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

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Marc Fornós Monllau
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
Secretaria genera:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 8:15
Hora fi: 8:46

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anteri-
or de data16 de juliol de 2018.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA “CENTRE CÍVIC
PER A LA GENT GRAN D’AMPOSTA”
S’aprova l'expedient de contractació dels serveis de direcció de les obres, direcció d’execució 
de les obres, direcció d’execució de les instal·lacions i altres serveis d’enginyeria i coordinació 
de seguretat i salut per l’execució de l’obra “Centre cívic de gent gran d’Amposta” mitjançant 
procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa amb un únic criteri de 
valoració i tramitació ordinària.
L’adjudicació del contracte preveu els següents lots: 

 Lot 1. Direcció d’obra (obra civil i instal·lacions)
 Lot 2. Direcció d’execució de l’obra 
 Lot 3. Direcció d’execució de les instal·lacions i altres serveis d’enginyeria
 Lot 4. Coordinació de seguretat i salut 

ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS DE TERRENYS EN COMODAT PER DESTINAR-LOS A APARCAMENT 
DE VEHICLES
S’accepta la cessió de l’immoble propietat de JQC per destinar-lo a aparcament gratuït de vehi-
cles.

S’accepta la cessió de l’immoble propietat de ALQ per destinar-lo a aparcament gratuït de vehi-
cles.

ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA
S’accepta l’herència de MZA en favor de l’Ajuntament d’Amposta.



APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA I FACTURA
S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_017 
Urbanització del Carrer Lope de Vega”, per un import de 31.220,18 € així com la factura número 
47.
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_017 
Millores en la urbanització del Carrer Lope de Vega”, per un import de 18.561,74 €, sense càrrec 
per a l’Ajuntament.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_028 
Substitució d’enllumenat al Barri de les Quintanes, Casc Antic i Vila”, per un import de 109.800,36 
€ així com la factura número VE-120.

S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_004 
Eliminació de barreres arquitectòniques en alguns punts de la ciutat”, per un import de 27.206,49 
€ així com la factura número 48.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 467 de data 
23/07/2018 que ascendeix a un import líquid de 63.214,92 €, la qual comença amb Edició de 
Premsa Periòdica Ara, S.L. per import de 2.420,00 € i finalitza amb Xaranga Suc d’Anguila per 
import de 3.327,50 €.
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 465 de data 23/07/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 18.509,20 € la qual comença amb Cresol Solucions Energètiques Lo-
cals, SCCL, per import de 3.858,69 € i finalitza amb Domingo Múria, Fernando, per import de 
1.700,61€.
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 466 de data 23/07/2018 que ascen-
deix a un import líquid de 36.755,03 € la qual comença amb ISS Facility Services, S.A., per im-
port de 1.676,67 € i finalitza amb Remsa Memorial, S.A., per import de 2.641,83 €.

MERCAT MUNICIPAL
S’aplica a TBJ una reducció del 70% a la tarifa aplicable durant el termini de 6 mesos a comptar del
mes de juliol de 2018.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir a NEUMATICOS AMPOSTA, S.L. la bonificació pregada per la persona interessa-
da consistent en el 68 % de la quota liquidada.

S’accepta concedir a COORDINADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTELIGENTE, S.L. la bonifica-
ció pregada per la persona interessada consistent en el 68 % de la quota liquidada.

Es considera que a conseqüència de l’ampliació de DELTAGARCI, S.L. s’ha creat un lloc de treball i li 
correspondrà una bonificació de 1206,45€ supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitja-
na 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.

Es considera que a conseqüència de l’ampliació de CAMARA ARROSSERA DEL MONTSIA I SECCIÓ 
DE CRÈDIT, S.C.C.L. s’ha creat un lloc de treball i 5 han passats a definitius i li correspondrà una bo-
nificació de 7254,98€ 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’Ajunta-
ment reclamarà el reintegrament de la quantitat indegudament pagada.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de
la quota tributària en quant a l’habitatge del causant i de la subjecte passiu i del 40% de la quota tri-
butària del magatzem, segons l’establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a FFB.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de
les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MDM.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de
les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a PRM.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de
les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MRG.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de
les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal AHM.

Es considera que concorren 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 a MDM.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTA-
CIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU.
Es comunica a APA, JEM, GESTIÓ INMOBILIARIA CERVANTES, S.L., JLR i MAM que com a conseqüèn-
cia 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/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat eco-
nòmica.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’aplica l’exempció a comptar del proper exercici 2019 i següents a JVF per maquinària agrícola.

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

Es reconeix a ESTORAUTO, S.L. la baixa definitiva dels vehicles indicats produïda els dies 7 de febrer 
de 2018 i 2 de febrer de 2018, respectivament i es procedeix a la devolució derivada de la normati-
va de cada tribut.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
Es reconeix a ICM l’ingrés indegut atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en l’assistèn-
cia a les estades d’estiu durant tot el dia sinó només mig dia quina qualificació tributària és la se-
güent:
- Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada 112,30 €.
- Infants de 4 a 14 anys: que formen part de la mateixa



Es procedeix a reconèixer a ACG un ingrés indegut per quant el servei d’expedició del document 
que sol·licitada l’interessat no s’ha realitzat i per tant no ha existit fet imposable per meritar la taxa 
cobrada.

Es procedeix a la devolució d’ingressos indeguts a VTF degut a que ha estat pagant l’IVTM d’un vehi-
cle mixt per una càrrega de 1033 kg. quan en realitat la càrrega és de 958 kg. 

Es procedeix a la devolució d’ingressos indeguts a EPR ja que ha estat pagant l’IVTM d’un vehicle 
mixte que ha de tributar com a camió i se l’ha fet tributar com a turisme.

Es procedeix a la devolució d’ingressos indeguts a  JBV per baixa de gual permanent.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT PER PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament a SPV i AA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de ’edifici del Casal Municipal tots els dilluns des d’octubre de 2018 fins juny de 2019 
de les 17:00 fins les 22:00 hores per realitzar un curs a  l’ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC TTEE.

S’accepta la cessió del Pavelló a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SPORTSALUT els dies 29 a 29 de juny, del 
2 al 6 de juliol, del 9 al 13 de juliol, del 16 al 20 de juliol, del 23 al 27 de juliol i del 30 de juliol al 3 
d’agost de 2018.

S’accepta la cessió de la sala Teatre del Casal Municipal el dia 15 de juliol de 2018 a l’ ASSOCIACIÓ 
CULTURAL RAKKASHA.

CORRECCIÓ D’ERRADA ARITMÈTICA
Es reconeix l’errada material a l’hora d’indicar els vehicles beneficiaris per la bonificació a JTG ja que 
en són tres i no dos com es va indicar a l’acord. 

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
Es sol·licita al Coordinador dels serveis municipals que per part de la brigada municipal de pintura 
es procedeix a realitzar l’actuació, repintant les ratlles grogues del gual que té al magatzem del Pas-
satge Minerva, 5 la interessada GGM.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza la sol·licitud de JCF per tallar el Carrer Homs per a realitzar l’esmorzar popular del dia 11 
d’agost. 

S’autoritza la sol·licitud de TGU per tallar el Carrer Beat Oriol per a realitzar l’esmorzar popular i el 
berenar el dia del Bou Capllaçat, el dia 11 d’agost, de 7 hores a 11:30 hores.

S’autoritza la sol·licitud del Bar Lo Terrat per tallar el Carrer Soria per a realitzar l’esmorzar popular 
del dia 11 d’agost. 

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.



URGÈNCIES  

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  

S’atorguen les llicències següents:

A Endesa Distribución Eléctrica SLU per instal·lació d’estesa de línia aèria de baixa tensió, en el 
Pol. 37, pacel·la 162.

Contractació menor de subministraments  

S’autoritza comprar els esmorzars per oferir-los als i les presents el dia de l’Homenatge a la Velle-
sa, per un import de 1.540 € amb Pastisseria Jimenez, S.L.L.

Contractació menor de serveis  

S’autoritza contractar els serveis del veterinari JSA segons oferta presentada per un import total 
de 1.255,98€ per a dur a terme els seus serveis com a veterinari durant els actes taurins de les 
Festes Majors del Poble Nou del Delta de 2018 per un import de 1,255,98 € per ser el veterinari 
que ha designat expressament el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona durant els actes 
que es diran a continuació.
-03 d’agost a les17:45 hores
-04 d’agost a les17:45 hores, i a les 22:00 hores
-05 d’agost a les17:45 hores, a les 23:00 hores, i a les 23:30 hores
-06 d’agost a les 17:45 hores

S’aprova contractar el servei de lloguer i col·locació de taules i cadires per als actes al recinte firal 
durant les Festes Majors d’Amposta mb ISG segons oferta presentada per un import total de 
5.451,99 €.

S’aprova contractar el servei de lloguer i col·locació de taules i cadires per als actes culturals du-
rant les Festes Majors d’Amposta amb ISG segons oferta presentada per un import total de 
3.199,11 €.

S’autoritza contractar el servei de controladors d’accessos per tal de tenir seguretat i vigilància a 
la Zona Jove durant les Festes Majors d’Amposta amb ORM segons oferta presentada per un im-
port total de 3.067,35 €.

Propostes de contractació de personal  
S’aprova  la contractació de CFM, com a socorrista de la Piscina del Poble Nou del Delta

S’aprova la contractació de LLM  com a netejadora de l’edifici de l’Ajuntament per cobrir les va-
cances d’una operària de neteja.

S’aprova subrogar els treballadors de la Piscina Municipal: 



COGNOMS, NOM GRUP PROFESSIONAL
% JOR-
NADA

DAS Grup 3 37,5

YCF Grup 3 42,5

MCR Grup 2 7,5

ACC Grup 3 47,5

SEC Grup 5 50

MEA Grup 3 100

JGE Grup 3 93,75

EHA Grup 5 23,75

KHR Grup 2 5

DLR Grup 5 32,5

VLG Grup 2 12,5

SMG Grup 3 7,5

SMR (Excedència) Grup 3 7,5

RPB Grup 5 100

NPG Grup 3 100

WPG Grup 3 93,75

MRP (Excedència) Grup 2 15

ERC Grup 2 50

MSH Grup 3 83,75

RSC Grup 4 7,5

JVB Grup 3 93,75

RVB Grup 3 93,75

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

S’autoritza a CMP i IVF per assistir a la Sessió formativa per a preparar el projecte del Progra-
ma Treball i Formació 2018,  el 26 de juliol de 2018 d’11 a 14 hores, a Barcelona. 

Aixecament d’embarg

S’aprova l’aixecament d’embarg de sous, salaris i pensions que es va realitzar contra ACV.

Embargs de crèdits i deutes

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre SRM, fins co-
brir la quantitat que ascendeix a un total de 281,49 €.

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre XFB, fins co-
brir la quantitat que ascendeix a un total de 6.044,09 €



S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre EA, fins co-
brir la quantitat que ascendeix a un total de 120,00 €

Aprovació de la 2ª convocatòria d’ajuts Contracta
S’aprova la proposta d’aprovació de la 2ª convocatòria d’ajuts Contracta, amb càrrec a la parti-
da pressupostària 04/2419/48900 de 2018 i amb una consignació de 20.000 €. 

Reclamació de responsabilitat patrimonial
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per YVM en nom i represen-
tació de ALGON SERVICIOS LOGÍSTICOS, danys que han estat valorats en un total de 251,60€ 
d’acord amb l’ informe pericial realitzat per la companyia d’assegurances Allianz, els quals, as-
sumirà la companyia d’assegurances d’aquest Ajuntament.

Aprovació de l’actualització del Pla d’autoprotecció dels focs artificials
S’aprova l’actualització del Pla d’Autoprotecció dels Focs Artificials del Castell d’Amposta. 

Sol·licitud de cessió de material municipal
S’autoritza la cessió d’un punt de llum i de les tanques que estiguin disponibles en aquell mo-
ment al Club Gimnàstica Rítmica d’Amposta en motiu de la celebració d’una exhibició a la Pla-
ça del Mercat, el dia 12 d’agost a les 22.00 hores, en el marc de celebració de les Festes Ma-
jors d’Amposta. 

Sol·licitud de subvenció
Es sol·licita la subvenció per al finançament del programa integral de suport a les persones 
emprenedores emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn. 

Assignació provisional de funcions especials addicionals i funcions de superior categoria a tre-
balladors municipals
S’assignen a les persones que es detallen a continuació les funcions de superior categoria 
descrites en el següent quadre, de forma temporal, amb efectes temporals que per a cadas-
cuna d’elles es fixa:

A) Treballador: JRM
 Funcions que se li assignen: Cap de l’Oficina de Gestió Tributària
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny 2018 al 30 de no-

vembre de 2018, sempre que amb anterioritat no s’hagi cobert la plaça de Tresoreria 
de l’Ajuntament.

S’assignen a les persones que es detallen a continuació les funcions especials addicionals des-
crites en el següent quadre, de forma temporal, amb efectes des del dia 1 de desembre de 
2017 per a totes elles.

A) Treballadora: MMF
 Funcions especials addicionals que se li assignen: Direcció ESARDI
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny 2018 al 30 de no-

vembre de 2018, sempre que no s’aprovi pel Ple l’acord on s’assigna un complement 
de direcció per als centres educatius. 

B) Treballadora: GRL
 Funcions especials addicionals que se li assignen: Direcció Llar d’Infants la Sequieta



Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny 2018 al 30 de no-
vembre de 2018, sempre que no s’aprovi pel Ple l’acord on s’assigna un complement 
de direcció per als centres educatius. 

C) Treballadora: RDC
 Funcions especials addicionals que se li assignen: Direcció Llar d’Infants la Gruneta 

Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny 2018 al 30 de no-
vembre de 2018, sempre que no s’aprovi pel Ple l’acord on s’assigna un complement 
de direcció per als centres educatius. 

D) Treballador: JMB
 Funcions especials addicionals que se li assignen: desenvolupament de tasques de co-

ordinació adjunta de l’Àrea dels Serveis al Territori i impulsor de projectes.
 Efectes temporals d’assignació d’aquestes funcions: des de l’1 de juny 2018 al 30 de no-

vembre de 2018.


