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LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 14 DE MAIG DE 2018
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Hora inici: 8:20
Hora fi: 9:10

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior de data 9 de maig de 2018.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT DE LES OBRES DEL PROJECTE “REGENERACIÓ AMBIENTAL I POSADA EN 
VALOR DE LA FAÇANA FLUVIAL D’AMPOSTA, EN EL SEU TRAM ENTRE EL POADOR I EL 
SEGON FOSSAT DEL CASTELL D’AMPOSTA
Aquest assumpte s’acorda deixar-se sobre la taula.

APROVACIÓ DE SEGREGACIÓ DE FINQUES
S’aprova la segregació de la finca de propietat municipal inscrita en el Registre de la 
propietat al volum 4031, foli 135, finca número 48667 

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
S’aprova la contractació dels serveis per realitzar un estudi geotècnic sobre el terreny 
del subsòl del solar situat entre el carrer Sant roc i la Travessia Sant Isidre on es vol 
construir un edifici amb JRP segons oferta presentada per un import total de 
1.482,25€

S’aprova la contractació dels serveis de formació dels treballadors del programa 
Treball i formació segons resolució i expedient 2017/PANP/6/SPOO-0004 amb LMC 
segons oferta presentada per un import total de 1.564,00 €.



S’aprova la contractació de serveis per ambientar el casc antic de la ciutat en motiu de
la X Festa del Mercat a la Plaça amb ALS segons oferta presentada per un import total 
de 4.608,08 €.

S’aprova la contractació dels serveis  de decoració dels espais interiors de diferents 
espectacles de la X Festa del Mercat a la Plaça am ALS per un import total de 4.330,80 
€

S’aprova la contractació dels serveis per l’elaboració del PAU per als focs artificials de 
Festes Majors d’Amposta que tindran lloc el 19 d’agost de 2018 amb Prevenactiva SLU 
segons oferta presentada per un import total de 1.694,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis  de confecció de vestuari d’alguns personatges de
la X Festa del Mercat a la Plaça amb AM segons oferta presentada per un import total 
de 3.598,00 €.

S’aprova la contractació dels serveis  de venda de les entrades dels espectacles  de 
pagament de la X Festa del Mercat a la Plaça amb CIM segons oferta presentada per 
un import total de 1.316,48 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació del subministrament consistent en un quadre elèctric 
homologat per a l’edifici de l’Ajuntament, el carrer Major i voltants per tal de tenir 
major protecció i control de les instal·lacions elèctriques a AME Material Eléctrico SAU 
segons oferta presentada per un import total de 3.893,78 €.

S’aprova la contractació del subministrament consistent en un remolc per a Protecció 
civil amb tanques i senyalització amb Auto-Pintors Codorniu SL segons oferta 
presentada per un import total de 2.993,85 €.

S’aprova la contractació del subministrament de confeti i serpentines per a la 
desfilada de carrosses del dia 19 d’agost de 2018 en el marc de les Festes Majors 
d’Amposta 2018 amb APA segons oferta presentada per un import total de 2.885,24 €.

S’aprova la contractació del subministrament de banderes de plàstic per col·locar als 
balcons de les cases en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018 amb 
Pixels&Impressions SL segons oferta presentada per un import total de 1.845,25 €.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de EMB com a peó.



S’aprova la contractació de SMR, com a tècnic de reforç per a les àrees d’ensenyament
i cultura.

S’aprova la pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment al programa 
“Joves en Pràctiques – JENP 2016” de les persones que es diran a continuació, del 15 
de maig al 14 de novembre de 2018, amb el 75 % del cost salarial de la categoria de 
tècnic mitjans A2-19, a jornada completa, amb recursos propis de l’Ajuntament 
d'Amposta.
- MCA, Tècnic en electricitat per a l’àrea de comerç. 
- IJV, Tècnic de suport per a Intervenció.
- RMP, Tècnic en disseny gràfic per a l’àrea de mitjans de comunicació i festes. 
- PPT, Tècnica de suport àrea Secretaria. 
- PML,Tècnic de suport per a Obres i Serveis.
- JH, Tècnic de suport per a l’àrea de Joventut i Participació ciutadana. 
- IGM, Tècnic informàtic.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre MSC 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 401,05 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre CSY 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 193,83 €.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 250 de 
data 14/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 12.067,19 €, la qual comença 
amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA per import de 6.779,49 € i finalitza amb 
Localizador Sherlog SL per import de 3.194,40 € i Reconèixer les obligacions relatives 
a la relació  número 249 de data 14/05/2018, que ascendeix a un import líquid de 
86.665,33 €, la qual comença amb Lyreco España SA per import de 3.123,28 € i 
finalitza amb Mimajocs SA per import de 1.573,00 €.

S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 31.500,00 € al 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre corresponent al primer trimestre de 2018.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança en concepte de garantia definitiva pel contracte 
d’obres de la Residència d’esportistes - Centre de tecnificació. Fase 1 a Joaquim Mon-
llau Barberà SL dipositada en forma d’aval bancari de 23 de març de 2019 del Banc de 
Santander SA per un import de 87.600,00 €.



RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per una part per  
RZV i per l’altra la companyia d’assegurances MAPFRE Seguros, danys que han estat 
valorats en un total de 1.507,83 € d’acord amb l’ informe pericial realitzat per JAM, els 
quals, assumirà la companyia d’assegurances d’aquest Ajuntament.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i la Funda-
ció Gentis per a la formació pràctica en centres de treball, concretament a l’àrea de 
Serveis Socials amb l’integrador Social, per part de BAM.

MERCAT MUNICIPAL
Es desestima la sol·licitud presentada per ERP sol·licitant devolució de rebuts 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació 
del 40% a BMS i MMS.

Es desestima la sol·licitud formulada per FNP i INP per quan no es pot concedir la bonifica-
ció establerta a l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost perquè no es compleixen 
tots els requisits establerts a l’efecte. 

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RE-
CAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a  MGA, ADB i AMS que com a conseqüència de la modificació legislativa “de 
lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/
reclamació així com també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclama-
ció d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016- a BGG

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ PERCEPTORS RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte 
d’ajuts econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017- a TFV

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la 
reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a MD i JPBV



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es reconeix la baixa definitiva del vehicle indicat per TRC produïda el dia 18 d’abril de 2018.

Es concedeix  una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a SFV

S’aplica descompte per maquinària agrícola a JRB

Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a RSD 
per vehicle antic.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Es concedeix llicència d’ocupació de la cia pública a Germans Marin, S.B. 

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT PER PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta l’ajornament i fraccionament a SEPD i MD

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la cessió de l’Auditori els dies 15, 16, 17 i 18 de maig de 2018, per la realització de 
la XXXIII Roda de Teatre Escolar del Montsià al  Centre de Recursos Pedagògics Montsià

S’autoritza  l’ús de la sala teatre de l’edifici del Casal, els dies,  4, 18 i 25 de setembre, 2, 9, 
16, 23 i 30 d’octubre,  6, 13, 20 i 27 de novembre,  4, 11 i 18 de desembre de 2018 de les 
16:00 fins les 17:30 hores a  ACAF TERRES DE L’EBRE

S’accepta la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per als dies, 4, 5, 
6, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre, 2, 3, 4, 9 i 10 d’octubre de 2018 de 9 a 14 hores
a Creu Roja Amposta

RENÚNCIA A ÚS D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL
S’accepta la reclamació de TAC per no haver estat ocupada la sala

CORRECCIÓ D’ACORD
En relació a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 16 d’abril de 2018 pel que en 
concedí la devolució per ingressos indeguts de l’import equivalent a 6 mensualitats de l’any
2017 als llicenciataris del Mercat Interior, s’han observat errades de fet, materials i aritmèti-
ques consistents en:
1er.- Errada de fet per no incloure a l’entitat PEIXOS CLAUDIO, S.L.
2n.- Errada aritmètica per indicar una quantitat de devolució superior a l’entitat ALIMENTA-
CIÓ QUERAL FORCADELL, S.L.
3er.- Errada material per indicar un compte erroni en relació a la domiciliació de JBG
Es reconeix les errades de fet i materials i es modifica el contingut del mateix.



Atès que la Junta de govern Local, en sessió duta a terme el dia 23 d’octubre de 2017, 
va aprovar la contractació dels serveis consistents en estudis a realitzar mitjançant 
entrevistes telefòniques amb Audimedia SL segons oferta presentada per un import 
total de 774,40 €.
Atès que el pressupost acceptat fou 320,00 € mensuals més Iva durant 12 mesos i que 
l’acord adoptat únicament reflectia 774,40 € corresponent a 2 mesos.
S’aprova la correcció de l’acord indicat, modificant l’import de 774,40 € pel de 4.646,40 €.

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza la cessió d’un escenari de 6x4 per al dia 3 de juny de 2018 en motiu de la Festa 
de la Plantada i per al dia 7 d’octubre de 2018 per a la Festa de la Sega., sent responsable 
del mateix la persona interessada JLGM

S’autoritza la cessió amb caràcter retroactiu al Club Twirling Amposta de moqueta i 10 pa-
perers de cartró per al campionat de twirling que tindrà lloc els dies 12 i 13 de maig de 
2018.

COMUNICACIONS OFICIALS
• Servei d’Ocupació de Catalunya, conveni de col·laboració entre el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i l’entitat promotora Ajuntament d’Amposta en el marc
del programa 30 plus, la Junta de Govern Local resta assabentada.

• Agència de l’Habitatge de Catalunya, comunica la resolució mitjançant la qual s’acor-
da l’exercici del dret de tanteig i retracte de l’habitatge ubicat al carrer Larache, 3 Pb 
dreta, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Sol·licitud d’exempció de pagament de taxa per ocupació de la via pública   
Es desestima la sol·licitud formulada pel Servei Prelaboral d’Amposta, Fundació Pere Mata 
quan s’ha constatat que el propi acord de la JGL ordenava la liquidació de les taxes i del 
contingut de l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública amb parades es 
desprèn que no hi cap la possibilitat d’aplicar cap exempció ni reducció a l’ocupació sol·lici-
tada.

Designació de lletrat  
Es deixa sense efectes la designació per la representació i defensa dels interessos de 
l'Ajuntament d’Amposta en el recurs contenciós - administratiu número 90/2018 que es va 
fer en favor del lletrat JCBB.

Es designa per la representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament d’Amposta al Lle-
trat: APM



Sol·licitud d’autorització per assistència a activitats de formació  
S’autoritza la sol·licitud formulada per DCC juntament amb MFP i IJV per assistir al curs: 
Gestió Pressupostària. Endeutament, organitzat per la Diputació de Tarragona

S’autoritza la sol·licitud formulada per HDR per assistir a les Jornades de prospecció de 
Fem Ocupació per a Joves (FOJ) que es realitzarà a Reus el dia 16 de maig de 2018.

S’autoritza la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, transparència, eficièn-
cia i sostenibilitat energètica, en la que demana autorització per assistir juntament amb 
NMB a la reunió del grup de treball d’interoperabilitat de les estacions de recàrrega de ve-
hicle elèctric que es realitzarà a les oficines de l’ICAEN a Barcelna el dia 15 de maig de 2018.

Aprovació de les bases de la convocatòria del procés de promoció interna mitjançant con-
curs – oposició d’una plaça d’administratiu/va de serveis socials  
S’aproven les bases de la convocatòria del procés promoció interna mitjançant concurs – 
oposició d'una plaça d'Administratiu/va de Serveis Socials, escala d’Administració Gene-
ral, grup C1, adscrit a l’Àrea de Serveis Socials; vacant a la plantilla de funcionaris d'aquest
Ajuntament.

Informe tècnic  
S’aprova l’informe tècnic de RRHH en relació als servies de l’empresa Serveis Integrals 
Plana S.L

S’informa favorablement la realització de la prova esportiva anomenada “Trofeu 25 ani-
versari Club Joves d’Amposta” que es realitzarà el dia 26 de maig de 2018 amb el seu pas 
per Amposta 

Aprovació de les bases del XI Premi de recerca de batxillerat “Ciutat Amposta 2018”  
S’aproven les Bases reguladores del XI Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” 
corresponents a l’any 2018.

Donar compte d’assoliment del màxim d’activitats extraordinàries  
S’informa al Departament de Secretaria que RCC, ha assolit el màxim permès per any (12 
activitats), per portar a terme activitats extraordinàries al Bar situat al carrer Amèrica, 46.

Aprovació de padró fiscal  
S’aprova el padró anual del concepte Revista Amposta any 2018 ordenança fiscal número
32, per un import de 8.946,34 €.



Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local  
S’autoritza la la col·laboració de la Policia Local en l’activitat creuar Amposta amb unes 80 
motocicletes, entrant per la rotonda d’accés de l’Av. Ràpita i sortida pel Pont Penjant, di-
recció a l’Aldea tal com sol·licita el Motoclub Terres de l’Ebre.

Contractes privats  
S’aprova la contractació de cabines de serveis públics per a la X Festa del Mercat a la Pla-
ça  amb Prontoservis SL segons oferta presentada per un import de 1.633,50  €.

S’aprova la contractació de taules i cadires per a les diverses activitats i mercat de para-
des  amb Mobles Adeba SL segons oferta presentada per un import de 2.730,97  €.

S’aprova la contractació d’espectacles de recreació històrica inspirats en activitats i espec-
tacles de l’Amposta de principis del segle XX, amb JMGR segons oferta presentada per un 
import de 15.488,00  €.

S’aprova la contractació d’espectacles de recreació històrica inspirats en activitats i espec-
tacles de l’Amposta de principis del segle XX, amb amb l’Associació de Teatre i Circ de les 
Terres de l’Ebre  segons oferta presentada per un import de 10.100,00  €.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibus  
S’autoritza, l'ús del minibus els dies 3, 23 i 24 de juny i 23 de juliol de 2018 per fer sortides
comunitàries la Fundació Pere Mata, sempre que no hi hagi necessitats per part de 
l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per 
la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle MFP advertint que haurà
de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a DRG per la celebració d’una activitat musical extraordinària d’una actuació 
en directe per al dia 19 de maig.

S’autoritza a l’Associació Collverds amb efectes retroactius a realitzar un seguit d’activitats
de caràcter lúdic el dia 12 de maig al pavelló firal.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
S’aprova la liquidació de les taxes corresponents a PHV  per la instal·lació d’un stand del 
25 al 27 de maig de 2018 al Parc dels Xiribecs en motiu de la celebració del Delta Bikers.

S’atorga a L’espai socioeducatiu La Brúixola autorització per poder realitzar una activitat 
amb les famílies el dia 15 de maig de 2018 de 17 a 20 hores al Parc dels Xiribecs.

S’atorga al Centre de recursos Pedagògics del Montsià autorització per poder ocupar el 
Parc dels Xiribecs els dies 15, 16, 17 i 18 de maig de 2018 per poder dinar amb l’alumnat 



de la XXXIII Mostra de Teatre Escolar que es realitza a l’auditori municipal amb la partici-
pació d’uns 400 alumnes.

Instruccions internes en relació a la tramitació dels contractes menors  
S’aproven les instruccions internes en relació a la tramitació dels contractes menors que 
s’adjunten.


