
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA DUTA A TERME 
EL DIA 27 DE GENER DE 2020 

 
SENYORS/ES ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors/es membres: 

Sra. Inés Teresa Martí i Herrero 
Sra. Núria Marco i Selma 

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sr. Marc Fornós i Monllau 
Sra. Carla Bonfill i Cerveró 

Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Cristina Sales i Roig 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sr. Pep  Simó i Parra 
Sra. Núria Pla i Toldà 

Sra. Núria Ferré i Cardona 
Sr. Agustí Tirado i Angulo 

Sra. Iris Castell i Cid 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 

Sr. Félix Aliau i Arques 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sra. Àngels Calleja Sansano 
Sr. Manel Masià i Almudever 

Secretari accidental. 
Sr. Ramon Noche Arnau. 
Excusa la seva absència: 

Sr. Ramon Bel  i Serrat 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set de gener de dos mil vint 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde-
President, Adam Tomàs i Roiget, assistit del sotasignant, Secretari accidental de la 
Corporació, estant també present la Interventora, Maribel Querol Querol, a l'objecte de 
dur a terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del 
dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió  extraordinària del dia 20 de desembre de 2019. 
2. Donar compte de les contractacions de personal. 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 444/2019 i 4511/2019, de delegació de funcions 
de l’Alcaldia. 
4. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci memorial dels espais de la 
batalla de l’Ebre (COMEBE). 
5. Aprovació dels costos d’inversions i serveis de recollida i tractament de residus 
municipals. Fitxa de preus 2020. 
6. Aprovació de cessió d’ús de local a ARATE. 
7. Atorgament de beneficis fiscals. 
8. Sol·licitud de declaració de zona catastròfica amb motiu dels danys ocasionats pel 
temporal “Glòria”. 
9. Moció del grup municipal JxC per millorar la gestió de l’arbrat d’Amposta. 
10. Moció del grup municipal Som Amposta per fiscalitzar el servei de neteja i jardineria 



 

d’Amposta davant els incompliments del contracte continuats de l’empresa Urbaser. 
11. Moció del grup municipal JxC per crear la figura dels ambaixadors d’Amposta. 
12. Moció conjunta de tots els grups municipals per defensar un servei ferroviari digne 
a les Terres de l’Ebre. 
13. Moció del grup municipal PSC - CP de rebuig a la supressió dels jutjats de violència 
contra la dona. 
14. Torn obert de paraules. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes 
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia vint de 
desembre de dos mil dinou. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c0152
?startAt=149.0&endsAt=177.0 
 
2. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• Programa Enfeina’t: M.P.M.R., S.H.G., T.T.S., E.P.P., À.E.S., A.-H.F., M.T.S., M.M.C., 

E.B.L. i A.M.D. com auxiliars administratius del 30 de desembre de 2019 al 29 de 
desembre de 2020. 

• I.S.F. com auxiliar administrativa de l’1 de gener al 30 de juny de 2020. 
• J.C.E. com educadora de l’UEC del 2 de gener de 2020 al 8 de setembre de 2022. 
• M.T.E.M. com auxiliar administrativa de l’1 de gener al 31 de març de 2020. 
• A.M.Ll. com administrativa de l’1 de gener al 28 de febrer de 2020. 
• P.C.M. com auxiliar administrativa de l’1 de gener al 30 de juny de 2020. 
• M.C.G. com enginyera d’obres públiques de l’1 de gener al 30 de juny de 2020. 
• S.P.B. com tutora - orientadora del programa Ubicat de l’1 de gener al 30 de 

desembre de 2020. 
• M.V.R., ampliació del contracte en 16,25 hores de l’1 de gener al 30 de desembre de 

2020. 
• Programa Treball i Formació del 30 de desembre de 2019 al 29 de desembre de 

2020: E.N.G., M.N.B.P., N.B.B., J.C.A., M.M.I.V., S.B.S., F.N.G., A.B.V.M. i D.B.M. com a 
peons de neteja; J.P.E.N., M.V.H.R. i P.N.V. com agents cívics; J.M.B.S., C.L.B., T.F.J.H., 
P.V.S. i R.C.R. com a peons d’obra pública; M.P.G. i J.M.G.V. com pintors; i Ll.R.O. 
com ajudant electricista. 

• L.V.M. com educadora social de l’1 de gener al 31 de març de 2020. 
• G.U.I. com agent d’acollida (mitja jornada) de l’1 de gener al 30 de juny de 2020. 
• J.M.T.J. i J.F.G.M. com peons de la brigada d’obres i serveis del 26 de gener al 25 

d’abril de 2020. 
• P.M.Ll. com auxiliar administratiu del 22 de gener al 21 de maig de 2020. 
• G.P. com conserge del Museu de les Terres de l’Ebre del 24 de gener al 23 de juliol 

de 2020. 
• A.J.A.G. com monitor esportiu del 25 de gener al 23 de juny de 2020. 
• R.F.G. com peó de neteja del 21 de gener al 29 de juny de 2020 (Programa Treball i 

Formació). 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=177.0&endsAt=182.0 



 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 4444/2019 I 4511/2019, DE DELEGACIÓ 
DE FUNCIONS DE L’ALCALDIA. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 4444/2019, de 17 de desembre de 
2019, que es transcriu a continuació: 
“Assumpte: Delegació de funcions d’Alcaldia per als dies 18 i 19 de desembre de 2019. 
Antecedents: 
Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos d’absència, malaltia o 
impediment, mitjançant delegacions expresses. 
Legislació aplicable: 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
Resolc: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent d’Alcalde, la totalitat 
de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de l’Ajuntament per motius d’absència, 
durant els dies 18 i 19 de desembre de 2019. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del contingut de la present 
resolució de conformitat amb la normativa.” 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 4511/2019, de 23 de desembre de 
2019, que es transcriu a continuació: 
“Assumpte: Delegació de funcions d’Alcaldia per als dies 23 a 30 de desembre de 2019. 
Antecedents: 
Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves funcions i per 
ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos d’absència, malaltia o 
impediment, mitjançant delegacions expresses. 
Legislació aplicable: 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
Resolc: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent d’Alcalde, la totalitat 
de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de l’Ajuntament per motius d’absència, 
durant els dies 23 a 30 de desembre de 2019. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del contingut de la present 
resolució de conformitat amb la normativa.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat dels Decret dels que s’ha donat compte. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=182.0&endsAt=211.0 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI MEMORIAL DELS 
ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE (COMEBE). 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 d’abril de 2018, va acordar l’adhesió i 
incorporació de l’Ajuntament d’Amposta com a membre de ple dret del Consorci 
memorial dels espais de la batalla de l’Ebre (COMEBE). 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci esmentat. 
L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que la modificació dels estatuts del 
consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels 
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a l’aprovació. 



 

Els articles 22.1,b) i 47.2,g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local atorguen al Ple la competència per l’adopció dels acords relatius a la 
participació en organitzacions supramunicipals, exigint a l’efecte el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que integren la Corporació 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres 
presents, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci memorial dels espais de la 
batalla de l’Ebre (COMEBE). 
SEGON. Delegar en el Consorci memorial dels espais de la batalla de l’Ebre per la 
realització de la tramitació necessària per la definitiva aprovació, publicació i inscripció 
de la modificació dels estatuts. 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci memorial dels espais de la batalla de 
l’Ebre. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=211.0&endsAt=322.0 
 
5. APROVACIÓ DELS COSTOS D’INVERSIONS I SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE 
RESIDUS MUNICIPALS. FITXA DE PREUS 2020. 
El Ple de la Corporació, ens sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2015, va 
adoptar el següent acord: “Segon. Aprovar inicialment la delegació de competències 
municipals de recollida i tractament dels residus sòlids en el Consell Comarcal del Montsià. 
Tercer. L’import màxim de l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Amposta per l’exercici de 
les competències delegades, no podrà ser superior al preu per tona previst en el pressupost 
municipal per a 2015. Quart. L’efectivitat de la delegació de competències, el règim per 
l’exercici de les competències delegades, les relacions entre les dues administracions en 
referència a aquestes competències i la resta d’extrems derivats de la delegació inicialment 
aprovada, hauran de ser regulats en el conveni de delegació, que deurà de ser aprovat pel 
Ple d’aquest Ajuntament d’Amposta”. 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de setembre de 2016, va aprovar el text del 
conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Comarcal del Montsià. 
Dit conveni, es troba actualment vigent, donat que de conformitat amb la clàusula 
tercera del mateix, la delegació es realitza a favor del Consell Comarcal, inicialment per 
un període de 10 anys. 
En la clàusula novena del conveni de referència s’indica que el mateix estableix el marc 
regulador de la delegació de competències, i que aquest document es completarà cada 
any amb un annex que definirà exactament les prestacions objecte de les competències 
delegades i el seu cost. 
A requeriment del Consell Comarcal del Montsià, davant la licitació a efectuar pel 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) l’any 2017, mitjà 
propi del Consell, l’Ajuntament d’Amposta, a través de la regidoria de Noves 
Tecnologies, Transparència, Eficiència i Sostenibilitat Energètica, va confeccionar junt 
amb el COPATE la fitxa de la prestació dels serveis, on constaven els serveis dels quals 
es volia disposar així com els contenidors.  
La Junta General del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, per acord 
de data 29 de novembre de 2017, va aprovar els plecs de clàusules tècniques i 
administratives per a la contractació del servei de recollida de residus municipals i 
gestió de deixalleries dels municipis de les comarques del Baix Ebre i Montsià. 
Es van publicar els corresponents anuncis del procediment obert i tramitació ordinària, 
al DOUE núm. 2017/S 234-486312, en data 6 de desembre de 2017, al BOE núm. 299 en 
data 9 de desembre de 2017 i al DOGC núm. 7516 en data 14 de desembre de 2017, i al 
perfil del contractant. 
El LOT I es va adjudicar a la UTE FCC ACCIONA en data 24 de maig de 2018 el servei 
públic de recollida de residus municipals a les comarques del Baix Ebre i del Montsià i 



 

de neteja viària d’alguns dels seus municipis. 
En data 14 de novembre de 2019 la Junta general del COPATE ha adoptat l’acord 
d’aprovació de la modificació del contracte de gestió de residus Lot I que consta en 
l’expedient. 
En data 4 de desembre de 2019, amb registre d’entrada número 22302, es rep 
informació requerida al COPATE respecte les fitxes de preus de l’any 2020 amb les 
noves propostes que cada ajuntament ha realitzat de distribució de contenidors 
soterrats i de superfície i amb l’actualització del cànon per a l’any 2020 que passa a ser 
de 47,10 €/tona.  
Aquesta fitxa no incloïa els últims canvis requerits al COPATE, via correu electrònic, en 
data 29 de novembre de 2019. En data 17 de gener de 2020 es rep nova fitxa de preus 
incorporant els canvis sol·licitats, la qual s’adjunta.  
La previsió de cost de les inversions i dels serveis, amb els corresponents preus, que 
comprenen la gestió de residus municipals de l’àmbit del municipi d’Amposta, ascendeix 
a un import global de 1.312.438,87 € i, en compliment de la clàusula novena del conveni 
de referència són els que s’aplicaran per a l’exercici 2020, amb caràcter retroactiu des 
del dia 1 de gener de 2020. S’inclouen en aquests costos, els costos corresponents a 
l’adquisició de 281 contenidors (186 soterrats i 95 de superfície). 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot dels 15 membres presents del grup d’EA 
– ERC - AM, l’abstenció de les dues membres del grup del PSC - CP i del membre del 
grup de JxC i el vot en contra dels dos membres del grup Som Amposta, acorda: 
PRIMER. Aprovar les inversions i els serveis de l’annex previst a la clàusula novena del 
conveni, inclosos al contracte de recollida i tractament de residus municipals, en quant 
al municipi d’Amposta i el quadre de previsió de costos corresponents, segons figura 
annex al present acord, amb caràcter retroactiu amb data 1 de gener de 2020, i amb 
efectes fins el 31 de desembre de 2020. 
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Montsià. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=322.0&endsAt=958.0 
 
6. APROVACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL A ARATE. 
L’Ajuntament d’Amposta és titular del ple domini del local integrat pel despatx (de 
superfície 17,86 m2) i vestíbul adjunt  (de superfície 15,02 m2) ubicat a la planta baixa 
de l’edifici situat al carrer Europa, 37 d’Amposta. 
S’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari del local indicat en 
favor l’associació ARATE (Alcohòlics rehabilitats de les Terres de l’Ebre) per destinar-lo a 
la prestació del servei d’atenció i rehabilitació de persones amb addicions. 
L’esmentada cessió gratuïta es considera d’interès per al municipi i la privació de l’ús del 
bé esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social que es pretén satisfer amb 
la cessió de l’ús, i donat el caràcter precari de la cessió del mateix. 
Instruït expedient s’ha exposat al públic, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial 
de la província de Tarragona del dia 28 d’octubre de 2019, per un termini de 30 dies, 
sense que dintre del mateix s’hagi formulat cap al·legació o reclamació. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar la cessió a l’associació ARATE (Alcohòlics rehabilitats de les Terres de 
l’Ebre) de l’ús en concepte de precari del local integrat pel despatx (de superfície 17,86 
m2) i vestíbul adjunt  (de superfície 15,02 m2) ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al 
carrer Europa, 37 d’Amposta per destinar-lo a la prestació del servei d’atenció a 
persones amb addiccions. 
SEGON. El termini de cessió de l’ús del local serà de 10 anys, termini durant el qual s’ha 
de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de cessió. 
L’ús autoritzat tindrà caràcter compartit en cas que necessitats municipals així ho 



 

requereixin, havent-se de determinar les mesures necessàries per regular aquest 
possible ús compartit pels serveis municipals. 
La precarista es farà càrrec de les despeses de manteniment i neteja del local durant la 
vigència de l’autorització i deurà subscriure una assegurança de responsabilitat civil 
respecte les activitats que desenvolupi en el local. 
TERCER. Disposar que el precari s’extingirà per la reclamació de l’ús del bé feta per l’ens 
local, amb el requeriment previ a la precarista amb un mes d’antelació i també per la 
devolució d’aquest per part de la precarista. Si el bé del qual es cedeix l’ús no es destina 
a l’ús previst en el termini fixat o deixa d’ésser destinat, reverteix automàticament de 
ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels 
danys i perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns.  
QUART. Determinar que la precarista no resta en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és 
gratuït i merament tolerat. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de  tots els documents 
públics i privats necessaris per executar els acords anteriors. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=958.0&endsAt=1044.0 
 
7. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat PROBODELT, SL., que manifesta que havent pagat la 
taxa de llicència d’obres i l’ICIO per la construcció d’una nau industrial per encabir una activitat 
de fabricació de parany per a la captura d’insectes, vol acollir-se a la bonificació que 
contemplen les ordenances reguladores d’aquests tributs. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió Tributària, l’entitat 
sol·licitant ha pagat les liquidacions per la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per la construcció 
d’una nau industrial ubicada al carrer Rin número 2 d’Amposta, havent-se-li practicat la següent 
liquidació: 

         Import pagat 
- Liquidació 1023499 en concepte de construcció nau industrial (llicència)           686,04 €  
- Liquidació 1023499 en concepte de construcció nau industrial (ICIO)               9604,57 €  
- Total                      10290,61 €  
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, respectivament, 
amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la implantació de comerç i industria, la 
possibilitat de concedir bonificacions fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a 
aquelles activitats empresarials, industrials, comercials o de serveix que se sol·liciten a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 22 de juny de 2016, i 
atenent a les següents característiques: 

Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 

Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, encara que aquests 
continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o altres els serà aplicable un percentatge 
lineal únic de subvenció d’un 10% sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la 
present ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ. 
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent: 
1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual 
sol·licita la bonificació que, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació d’activitats 
empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball. 



 

2. Comprovació dels requisits: 
Requisit de temporalitat. Es compleix amb el requisit de temporalitat de petició establert per 
l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per quant no ha passat el termini d’un any 
des del pagament o la meritació de la mateixa (ampliació d’establiment efectiu de 
l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal. El sol·licitant ha acreditat, a conseqüència d’aquesta 
construcció i posterior obertura d’establiment, sis altes al règim general. 
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment de la presentació de 
la sol·licitud per part del subjecte passiu segons s’indica en l’informe de la Regidoria d’Indústria i 
Empresa. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
Ordenança reguladora de l’ICIO: art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions. 
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres: art. 7 – Exempcions i bonificacions. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, acorda: 
PRIMER.  Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 
81,75 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidacions Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

1023499 10290,61 10290,61 81,75% 8412,57 8412,57 
TERCER.  Procedir a practicar una bonificació del 81,75 % dels tributs liquidats per un import de 
8412,57 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per la sol·licitant  
QUART.  Advertir a la persona interessada que aquesta bonificació quedarà supeditada al 
compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini mínim de dos anys 
des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas contrari l’Ajuntament reclamarà el 
reintegrament de la quantitat indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat mercantil GRIFOR COCCOLE, SL., que manifesta que 
havent pagat la taxa de llicència d’obres i de l’ICIO d’una activitat de disseny i comerç al detall 
d’altres articles, vol acollir-se a la bonificació que contemplen les ordenances reguladores 
d’aquest tributs. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió Tributària, l’entitat 
sol·licitant ha pagat les liquidacions per la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per distribució 
interior del local ubicat al carrer Sant Miquel número 23 d’Amposta, havent-se-li practicat la 
següent liquidació: 
Import pagat 
- Liquidació 1023364 en concepte de reforma interior (llicència)      4,92 €  
- Liquidació 1023364 en concepte de reforma interior (ICIO)    68,88 €  
- Total           73,80 €  
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, respectivament, 
amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la implantació de comerç i industria, la 
possibilitat de concedir bonificacions fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a 
aquelles activitats empresarials, industrials, comercials o de serveix que se sol·liciten a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 22 de juny de 2016, i 
atenent a les següents característiques: 

Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons 
1 sol treballador 50,00 % 75,00 % 
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 % 
De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 % 
D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 % 
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 % 

Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, encara que aquests 
continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o altres els serà aplicable un percentatge 



 

lineal únic de subvenció d’un 10% sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la 
present ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ. 
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent: 
1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual 
sol·licita la bonificació que, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació d’activitats 
empresarials consistirà en la justificació de la creació dels llocs de treball. 
2. Comprovació dels requisits: 
Requisit de temporalitat. Es compleix amb el requisit de temporalitat de petició establert per 
l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per quant no ha passat el termini d’un any 
des del pagament o la meritació de la mateixa (ampliació d’establiment efectiu de 
l’establiment). 
Requisit de la contractació de personal. El sol·licitant ha acreditat, a conseqüència d’aquesta 
reforma de local i posterior obertura d’establiment, una alta al règim general i una alta al règim 
especial de treballadors per compte propi o autònoms. 
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment de la presentació de 
la sol·licitud per part del subjecte passiu segons s’indica en l’informe de la Regidoria d’Indústria i 
Empresa. 
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
Ordenança reguladora de l’ICIO: art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions. 
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres: art. 7 – Exempcions i bonificacions. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, acorda: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 
50,00 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON.  Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidacions Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

1023364 73,80 73,80 50% 36,90 36,90 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació del 50,00 % dels tributs liquidats per un import de 
36,90 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per la sol·licitant. 
QUART. Advertir a la persona interessada que aquesta bonificació quedarà supeditada al 
compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini mínim de dos anys 
des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas contrari l’Ajuntament reclamarà el 
reintegrament de la quantitat indegudament pagada. 
 
Vista la sol·licitud presentada per M.J.S.G. que manifesta que havent pagat la taxa de llicència 
d’obres i l’ICIO pels treballs de rehabilitació d’habitatge i arranjament de façana, vol acollir-se a 
les bonificacions que contemplen les ordenances reguladores de l’ICIO i de la taxa de llicència 
d’obres. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió Tributària així com de la 
documentació que adjunta a la seva petició, la persona sol·licitant ha pagat les liquidacions per 
la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per arranjament de la façana del seu habitatge ubicat al 
carrer Sant Vicent número 16 d’Amposta, havent-se-li practicat la següent liquidació: 

Import pagat 
- Liquidació 987062 en concepte de rehabilitació habitatge i façana        653,85 €. 
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, respectivament, 
amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar l’arranjament o l’obra nova a la ciutat 
vella, la possibilitat de concedir bonificacions fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a 
l’ICIO a  
...c) Històric - artístiques i culturals: fins un 95% de la quota. 
- Per l'obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers Buenos Aires, Canal 
de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, quan es compleixin les següents 
condicions: 



 

a. Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, quaranta anys. 
b. Han de destinar-se a habitatge. 
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent: 
1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual se 
sol·licita la bonificació. 
2. El Ple de l’Ajuntament, prèvia valoració del compliment de les condicions necessàries per a la 
concessió de bonificació, a la vista dels informes dels departaments d’obres  i gestió tributària i, 
prèvia fiscalització d’intervenció, adoptarà el corresponent acord, del qual se’n donarà trasllat a 
l’Oficina de Gestió Tributària per a la seva aplicació. 
3. El termini per a l’adopció de l’acord esmentat serà de tres mesos a comptar del dia següent 
al de la presentació de la sol·licitud de bonificació. En cas que en el termini anterior no es 
resolgui sobre la sol·licitud, aquesta s’haurà d’entendre desestimada. 
Comprovació dels requisits: 

• Requisit d’ús d’habitatge.- És compleix amb el requisit de que les obres es realitzen 
sobre un habitatge. 

• Requisit d’antiguitat de la construcció.- Es compleix amb el requisit d’antiguitat ja que 
l’habitatge té una antiguitat superior als quaranta anys, tal i com es desprèn de la 
certificació cadastral descriptiva i gràfica que acompanya a la present. 

• Requisit de llicència obres.- La interessada va sol·licitar llicència d’obres per a 
l’arranjament de l’habitatge i de la façana que se li va atorgar mitjançant decret de 
l’Alcaldia del dia 1 de març de 2019, expedient número 767/2019. 

• Requisit d’execució de les obres.- Segons es desprèn de la informació facilitada pel 
Departament d’Obres i Urbanisme la interessada ha executat les obres per les que va 
sol·licitar i obtenir llicència municipal. 

Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
Ordenança reguladora de l’ICIO: art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions. 
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres: art. 7 – Exempcions i bonificacions. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, acorda: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 
95,00 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON.  Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

987062 653,85 653,85 95% 621,16 621,16 
TERCER.  Procedir a practicar una bonificació del 95,00 % dels tributs liquidats per un import de 
621,16 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per la sol·licitant. 
 
En relació a la sol·licitud presentada per TOC TOC SCP., que manifesta que havent pagat la taxa 
de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de rehabilitació i ampliació d’habitatge i arranjament de 
façana, vol acollir-se a les bonificacions que contemplen les ordenances reguladores de l’ICIO i 
de la taxa de llicència d’obres. 
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió Tributària així com de la 
documentació que adjunta a la seva petició, la persona sol·licitant ha pagat les liquidacions per 
la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per arranjament de la façana del seu habitatge ubicat al 
carrer Sant Pere número 1 d’Amposta, havent-se-li practicat la següent liquidació: 

     Import pagat 
- Liquidació 946601 en concepte de rehabilitació i ampliació habitatge         5.700,00 €. 
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t, respectivament, 
amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar l’arranjament o l’obra nova a la ciutat 
vella, la possibilitat de concedir bonificacions fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a 
l’ICIO a  
...c) Històric - artístiques i culturals: fins un 95% de la quota. 



 

Per l'obra nova o de rehabilitació a la Ciutat vella (casc antic),... quan es compleixin les següents 
condicions: 
a. Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, quaranta anys. 
b. Han de destinar-se a habitatge. 
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors serà el següent: 
1. Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació 
acreditativa del compliment d’algun dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual se 
sol·licita la bonificació. 
2. El Ple de l’Ajuntament, prèvia valoració del compliment de les condicions necessàries per a la 
concessió de bonificació, a la vista dels informes dels departaments d’obres  i gestió tributària i, 
prèvia fiscalització d’intervenció, adoptarà el corresponent acord, del qual se’n donarà trasllat a 
l’Oficina de Gestió Tributària per a la seva aplicació. 
3. El termini per a l’adopció de l’acord esmentat serà de tres mesos a comptar del dia següent 
al de la presentació de la sol·licitud de bonificació. En cas que en el termini anterior no es 
resolgui sobre la sol·licitud, aquesta s’haurà d’entendre desestimada. 
Comprovació dels requisits: 

• Requisit d’ús d’habitatge.- És compleix amb el requisit de que les obres es realitzen 
sobre un habitatge. 

• Requisit d’antiguitat de la construcció.- Es compleix amb el requisit d’antiguitat ja que 
l’habitatge té una antiguitat superior als quaranta anys, tal i com es desprèn de la 
certificació cadastral descriptiva i gràfica que acompanya a la present. 

• Requisit de llicència obres.- La interessada va sol·licitar llicència d’obres per a 
l’arranjament i ampliació de l’habitatge i de la façana que se li va atorgar mitjançant JGL 
de 12 de març de 2018, expedient número 67/2018. 

• Requisit d’execució de les obres.- Segons es desprèn de la informació facilitada pel 
Departament d’Obres i Urbanisme la interessada ha executat les obres per les que va 
sol·licitar i obtenir llicència municipal. 

• Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
• Ordenança reguladora de l’ICIO: art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions. 
• Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres: art. 7 – Exempcions i 

bonificacions. 
• El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, acorda: 

PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 
95,00 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

946601 5700,00 5700,00 95% 5415,00 5415,00 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació del 95,00 % dels tributs liquidats per un import de 
5415,00 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per la sol·licitant. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=1044.0&endsAt=1108.0 
 
SUSPENSIÓ I ACABAMENT DE LA SESSIÓ. 
Després de l’exposició del Sr. Alcalde, de la intervenció del portaveu del grup municipal 
de JxC i de la portaveu del grup municipal del PSC – CP per adoptar l’acord que 
procedeixi en relació al punt de l’ordre del dia “Sol·licitud de declaració de zona 
catastròfica amb motiu dels danys ocasionats pel temporal Glòria”, el Sr. Alcalde dona la 
paraula al regidor Sr. Felix Aliau per manifestar la posició del grup municipal Som 
Amposta; un cop acabada la seva intervenció, el torns de resposta, i diversos torns de 
rèplica i contrarèplica, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la discussió del assumpte per 
passar-lo a votació. Davant la insistència del regidor Sr. Aliau en continuar fent ús de la 



 

paraula, el Sr. Alcalde l’adverteix que no té la paraula, sense que el Sr. Aliau desisteixi de 
la seva actitud, motiu pel qual el Sr. Alcalde l’adverteix que el cridarà a l’ordre, cosa que, 
davant la insistència del Sr. Aliau en seguir fent ús de la paraula impedint la votació de 
l’assumpte, realitza per 3 cops, ordenant-li que abandoni la sessió en persistir el Sr. 
Aliau en la seva actitud. 
Davant la negativa del regidor Sr. Aliau a donar compliment a l’ordre del Sr. Alcalde 
d’abandonar la sessió, el Sr. Alcalde d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic 
Municipal disposa la suspensió de la sessió, donant-la per finalitzada, essent les vint 
hores i trenta-dos minuts, de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de que, 
com a Secretari accidental, certifico. 
 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816fc295fd016fcd3e721c01
52?startAt=1108.0&endsAt=2187.8 
 
           L'ALCALDE,                       EL SECRETARI ACTAL., 
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