
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 18 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: 09:21h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 13 de desembre de  2017. 
 
ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL CARRER FRANÇA” 
 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Urbanització del 
carrer França” a l’empresa CONTREGISA, en les següents condicions: 

o Preu:  95.205,86 euros, inclòs l’Impost sobre el valor afegit. 
o Termini de garantia total: 3 anys. 

 
ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL” 
 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Urbanització del 
carrer Sant Cristòfol” a l’empresa CONTREGISA en les següents 
condicions: 

o Preu:  123.373,29 euros, inclòs l’Impost sobre el valor afegit. 
o Termini de garantia total: 3 anys. 
o Realització de millores sense càrrec per l’Ajuntament: cap. 

 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la retirada de 
palmeres mortes o en perill que siguin de titularitat municipal, amb 
P.E.T. segons oferta presentada per un import de 3.593,70 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació del 
manteniment anual maquinari i programari emissió Amposta Ràdio 



corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018, amb Agrupación de 
servicios y productos de Audio SLU segons oferta presentada per un 
import de 1.246,37 € més IVA 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la participació a la 
cavalcada dels Reis Mags amb tot el sèquit de genets i músics que 
acompanyen les carrosses dels Reis Mags el dia 5 de gener de 2018, 
amb Amics del Cavall d’Amposta segons oferta presentada per un 
import de 2.700,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’activitat del 
Carter Reial que tindrà lloc d’1 de gener de 2018 on es farà un 
recorregut amb els cavalls per diferents carrers d’Amposta per 
acabar a la plaça de l’Ajuntament on els patges a cavall recolliran les 
cartes, amb Amics del Cavall d’Amposta segons oferta presentada per 
un import de 2.000,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’arranjament de la 
carrossa de la carta i decoració de l’escenari per a l’activitat del Carter 
Reial del dia 1 de gener de 2018, amb J.M.G.R. segons oferta 
presentada per un import de 1.754,50 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’arranjament de 3 
carrosses dels Reis Mags i les noves Carrosses per a la cavalcada del 
dia 5 de gener de 2018, amb J.M.G.R. segons oferta presentada per 
un import de 4.295,50 €. €. 

 
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 

- Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € al Sr. J.C.R. que va 
dipositar en concepte de gestió de residus de la construcció  pel canvi 
de coberta al carrer Verge del Pilar, 15. (Exp. 196/2016), mitjançant 
transferència al seu número de compte.  

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 852 de data 18/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 
8.751,04 €, la qual comença amb Associació Musical Cults Cults, per 
import de 2.052,16 € i finalitza amb P.J.M. per import de 1.471,36 €. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant informe 
desfavorable d’Intervenció, relatives a la relació número 853 de data 
18/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 21.898,44 € la qual 
comença i finalitza amb Hospital Comarcal d’Amposta SAM. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 854 de data 
18/12/2017 que ascendeix a un import líquid de 19.416,23 €, la qual 



comença amb Grup Audiovisual Live Vents SL per import de 3.267,00 
€ i finalitza amb Etecnic Movilidad Eléctrica SRL  per import de 
3.630,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació del segon 
termini de subvenció nominativa a Club de Tir Montsià en virtut del 
conveni de col·laboració per import de 2.077,91 € i reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament al Club de Tir Montsià de la 
quantitat de 2.000,00 € fixats al conveni i corresponents al segon i 
últim pagament. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació 
nominativa al Club Nàutic Amposta en concepte de material en virtut 
del Conveni de col·laboració signat per import de 9.900,00 € i 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament al Club Nàutic Amposta 
de la quantitat de 6.000,00 € fixats al conveni i corresponents a la 
compra de material. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació 
nominativa al Club Nàutic Amposta en virtut del conveni de 
col·laboració signat per import de 4.664,09 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament al Club Nàutic Amposta de la quantitat de 
4.425,00 € fixats al conveni i corresponents al quart i últim pagament 
del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació 
nominativa al Club Futbol Amposta en virtut del conveni de 
col·laboració signat per import de 13.015,90 € i reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament al Club Futbol Amposta de la quantitat de 
13.000 € fixats al conveni i corresponents al quart i últim pagament 
del mateix. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació 
nominativa a favor d’APASA relativa al tercer i últim termini de 2017 
per import de  2.590,04 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 2.400,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació 
nominativa a favor de Creu Roja Amposta relativa al tercer termini de 
2017 per import de 10.170,63 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 8.100,00 € fixats al conveni  i 
corresponents al tercer i últim pagament. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció 
nominativa a favor d’AFAM relativa al tercer termini de 2017 per 
import de 1.969,52 € i ordenar el tercer i últim pagament a dita 
entitat per import de 1.950,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada pel Club Futbol Amposta, relativa al 
conveni signat entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 per 



import de 6.202,80 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
dita entitat per import de 6.000,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada pel Club Handbol Amposta, relativa 
al conveni signat entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 
per import de 6.861,13 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a dita entitat per import de 6.000,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada pel Club Futbol Amposta, per 
l’organització del Trofeu Joan Gil Alonso, relativa al conveni signat 
entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 per import de 
1.823,17€ i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a dita entitat 
per import de 1.500,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta, relativa al 
conveni signat entre l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 per 
import de 1.646.31 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
dita entitat per import de 1.500,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada per l’Associació Catalana d’Afectats 
Fibromiàlgia Terres de l’Ebre, relativa al conveni signat entre 
l’Ajuntament d'Amposta i SOREA per a 2017 per import de 1.000,45 € 
i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a dita entitat per import 
de 1.000,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada pel Consorci del Museu de les 
Terres de l’Ebre relativa al conveni signat entre l’Ajuntament 
d'Amposta i SOREA per a l’any 2017 per import de 9.081,52 € i 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a dita entitat per import 
de 9.000 €. 

 
APROVACIÓ DE REGULARITZACIÓ D’OPERACIÓ COMPTABLE 
 

- Regularitzar aquesta operació comptable consistent en la compra 
d’arbres per a la festa de l’arbre, segons oferta presentada per un 
import total de 6.251,41 euros (IVA inclòs) a efectes que la 
comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de la activitat 
realitzada. 

- Regularitzar aquesta operació comptable dels serveis consistents en 
dues xerrades dintre de la programació del Fòrum Jove 2017 que 
tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2017, amb D.A.G. 
(Coaching x valores SLU) segons oferta presentada per un import de 
968 euros(IVA inclòs) a efectes que la comptabilitat municipal 
expressi la imatge fidel de la activitat realitzada. 

 
 
 



APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i la mercantil Nath 2004 SL per a la formació pràctica en 
centres de treball de l’alumne de l’Escola d’Art i Disseny, J.P.T. del 8 de 
gener al 21 de març de 2018 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Aplicar a la Sra. S.G.C. una reducció del 90% a la tarifa aplicable 
durant el termini de 6 mesos a comptar del mes de gener de 2018 
per a la tarifa d’ocupació de la via pública per la venda no sedentària.  

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. P.F.R., en la que demana 
poder canviar la ubicació ja que al nou indret no té tanta venda, 
considerant ajustat a dret l’emplaçament assignat ja que l’execució 
de les obres ha provocat un desplaçament de les parades. 

- Acceptar la baixa temporal de la llicència del mercat exterior número 
AL009004 que va a nom de M.T.S.P. des de l’1 de desembre de 2017 
fins l’1 d’abril de 2018. 

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

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. A.M.O.C. 
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 

941958 566,12 566,12 283,06 283,06 
 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren en la Sra. E.J.G. 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 

940894 288,80 29/11/2017  72,20 
 



- Considerar que concorren en el Sr. X.D.J. 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 

940896 818,27 29/11/2017  204,57 
 

- Considerar que concorren en la Sra. R.M.D.J. 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 

940895 818,27 29/11/2017  204,57 
 

- Considerar que concorren en el Sr. E.J. 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 

940929 899,01 02/11/2017  224,75 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. 
M.A.J.B. està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. E.C.A. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

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

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. I.C.N. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 



- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM  a la Sra. E.S.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.M.J.R. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018, havent d’acreditar 
novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2019 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.C.P.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018, havent 
d’acreditar novament el grau de minusvalidesa per a l’exercici 2020 i 
següents. 

- Concedir una a la Sra. Y.G.O  bonificació del 100% de l’IVTM aplicable 
a l’exercici 2018 i següents per vehicle antic o històric. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. F.A.P. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa 
al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. F.F.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per a l’exercici 2018 i següents. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.P.C. i acordar anul·lar l’exempció que se li aplicava al 
vehicle matrícula 4907-HNM a efectes 2018. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren en la Sra. S.L.C. 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 4 
components, incrementar el llindar de la segona tarifa 9 
m3/trimestre. 

- Considerar que concorren en la Sra. M.A.F.M. 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. 

 
RENÚNCIA A SUBVENCIÓ PER BECA EXCEL·LÈNCIA 
 

- Acceptar per part de la Sra. E.R.S. la renúncia a la subvenció 
concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte de beques a 



l’excel·lència universitària, cicles formatius de grau superior i màster 
universitaris –exercici 2016-. 

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

- Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. C.C.S., actuant en nom i 
representació de Servei Prelaboral d’Amposta Fundació Pere Mata,  
d’autorització d’ocupació de via pública el dia 12 de desembre de 
2017 per tal de vendre manualitats nadalenques. 

 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE 
SOL·LICITUD DE CANVI DE CULTIU I DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A 
ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER 
EXTRAORDINARI 
 

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

o 075_Sol·licitud de canvi de cultiu. 
I de l’Àrea d’Obres i Activitats 

o 054_Llicència municipal per a espectacles públic o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari. 

 
CORRECCIÓ DE TÍTOL D’ACORD 
 

- Aprovar la correcció de l’acord pres en la Junta de Govern Local de 
data de 6 de novembre de 2017 en el que es va aprovar l’atorgament 
de subvencions a particulars i entitats per a la realització de 
programes i activitats de promoció i difusió cultural durant l’exercici 
2017, i per un error en el títol de l’acord, on consta: 

o “APROVACIÓ DE PAGAMENTS”  
Ha de constar:  

o “ATORGAMENT DE SUBVENCIONS” 
  
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: 
 



Aprovació de certificacions d’obres i factures 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 5 de l’obra “rehabilitació de la 
coberta principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”, per un 
import de 108.088,13 €, així com la factura número 17005. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte 
corresponent a la certificació número 1 de l’obra “16014 Urbanització 
del carrer Góngora”, per un import de 9.374,22 € així com la factura 
número 17063. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 5 de l’obra 
16_022_E_PE_M_Millores rehabilitació de la coberta principal i lluerna 
del mercat municipal” per un import de 21.650,77 € sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
 

- Aprovar la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament 
representats per la factura número 17005 corresponent a la 
certificació número 5 de les obres “Rehabilitació de la coberta 
principal i lluerna del Mercat Municipal d’Amposta”, per un import de 
119.566,95 €  en favor de Banco de Sabadell SA, per un import de 
108.088,13€ al seu número de compte.  

 
Contractes menors de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments subministraments 
consistents en material de perruqueria postissa per las Reis Mags de 
la Cavalcada d’Amposta del dia 5 de gener de 2018, amb 
Caracterizaciones Escénicas SL segons oferta presentada per un 
import de 568,70 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
vestuari per als músics de la Cort Reial i per als Patges del Reis per a 
la Cavalcada de Reis 2018, amb A.M. segons oferta presentada per un 
import de 1.996,50 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 
subministrament i instal·lació de bombes fecals al Poble Nou del 
Delta, amb Instal·lacions i Manteniments Melich SL segons oferta 
presentada per un import de 14.970,73 € 

 
 
 



Contractació d’obres menors 
 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en substitució de 
paviment de cautxú de la terrasseta de la llar d’infants la Gruneta per 
paviment de gres d’exterior amb Construccions Lluis Aure Mascarell 
segons oferta presentada per un import de 1.004,30 € 

- Aprovar la contractació de les obres consistents en arranjament del 
pati de l’escola Miquel Granell – fase 1 amb Construccions Toni 
Navarro, obres i reformes en general segons oferta presentada per 
un import de 13.600,00€ 

 
Aprovació del calendari fiscal  
 

- Aprovar el calendari del contribuent per a l’any 2018 que tot seguit es 
detalla: 

Concepte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliiol Agost Setembre Octu
bre 

IBI – Urbana  
 

   27/04/20
18 
29/06/20
18 

    28/09/2018 
30/11/2018 

 

IBI Carac. Espe    27/04/20
18 
29/06/20
18 

      

IBI – Rústica      29/06/2018 
31/08/2018 

    

IVTM   29/03/20
18 
31/05/20
18 

       

IAE       27/07/201
8 
28/09/201
8 

   

Escombraries       27/07/201
8 
28/09/201
8 

   

Guals  19/02/20
18 
20/04/20
18 

        

Revista  
Amposta 

    14/05/2018 
16/07/2018 

     

Publicitat tel.  
Comercial 

29/01/20
18 
29/03/20
18 

         

Subminitre 
D’aigua 

4r T 
2017 
03/01/20
18 
15/02/20
18 
S O R E A 

  1er T 
2018 
03/04/20
18 
31/05/20
18 
S  O  R  E  

  2n T 2018 
05/07/201
8 
31/08/201
8 
S  O  R  E  A 

  3er T 
2018 
05/10
/2018 
30/11
/2018 
S  O  



A R  E  
A 

Impost de 
plusvàlua 

30 díes hàbils en les transmissions “inter-vivos”. Si es tracta d’una herència o llegat el termini és de 6 mesos.  
Ultrapassat aquest termini s'aplicarà 
el  recàrrec corresponent per presentació extemporània. 

 

 
Adjudicació del contracte per l’execució del projecte “Instal·lació elèctrica i 
canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre de la ciutat d’Amposta” 
 

- Adjudicar el lot número 1 del contracte per l’execució del projecte 
“Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre 
de la ciutat d’Amposta”, a l’empresa C&G Carandini, SA., en les 
condicions següents: 

o Preu: 81.646,00 € + IVA (17.145,66 €). 
o Termini de garantia total de les lluminàries: 10 anys. 
o Stock de reposició de lluminàries: 4,1% 

- Adjudicar el lot número 2 del contracte per l’execució del projecte 
“Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre 
de la ciutat d’Amposta”, a l’empresa Luxiform Tortosa, SL., en les 
condicions següents: 

o Preu: 10.625,20 € + IVA (2.231,29 €) 
o Termini de garantia total de les lluminàries: 10 anys. 
o Stock de reposició de lluminàries: 3% 

- Adjudicar el lot número 3 del contracte per l’execució del projecte 
“Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre 
de la ciutat d’Amposta”, a l’empresa Mittom sistemes 2, SL., en les 
condicions següents: 

o Preu: 227.990,68 € + IVA (47.878,04 €) 
o Termini de garantia: 3 anys. 

- Adjudicar el lot número 4 del contracte per l’execució del projecte 
“Instal·lació elèctrica i canvi d’enllumenat a la zona nord-est i centre 
de la ciutat d’Amposta”, a l’empresa Mittom sistemes 2, SL., en les 
condicions següents: 

o Preu: 101.172,34 € + IVA (21.246,19 €), 
o Termini de garantia: 3 anys. 

 
Proposta de Nomenament de Personal Funcionari Interí en pràctiques de 
l’Ajuntament d’Amposta 
 

- Nomenar per ocupar interinament un lloc de treball d’Auxiliar Tècnic/a 
Especialista Informàtic/a, Grup C2, adscrit a Informàtica com a 
personal funcionari interí en pràctiques a l’Ajuntament d’Amposta, al 
Sr. X.P.V. 

 



Aprovació de l’expedient de contractació del contractació del servei per a la 
gestió del Servei Socioeducatiu No Residencial per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves famílies (S.I.S.) en l’apartat de famílies i de 0 a 3 
anys per a l’any 2018. 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del servei per a la gestió del Servei 
Socioeducatiu No Residencial per a infants i adolescents en situació 
de risc i les seves famílies (S.I.S.) en l’apartat de famílies i de 0 a 3 
anys per a l’any 2018, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació 
amb tramitació urgent i aprovar el Plec de condicions econòmiques - 
administratives i de prescripcions tècniques particulars que han de 
regir el procediment. 

 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de la 
Joventut i l’Ajuntament d'Amposta 
 

- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Agència Catalana de 
la Joventut i l’Ajuntament d'Amposta amb la finalitat d’establir la 
col·laboració entre la Sala d’art Jove i Lo Pati Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre. 

 
Sol·licitud de cessió de material municipal 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’Escola Miquel Granell en la 
que demanen la cessió dels 3 vestits de patges per a celebrar 
l’arribada dels Reis Mags el proper dia 20 de desembre de 2017 a la 
mateixa escola. 

 
Revocació d’atorgament de subvencions 
 

- Revocar l’atorgament de les subvencions per no haver presentat la 
documentació justificativa: 

o TEDxAmposta: 1.000,00 € en aplicació a la partida 
pressupostària 04-433-48901. 

o TEDxYouthAmposta: 1.000,00 € en aplicació a la partida 
pressupostària 04-433-48902. 

o TEDxAmpostaSalon: 1.200,00 € en aplicació a la partida 
pressupostària 04-433-48903. 

 
 
 
 



Atorgament de liquidació de retribució variable 
 

- Atorgar al Sr. I.F.B., una retribució variable en funció dedicació 
directiva 2017 per un import total de 5.098,38 €, d’acord amb 
l’exposat. 

 
Acabament de contractes de treballadors i treballadores municipals 
 

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

o E.R.G. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Lo Pati amb 
efectes del dia 9 de gener de 2018. 

o D.C.R. com a conserge del Museu Comarcal amb efectes del 
dia 17 de gener de 2018. 

o A.C.P., com a orientadora d’espais de recerca de feina amb 
efectes del dia 31 de gener de 2018. 

o N.P.M., com a orientadora d’espais de recerca de feina amb 
efectes del dia 31 de gener de 2018. 

 
Aprovació de pròrroga de contracte de serveis 
 

- Prorrogar la primera part del contracte (revisió limitada exercicis 
2005-2016) fins el 20 de gener de 2018. 

- Prorrogar la segona part del contracte (auditoria completa 
abastament aigua per SOREA a l’Ajuntament d'Amposta exercici 
2016) fins el 31 de març de 2018. 

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

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.S.T., en la que demana 
autorització per poder assistir a la presentació del projecte Clipper 
que es celebrarà a Llinars del Vallés el dia 17 de novembre de 2017 i 
que organitza el Departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, amb efectes retroactius. 

 
Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat 
 

- Reconèixer al Sr. D.C.F. l’antiguitat amb efectes del dia 7 de maig de 
2009. 

 
 
 



Comunicacions oficials 
 

- Diputació de Tarragona, concedeix a l’Ajuntament d'Amposta una 
subvenció de 15.000,00 € per les activitats del Centre d’Arts Visuals. 
Lo Pati. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona,  requereix a l’Ajuntament d'Amposta per tal 
que es presenti la documentació sol·licitada per al control financer de 
beneficiaris de la subvenció de 4.180,49€ atorgada pel 
desenvolupament de la Festa de la Carxofa 2015. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

 
Designació de lletrat 
 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el recurs 
contenciós administratiu número 410/2017 davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, al Lletrat R.N.A. 

 
Aprovació de justificació i pagament de subvenció per la promoció i difusió 
de l’esport 2017 
 

- Aprovar la justificació presentada per les següents entitats, 
reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments següents: 

BENEFICIARI PROGRAMA 
IMPORT 
ATORGAT  

IMPORT JUSTIF. 
ACCEPTAT  PAGAMENT  

Club 
Gimnàstica 
Rítmica A1 1800,00 1839,56 1800,00 
Club patinatge 
artístic A1 2100,00 3618.45 2100.00 
Club Twirling A1 1575,00 1614,30 1575,00 
Club Bitlles A1 1300,00 1420,86 1300,00 
Club Twirling 
Bigdream A1 1475,00 2185,15 1475,00 
CB Quickdance A1 2000,00 1968,47 1968,47 
Club Tennis 
Taula A1 550,00 717,00 550,00 
Club de Judo A1 1900,00 1900,00 1900,00 
Club Escacs A1 1100,00 1164,38 1100,00 
Club Tennis 
Taula A2 1000,00 500,42 500,42 
Club Escacs A2 3150,00 2736,55 2736,55 
CB Quickdance A3 1300,00 1121,23 1121,23 
Club de Judo A3 600,00 381,70 381,70 
Raquel Tirado A3 400,00 577,00 400,00 



- Requerir al Club Twirling Bigdream, que subsani la justificació 
presentada respecte el programa A2, havent-la de presentar abans 
del 28 de desembre de 2017 al Registre General d’aquest 
Ajuntament, comunicant-li que si no ho fa dintre de dit termini es 
revocarà la subvenció atorgada. 

 
Contractació de les obres “17_004_Eliminació de barreres arquitectòniques 
en alguns punts de la ciutat” 
 

- Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa 
Construccions 3G (CONTREGISA) segons oferta presentada per un 
import total (IVA inclòs) de 59.656,27 €, la qual haurà de realitzar 
sense càrrec per l’Ajuntament les millores següents: 

o Àmbit projecte. 
o Gual Jacint Verdaguer/ Gran Capità. 
o Gual Cervantes/ Gran Capità. 

 
Contractació de les obres “17_013_Arranjament del Camí del Mas de Molinàs”. 
 

- Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa 
Construccions 3G (CONTREGISA) segons oferta presentada per un 
import total (IVA inclòs) de 28.650,00 €., la qual haur+a de realitzar 
sense càrrec per l’Ajuntament les millores següents: 

o Millora 1. 
 
Contractació de les obres “17_015_Ampliació parc infantil de Xiribecs”.  
 

- Aprovar la contractació de les obres indicades amb l’empresa 
Promocions, Rehabilitacions i Obres Públiques Amposta, SL. segons 
oferta presentada per un import total (IVA inclòs) de 41.906,33 €.  

 
Concessió d’ajuts econòmics a Projectes Municipals d’Autoocupació 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagaments 
dels ajuts econòmica las Projectes Municipals d’Autoocupació 
següents: 

Núm. Expedient Nom i Cognoms DNI Import 
001/2017 M.T.P. 7857xxxx-N 2.000,00€ 
002/2017 A.M.S. X-725xxxx-N 2.000,00€ 
003/2017 J.R.J. 7858xxxx-V 2.000,00€ 
004/2017 S.N.P. 4092xxxx-C 1.379,17€ 
005/2017 I.A.L.G. 3971xxxx-B 2.000,00€ 

 



Declaració de treballador en excedència voluntària per incompatibilitats 
 

- Declarar al Sr. M.M.A. en situació d’excedència voluntària per 
incompatibilitats com a agent de la Policia Local d’Amposta amb 
efectes del dia 1 de gener de 2018, per haver acreditat el seu ingrés  
com agent de la Policia Local a l’Ajuntament d’Ulldecona. 

 
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 
 

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar entre el 
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta per al 
finançament del transport escolar no obligatori. Curs 2016-2017, per 
un import de 840,00 € €. 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les nou hores i vint-i-un minuts i de tot el que s'hi ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretaria dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 


