
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 23 DE MAIG DE 2018

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Marc Fornós Monllau,Sr. Ramon Bel Serrat, Sr. Miquel Subirats Garriga, Sra. Joanna
Isabel Estévez González
Secretari acctal:
Sr. Ramon Noche Arnau
Excusa la seva absència:
Sr. Tomàs Bertomeu Balart

Hora inici: 8:20
Hora fi: 9:00

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE MAIG DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 14 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
ANTECEDENTS
S’aprova l'expedient de contractació de l’obra « 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 mitjançant procediment obert simplificat, a adjudicar-se amb varis criteris  de 
valoració automàtica o d’aplicació de fórmules matemàtiques que inclouen millores, 
mitjançant un procediment ordinari simplificat.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE  CÀTERING 
PER A LA LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL “LA SEQUIETA”
S’aprova l'expedient de contractació del subministrament de càtering per a la Llar 
d’infants de titularitat municipal “La Sequieta” mitjançant procediment obert simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació 
ordinària.



APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
“ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS - 2018”
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula.

ADQUISICIÓ D’IMMOBLES PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE REM
S’aprova l'adquisició directa de la societat Erebor compraventa, SL., per un preu de 
SEIXANTA-TRES MIL EUROS (63.000,00 €.) ref. cadastral  6296703BF9069E0001EP

s’aprova l'adquisició directa de la societat Erebor compraventa, SL., per un preu de 
VINT-I-UN MIL EUROS (21.000,00 €.) la finca amb la següent ref. cadastral:  
6296703BF9069E0001EP

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 (Lot 4) de la que s’ha donat compte corresponent 
a l’obra “17_028 Substitució d’enllumenat al barri Quintanes, Casc Antic i Vila”, per un 
import de 36.773,97 € així com la factura número VE-76.

S’aprova la certificació d’obres núm. 1 (Lot 3) de la que s’ha donat compte corresponent 
a l’obra “17_028 Substitució d’enllumenat al barri Quintanes, Casc Antic i Vila”, per un 
import de 17.820,78 € així com la factura número VE-75.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació de separadors a la sala infantil i sala de revistes de la 
biblioteca, d’acord amb la Resolució CLT/2170/2017 per a la renovació de mobiliari, 
senyalització i maquinari de biblioteques públiques amb CMS segons oferta 
presentada per un import total de 2.764,00 €.

S’aprova comprar materials per crear una instal·lació elèctrica segura i adequada per 
satisfer les necessitats de les festivitats i events realitzats al carrer Major i voltants amb 
Ebre Qualitat SA segons oferta presentada per un import total de 2.284,54 €.

S’aprova l’adquisició de consumibles d’impressora per a diverses dependències 
municipals amb Seinsol SL segons oferta presentada per un import total de 2.483,73€

S’aprova adquirir un escenari per fer front a l’augment d’activitats que s’organitzen des 
de les diferents regidories de l’Ajuntament d’Amposta a Guil Accesorios Musica SL 
segons oferta presentada per un import total de 9.873,60 €.

S’aprova adquirir material per poder iniciar la unitat canina de la Policia Local 
d’Amposta amb Hierros Delta SL segons oferta presentada per un import total de 
1.789,77 €



PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de CCR com a auxiliar de la llar d’infants.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre 
MCMC fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 7.063,54 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre FPN 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 5.571,05 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JSS 
fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 78,62 €.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 258 de 
data 23/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 2.476,20 €, la qual comença i 
finalitza amb una única factura de Gas Natural Servicios SDG SA per import de 
2.476,20 €. i, no obstant informe desfavorable d’Intervenció, la relació  número 259 de
data 23/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 12.764,52 €, la qual comença i 
finalitza amb una única factura d’Hospital comarcal d’Amposta SAM per import de 
12.764,52 €. També reconèixer les obligacions relatives a la relació número 260 de 
data 23/05/2018 que ascendeix a un import líquid de 149.671,71 € la qual comença 
amb ISS Facility Services SA per import de 1.924,71 € i finalitza amb Centre Grupo ABS 
Serveis de Comunicació SL per import de 2.556,73 €.

S’aprova, la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominati-
va al Club Esportiu l’Àngel APASA, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per im-
port de 3.007,10 euros.

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

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € a la Comunitat de Propietaris de l’edifici 
Miquel Granell, 42, dipositada en motiu de la llicència d’obres per l’escomesa d’aigua al 
carrer Miquel Granell, 42

S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € a Construccions Arayo Ardit SL dipositada 
en motiu de la llicència d’obres per l’escomesa d’aigua al polígon 28, parcel·les 112 i 
226.



APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS ENTITATS DE SERVEIS 
SOCIALS
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació de Fa-
miliars de Malalts d’Alzheimer del Montsià i Malalties Neurodegeneratives (AFAM), en el
que es proposa atorgar una subvenció de 6.500,00 € adreçada al desenvolupament de 
les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2018.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Creu Roja Amposta,
en el que es proposa atorgar una subvenció de 20.000,00€ adreçada al desenvolupa-
ment de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2018.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació Catala-
na d’Afectats de fibromialgia (ACAF), en el que es proposa atorgar una subvenció de 
1.600,00 € adreçada al desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada 
per a l'any 2018.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació Siloé, 
en el que es proposa atorgar una subvenció de 8.000,00 € adreçada al desenvolupa-
ment de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2018.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Càritas Amposta, 
en el que es proposa atorgar una subvenció de 20.000,00 € adreçada al desenvolupa-
ment de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2018.

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb APASA, en el que es
proposa atorgar una subvenció de 8.000,00 € adreçada al desenvolupament de les ac-
tivitats de l’associació esmentada per a l'any 2018 del que s’ha donat compte.

APROVACIÓ DE CONVENI AMB GAS NATURAL
S’aprova el conveni a formalitzar amb Gas Natural Distribució, SDG, SA., amb l’objecte 
de regular els requisits i condicions que els seus signataris han de complir per a dotar 
de les infraestructures de distribució de gas natural a l’àmbit de l’obra “Urbanització del
carrer Sant Cristòfol”

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’AJUTS A RENDES BAIXES I PERSONES 
SENSE RECURSOS
S’aprova la convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats a persones perceptores de
prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a 
càrrec per a 2018, per un import màxim de 102.000 euros.

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’IBI 2018
S’aprova la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’Impost sobre 
Béns Immobles 2018, per un import màxim de 100.000 euros.



APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga concessió administrativa funerària a favor de DMI 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació 
del 95% a JGG i TMG

Es desestima  la sol·licitud formulada per MBD per quan no es pot concedir la bonificació 
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 
RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es desestima el recurs de reposició de JSH formulat per considerar que no concorren els 
requisits d’inexistència de capacitat econòmica per a la suspensió dels procediments de 
recursos i de gestió recaptatòria ja que no ha quedat acreditat que el valor assignat al 
local en l’adquisició per transmissió “mortis causa” va ser inferior al preu que s’ha 
establert a l’escriptura de venda.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es concedeis a DCP la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 50 
% de la quota liquidada.

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

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix a SMG una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant l’any 
2019 a 2023 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 
2024, ja que el dia 29 de marc de 2023 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació.

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

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

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



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

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

Es reconeix a JTD la baixa definitiva del vehicle indicat produïda el dia 29 de març de 
2018.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es transfereix al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 138,81 € 
corresponent a l’import pagat

S’aprova la devolució a FARMACIA SALOM, C.B. derivada de la normativa de la taxa per 
l’entrada i sortida de vehicles –guals- i càrrega i descàrrega de mercaderies.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT PER PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI.
S’accepta el fraccionament sol·licitat per ARA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a  l’ESPLAI DE JUBILATS LA CAIXA l’ús del Pavelló Firal els dies 15 a 21 d’octubre 
de les 10:00 fins les 20:00 hores.

S’autoritza al FOTO CLUB T.E. l’ús de la sala teatre del Casal Municipal per al  9 de juny de 
2018 de les 15:00 fins les 22:00 hores.

S’autoritza a la Societat de Caçadors de l’Ebre l’ús de l’auditori el dia 5 d’octubre de 2018.

S’autoritza a  l’AMPA INSTITUT RAMON BERENGUER D’AMPOSTA l’ús de l’Auditori els dies 
31 de maig i 1, 7 i 8 de juny de 2018 de les 16 fins les 23 hores.

S’autoritza a XSF l’ús de l’Auditori el dia 25 de maig de 2018.

S’autoritza a PROAGRISE, S.L. l’ús de l’Auditori el dia 15 de maig de 2018 a les 20 hores.
SEGON. No poden aplicar-se les tarifes corresponents per manca de tipificació en les or-
denances reguladores de les sales i dependències municipals.

INFORME TÈCNIC
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA A L’AUDITORI MUNICIPAL
S’autoritza a l’Escola Soriano Montagut advertint a la interessada que les despeses d’ins-
tal·lació de la pantalla aniran a càrrec seu.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza que es pinti una plaça d’estacionament per a minusvàlids al carrer Canadà se-
gons petició de MCM.

COMUNICACIONS OFICIALS
• Agència Catalana de l’Aigua remet correcció d’errada detectada a la resposta la 

sol·licitud d’autorització d’abocament d’aigües pluvials al carrer Tarragona, la 
Junta de  Govern Local resta assabentada.

• Departament de Territori i sostenibilitat, autoritza l’ocupació per a la 
temporada 2018 de la zona de servitud de protecció del terme municipal 
d’Amposta per al període 2017-2021, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.

• Jutjat de lo penal número 2 de Tortosa, sentència 105/2018, condemnant a SSH,
la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’atorga una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 690/2004) fins al 31 de desembre de 
2018.

Sol·licitud de permís de paternitat  
S’atorga a DMA, un permís de paternitat de 4 setmanes sempre que aquestes siguin 
consecutives, d’acord amb tot l’exposat.

Proposta per deixar sense efectes l’aprovació d’un conveni  
Es deixa sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2018 d’apro-
vació del conveni entre l’Ajuntament d’Amposta, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tar-
ragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del 
cens municipal d’animals de companyia.



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

S’autoritza a AEC a  anar a la reunió de l’intercotessba que es realitzarà a Barcelona el 
dia 18 de maig de 2018

S’autoritza a MPG i MRA a assistir al dia mundial del treball social, serveis socials bàsics,
com on anem, que es realitzarà a Tarragona el dia 10 de maig de 2018

S’autoritza a XMP  per assistir a la reunió del projecte/grup de treball sobre persones 
amb necessitats complexes que es realitzarà a Barcelona els dies 29 de maig i 12 de 
juny

S’autoritza a MPG i MRA a assistir al curs de formació: Intervenció en el procés de dol 
que es realitzarà a Amposta, a l’arxiu municipal el dia 14 de maig de 2018.

S’autoritza amb efectes retroactius a PBB  assistir a l’exposició oral del TFG i valoració 
final de l’educadora social en pràctiques AMG el dia 17 de maig de 2018 a Lleida.

S’autoritza a ECG i LRP a  assisitir a les XXIV Jornades d’oficines de Turisme de Catalu-
nya que es realitzaran els dies 31 de maig i 1 de juny

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 MEH.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  

S’autoritza la sol·licitud de ASB  per ocupar la via pública per celebrar la inauguració 
d’un nou local de farmàcia al carrer Sebastià Juan Arbó, 85, el dia 25 de maig de 2018

S’autoritza a Automòbils Toldà SL per poder instal·lar un estand del 25 al 27 de maig 
de 2018 al parc dels Xiribecs en motiu del Delta Bikers.

S’autoritza a MPB per poder instal·lar una barra del 25 al 27 de maig de 2018 al parc 
dels Xiribecs en motiu del Delta Bikers.

S’autoritza a JGI per poder instal·lar un estand del 25 al 27 de maig de 2018 al parc dels
Xiribecs en motiu del Delta Bikers.

S’autoritza a EBE per poder instal·lar un estand del 25 al 27 de maig de 2018 al parc 
dels Xiribecs en motiu del Delta Bikers.



Atorgament dels premis a l’excel·lència universitària, de cicles formatius de grau supe-
rior i de màsters universitaris  

Es donen per vàlids els certificats dels premiats i s’autoritza el pagament dels premis.

Resolució d’al·legacions als ajuts de l’IBI 2016  

Havent revisat les reclamacions que s’han efectuat en relació a l’acord de denegació dels
ajuts de l’ibi i definitivament comprovat que els corresponia l’ajut ja que reunien els re-
quisits establerts a les bases, s’atorga  a les persones que es detalla l’ajut per al paga-
ment de l’IBI.

Resolució d’al·legacions als ajuts de l’IBI 2017  

La Junta de Govern Local en sessió del passat 20 de novembre de 2017 va acordar entre 
d’altres assumptes la proposta d’atorgament dels ajuts per al pagament de l’impost so-
bre béns immobles. S’atorga a les persones que es detalla l’ajut del pagament de l’IBI
Instàncies acceptades: 581 import total beneficiaris 71.181,49 €
Instàncies denegades: 37
1 – No està al corrent amb l’Ajuntament 20
2 – No està al corrent amb l’AEAT 13
3 – No està al corrent amb la TGSS 2
4 – L’immoble sobre el qual demana la subvenció no és habitatge habitual o el sol·lici-
tant no és propietari o usufructuari.

4


