
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 22 D’AGOST DE 2018

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

Hora inici: 08:15
Hora fi: 09:15

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 8 D’AGOST DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
data 8 d’agost de 2018.

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
S’aprova la contractació de les reformes del menjador del col·legi Miquel Granell amb RFP segons oferta
presentada per un import total de 2.178,00 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova la contractació d’adquirir un software de gestió dels diferents punts de llum amb CM Salvi, S.L. se-
gons oferta presentada per un import total de 9.840,93 €.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA I FACTURA
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Urbanització del
Carrer Sant Cristòfol, en l’àmbit de la residència” per un import de 21.751,55 € així com la factura número
62.

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER AL DESENVO-
LUPAMENT DEL PROJECTE “TREBALL A LES 7 COMARQUES”
Es faculta el Sr Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a la Unió Filharmò-
nica, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 16.082,29 euros.

S’aprova a justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a la Unió Filharmò-
nica, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 6.216,64 euros.

S’aprova la justificació presentada en relació a la justificació de la subvenció nominativa a la Unió Filharmò-
nica, en virtut de Conveni de Col·laboració signat, per import de 1.660,56 euros.

APROVACIÓ DE PAGAMENT DE BESTRETA.
Aquest assumpte s’acorda deixar damunt la taula. 



EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES.
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre Marquezsegarra, S.L. fins
cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 332.028,53 €. (Ref. R25852-18-002353).

ACCEPTAR LA CESSIÓ EN COMODAT DE DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
S’accepta la cessió en comodat de la documentació de MPG.

MERCAT MUNICIPAL.
S’informa a DSLLJ, AMAV i AG que actualment el mercat setmanal dels dimarts i dissabtes d’Amposta no
disposa de llocs vacants. Tant mateix aquesta sol·licitud queda a disposició de poder oferir-li alguna possible
oferta condicionada a una futura disponibilitat de places. 

Es desestima la petició feta per ABJ d’una ampliació de la parada del mercat setmanal dels dimarts d’Amposta.

S’informa a SEH que el mercat setmanal del Poble Nou del Delta no disposa de llocs vacants.

S’informa a TGR, LRG, MEH, TJM i AR que actualment el mercat setmanal dels dimarts d’Amposta no disposa
de llocs vacants. 

S’informa a AS i DEH  que actualment el mercat setmanal dels dimarts i dissabtes d’Amposta no disposa de
llocs vacants.

CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’aprova la transmissió de la concessió administrativa funerària que la causant LRG tenia sobre el nínxol nú-
mero 2234, a favor de JRR i JRR.

S’atorga la concessió administrativa funerària a favor de VTD i RMS, per meitat.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS.
Es pot acceptar concedir la bonificació per obertura d’un despatx a NCN del 50%

Es pot acceptar concedir la bonificació per obertura d’un despatx a JJBP  del 50%

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 40% de les quo-
tes tributàries a AMG

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de les quo-
tes tributàries AGA

Es considera que  concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de les quo-
tes tributàries a MLB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de les quo-
tes tributàries a MJMG

Es considera que  concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de les quo-
tes tributàries a BGC i germans

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU.
Es comunica a CIU, JCEA, FJGR i MJRH 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 pro-
cediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la
inexistència de capacitat econòmica.

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 SJ, APP, MAS i LKE 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM.
S’aplica l’exempció per maquinària agrícola a RAM

S’aplica bonificació per vehicle històric a JML i MCP

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS.
S’accepta l’ingrés indegut que va fer efectiu XMM i PMM al tractar-se d’una transmissió “mortis causa”

S’accepten les al·legacions de CFQ pel pagament del servei de grua

Es reconeix l’ingrés indegut a RMRC er posar una parada ja  que manifesta que per motius de salut no va po-
der assistir a la Festa del Mercat a la Plaça.

Es reconeix el pagament indegut de un bono de 10 menjades de la llar d’infants La Gruneta a RCM

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER GUAL PERMANENT.
S’autoritza la reserva de la via pública de gual permanent a JPS, AFA, MJM, RCC, EAP, JCH, JMBB, RMST, Ferbor
Exprés, S.L. i MTP 

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES.
S’atorga llicència a TORRONS I GELATS, S.L. de renovació de llicència per a l’ocupació de la via pública amb tau-
les i cadires.

S’atorga llicència a MBC de renovació de llicència per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT PER RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER GUAL PERMANENT.
Es consideren improcedents les liquidacions de la llicència 274 segons petició de AMA però es requereixen les
anualitats de la llicència 273

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
S’informa a MICRODELTA SOLFT, S.L. Que l’acord pres per la JGL en sessió del 4 de juny de 2018 és correcte i
en conseqüència la liquidació de la tarifa aplicable es manté.

S’accepta la reserva de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per als dies 1 i 8 d’octubre de les 10:00
fins les 14:00 hores a nom de CREU ROJA AMPOSTA.

S’autoritza a AJEIA (ASSOCIACIÓ DE JOCS D’ESTRATÈGIA I INTERPRETACIÓ AMPOSTA) la utilització de l’Auditori
els dies 22 i 23 de setembre de juny de 2018 de les 08:00 fins les 20:00 hores.

CORRECCIÓ D’ERRADA ARITMÈTICA.
Es reconeixen  les errades de fet, materials i aritmètiques en les devolucions d’ingressos indeguts a favor de
FORN ESTRADA, C.B. quan en realitat el titular de les llicències del Mercat Interior és JMEM i una errada aritmè-
tica per indicar una quantitat de devolució inferior a l’entitat ALIMENTACIÓ QUERAL FORCADELL, S.L.



Es reconeix l’errada de fet referent al contingut del certificat telemàtic expedit per l’AEAT a NQT

Es reconeix una errada de material a l’hora d’indicar el nom de la beneficiària, MTT, en l’ajut a rendes baixes

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DIA PER ÚS DEL MINIBÚS.
S’autoritza en efectes retroactius al Club de Gimnàstica Rítmica, el dia 13 d’agost de 2018 per a anar a una
exhibició, l'ús del minibús atès que es va suspendre la sortida el dia 12 degut a incidències climàtiques. 

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVI-
TATS.
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques in-
corporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 de
juliol de 2018.

COMUNICACIONS OFICIALS.
- La Jefatura Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions de Tarragona remet nota informativa

als titulars de drets d’ús privatiu de l’espectre radioelèctric degut a l’entrada en vigor del Reial
Decret 123/2017, de 24 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre l’ús del domini públic ra-
dioelèctric. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya remet resolució d’autorització de l’expedi-
ent de l’assumpte de la Trobada de Diables dintre el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018. La Junta de
Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Aprovació del projecte  «Substitució de l’enllumenat públic d’Amposta»  
S’aprova el projecte “Substitució de l’enllumenat públic d’Amposta» redactat pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost d’execució per contracta de 3.321.136,86 €. (IVA inclòs).

Sol·licitud de reconeixement d’antiguitat de treballador municipal  
S’informa favorablement sobre l’assignació dels nous triennis, retribuint a SAU un trienni dins del Grup E i la
resta dins el grup C1. 

Sol·licitud de reducció de jornada de treballadora municipal per tenir cura dels fills  
S’informa a RGS avorablement sobre la reducció de jornada, podent gaudir-la com a màxim fins que el seu
fill compleixi els 12 anys.

Sol·licitud de treballador municipal per mantenir el sou actual  
S’informa desfavorablement a RVB  per acollir-se al Reial Decret 456/1986 pel que fa a les retribucions, ja que
és un treballador no públic.


