C2.14 (3.1) – Grup 
de cotització 07:  
 

 
Atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva del 
departament d’ensenyament en concepte de premis a l’excel·lència 
universitària, de cicles formatius de grau superior i de màsters universitaris 
d’estudiants residents a la ciutat d’Amposta 2017 
 

- Atorgar les subvencions en règim de concurrència competitiva del 
departament d’ensenyament en concepte de premis a l’excel·lència 
universitària, de cicles formatius de grau superior i de màsters 
universitaris d’estudiants residents a la ciutat d’Amposta 2017.  
Requerir a les persones que es diran a continuació a que aportin la 
documentació que manca en un termini de cinc dies hàbils a comptar 
a partir de la recepció de la present per tal de poder gaudir del premi: 

J.G.E. 3,5 121 € 
A.F.D. 15 370 € 
M.Q.B. 25 430 € 



E.R.S. 25 430 € 
N.U.R. 20 400 € 
I.C.C. 25 430 € 
M.L.R. 20 400 € 
E.C.P. 50 580 € 
S.L.V. 50 580 € 
L.P.P. 60 640 € 
D.M.E. 25 430 € 
A.R.M. 15 370 € 
A.H.G. 25 430 € 
J.C.P. 20 400 € 
N.M.F. 55 610 € 
I.E.S. 15 370 € 
C.G.T. 30 460 € 
S.D.B. 35 490 € 
  

508,5 7.911 € 
Denegar l’atorgament del premi a les persones que es diran a 
continuació per no complir als requisits bàsics establerts a les bases 
reguladores: 

N.F.M. TÉ 1 ASSIGNATURA SUSPESA 
T.K. NO ESTÀ EMPADRONAT ABANS DE 2016 

R.P.M. 
NO TE NIVELL ESTUDIS SUFICIENT (CICLE SUPERIOR 
MITJÀ) 

 
Sol·licitud d’autorització per l’ús d’instal·lacions municipals 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.P.C., com a 
representant de l’AMPA de l’Escola Agustí Barberà, en la que demana 
autorització per poder utilitzar les instal·lacions de l’escola els dies 21, 
27, 28 i 29 de desembre de 2017 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018 per 
poder realitzar activitats extraescolars durant les vacances de Nadal 
per l’empresa Aprenem . 

 
Aprovació de conveni de col·laboració 
 
Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a signar entre la Regidoria 
de Comerç de l’Ajuntament d'Amposta, FECOAM i l’Institut Ramon 
Berenguer IV en motiu d’un contacontes a càrrec dels alumnes de 4rt d’ESO 
per als nens i nenes i que es realitzaria al mercat municipal i comerços 
associats a FECOAM del 23 de desembre al 4 de gener (excepte els dies 24, 
25, 26 31 de desembre i 1 de gener). 
 
 



Requeriment de compliment d’embargament 
 

- Aprovar l’embarg dels crèdits i deutes que per qualsevol concepte 
tingui dret a percebre el Sr. G.C.S., al qual se li ha de retenir 
mensualment un import 68,58 €. Aquest import l’Ajuntament 
d'Amposta l’haurà d’ingressar amb caràcter mensual, el dia hàbil 
següent al venciment del pagament del sou o salari fins cobrir la 
totalitat del deute al compte de BASE- Gestió d’Interessos. 

 
Sol·licitud d’atorgament de bestreta 
 

- Atorgar a la Sra. J.B.M. una bestreta de 1.200,00 € a retornar en 12 
mensualitats. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les vuit hores i quaranta-cinc 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., 
 


