
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 12 DE NOVEMBRE 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 general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:20
Hora fi:  09:18

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 5 de novembre de 2018.

ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REFORMA DE COBERTA I PAVIMENT DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU”
S’adjudica a l’empresa Adolfo constructors del Montsià, SL., el contracte l’execució de les obres “Reforma de 
coberta i paviment del pavelló poliesportiu”, en les condicions següents:
    • Preu: 220.969,57 euros + 46.403,61 euros d’IVA.
    • Ampliació del termini de garantia: 48 mesos sobre els 12 mesos fixats a la clàusula 19 del Plec de 
clàusules econòmiques – administratives, amb la qual cosa el termini de garantia total serà de 60 mesos.
    • Reducció del termini d’execució: 4 setmanes respecte el termini màxim d’execució de l’obra.

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
S’aprova l’execució de les obres per fer un reblert al pati de l’escola Agustí Barberà amb Garcia Hernández 
Excavaciones SL segons oferta presentada per un import total de 8.718,28 €.

CONTRACTES MENORS DE SERVEIS
S’aprova  contractar els serveis d’un tècnic especialitzat en legionel·la per combatre els problemes de 
legionel·la detectats als edificis esportius municipals amb Instal·lacions Alesan SL segons oferta presentada 
per un import total de 7.005,90 €.

S’aprova ontractar els serveis per resoldre la instal·lació contra incendis insuficient a l’escola Miquel Granell 
amb Contrafoc Protecció Contra Incendis SL segons oferta presentada per un import total de 2.991,43 €.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a JJR per assistir a la Jornada Geocom que es realitzarà a Barcelona el dia 16 de novembre de 
2018 de 9 a 14 hores.



S’autoritza l’assistència al 25è Congrés de Fires de Catalunya a Tortosa els dies 21 i 22 de novembre de 2018
a GAC

S’autoritza a SVR per assistir a la Jornada “El Plantejament d’una VGA en els processos de coordinació 
Cadastre-Registre” que es realitzarà a Barcelona el dia 16 de novembre de 2018 de 10 a 13 hores.

S’autoritza a VAG i a RNA per assistir al grup de treball “PECT Ebre Biosfera (FABLAB TTEE)” que es realitzarà 
a Tortosa el dia 13 de novembre de 2018 a les 12 hores.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
Es reconeixen les obligacions: 
relació número 927 de data 12/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 12.197,06 euros, la qual 
comença amb Enate Innova SL per import de 2.178,00 euros, i finalitza amb Carburants del Montsià SL, 
per import de 2.199,76 euros.
Relatives a la relació número 928 de data 05/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 8.201,24 €, la 
qual comença amb Sorea SA per import de 5.859,50 euros, i finalitza amb SMC, per import de 2.341,74 €

S’aprova la justificació presentada pel  Club Futbol Sala Amposta pel segon i últim pagament del conveni sig-
nat per 2018, i s’ordena el pagament de 7350€

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova  la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 865 ampliació 
el Cementiri Municipal d’Amposta a favor de MCH

S’aprova  la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 1756 ampliació
el Cementiri Municipal d’Amposta a favor de THP

MERCAT MUNICIPAL
Es comunica a TD, FCI i a AT que no pot ser admesa la seva sol·licitud de llicència per quant actualment el mer-
cat de venda no sedentària d’Amposta no disposa de llocs vacants.

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

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 la quota 
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a FJFD

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota 
tributària a JDL

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota 
tributària a AAB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota 
tributària a MAB

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada de fet es practica la devolució i es modifica la tarifa aplicable a la unitat fiscal segons re-
clamació de JMR



SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MLT i a Buildingcenter, SA, que com a conseqüència de la modificació legislativa "de lege fe-
renda" es procedirà a aixecar la suspensió el procediment de resolució del recurs / reclamació així com tam-
bé el procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs / reclamació d'acord amb els criteris objectius que 
justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es reconeix l’errada per part de trànsit d’haver comunicat la baixa una vegada emès el padró de 2018 i es reco-
neixen els ingressos indeguts segons petició de DMB

Es concedeix una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i següents a JPB i a JJB per maquinà-
ria agrícola

RECLAMACIÓ CONTRA EL PAGAMENT PEL SERVEI DE GRUA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Es desestima la reclamació presentada per TGL per quan el tribut que s’ha liquidat per aquest servei és correc-
te. 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR DECLARACIÓ D’IIVT
S’accepta la pròrroga sol·licitada al màxim del termini legal d’un any a comptar de la meritació del fet imposa-
ble, que finalitzarà el dia 3 de juny de 2019 a JMM i JMM

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per MZZ

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’aprova la devolució per ingressos indeguts a JBF pel cost del canvi de numeració tenint-ne un de personalit-
zat.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA D’ART MUNICIPAL
S’aprova la reducció de la quota tributària un 50%  a CCP

ATORGAMENT DE BONIFICACIÓ DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA I LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS
S’atorga el 100% de bonificació del preu públic per la matrícula i assistència a la llar d’infants dels menors:

Nom i cognoms Llar infants
MRH Gruneta
KHE Gruneta
DHE Gruneta

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús del del Casal el dies 14 i 15 de novembre de 2018 de les 10:00 fins les 13:00 hores a 
APASA.



Es desestima la sol·licitud de AeM degut a que no volia fer front a les taxes per ús del Casal el dia 11 de 
novembre de 8 a 20 hores.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza  la sol·licitud formulada per  CLUB BTT MOUNTAINBIKE per ubicar una unitat mòbil de 
l'empresa Policlínic Bages entre l'entrada de Pavelló d'esports i la pista annexa el dia 17 de novembre 
de 10:00h a les 22:00h 

S’aprova la següent actuació de millora per sol·licitud de JGG i per millorar la visibilitat:
- Senyalització vertical amb un espill de trànsit a l'alçada de la sortida del pàrking de camions que per-
meta visualitzar des de el C/ Orleans si ve algun vehicle circulant a la dreta per el C/ Berlin.
- Senyalització horitzontal amb línia de separació de carrils, línia de detenció i senyal de cediu el pas.

S’aprova la la següent actuació de millora:
- Esborrar el pas de vianant existent i tornar a pintar-lo uns 10 metres desplaçat dins del carrer Madrid.
- Senyalització horitzontal amb una graella a la cruïlla per evitar la detenció de vehicles al mig de la cruï-
lla.
- Ubicació tanques metàl·liques a les voreres de la cruïlla de l'Av. de la Ràpita amb el C/ Madrid.

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I DEL PLA DE VERIFICACIÓ 
D’ACTIVITATS
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques 
incorporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 
31 d’octubre de 2018 Així com les inspeccions de les activitat incloses al Pla d’Inspecció d’Activitats Co-
municades del 2016 (PIAC 2016: 11 activitats escollides per sorteig), d’acord amb el que es disposa al 
Pla de Verificació d’Activitats.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament de Territori i Sostenibilitat comunica resolució autorització d’obres en zona de servitud 
de protecció i trànsit, 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. La Junta de Govern Local resta assabenta.
- Jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona, sentència 232/2018, estimant el recur contenciós 
administratiu presentat per l’Ajuntament d’Amposta declarant lesiu l’acord de la JGL de 16/10/2016, la 
Junta de Govern Local resta assabentada.
- Jutjat social únic de Tortosa que ha donat lloc al procediment:ordinari 478/2018V, demanda interposa-
da  pels treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament (professors de l’Escola d’art ESARDI). La Junta 
de Govern Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES

Contractes menors de subministraments.  
S’aprova la contractació de paviment per substituir l’actual en mal estat a la plaça Ramon Berenguer IV
amb Industria del Cemento Aglom SL segons oferta presentada per un import total de 3.519,54 €.



Expedient de reclamació responsabilitat patrimonial  
S’estima parcialment la reclamació de responsabilitat formulada per JCR, aplicant aquesta concurrència de
culpa compartida al 50% entre el perjudicat i l’Ajuntament. Acceptant així, la quantitat de 169,40 €, tenint
en compte que l’interessat reclama la quantitat de 338, 80€.

Aprovació de l’expedient contractació per l’execució d  el projecte “Ampliació de la xarxa municipal de fibra  
òptica existent i millora de la connectivitat de diverses dependències municipals”  ,      
S’aprova l'expedient de contractació de l’execució del projecte “Ampliació de la xarxa municipal de fibra òp-
tica existent i millora de la connectivitat de diverses dependències municipals lots 1 i 2” mitjançant procedi-
ment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

Designació de lletrada  
Es designa per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el procediment indicat, la Lletrada, MMO

Sol·licitud de reducció de jornada de treballadora  
S’autoritza a LCC la reducció de la seva jornada en un 25 %, passant a treballar el 75 % de la seva jornada
amb data d’inici el dia 3 d’octubre de 2018 i com a molt fins que la seva filla compleixi 12 anys.

Sol·licitud de cessió de material municipal  
S’autoritza a ’Institut Ramon Berenguer IV el préstec de l’equip de so i un projector per a una desfilada de
l’alumnat de 4rt d’ESO durant els dies 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

Correcció d’errada material  
S’aprova la cessió dels contractes citats adjudicats a CBC a la societat professional Brull i Alfonso, Arquitec-
tura i Patrimoni, SLP. I es corregeix acord del 5 de febrer de 2018 que hauria de quedar  « Adjudicar a favor
del Sr. CB el contracte menor de serveis consistent en la redacció del projecte d’execució, elaboració de l’es-
tudi bàsic de seguretat i salut del projecte « Regeneració Ambiental i Posada en valor de la façana fluvial en
el seu tram: Poador-segon Fossat del Castell d’Amposta «, direcció facultativa de l’obra i responsable del
contracte.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibús  
S’autoritza l’ús del minibús al Club Taekwondo Alfaro, els dies 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desem-
bre de 2018 i el 8, 15, 22 i 29 de gener de 2019 per entrenaments al CAR de Sant Cugat.

Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació d’obres núm.1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Regeneració ambi-
ental i posada en valor de la façana fluvial d’Amposta, en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del
castell”, per un import de 7.215,21 € així com la factura número 64.

S’aprova la certificació d’obres núm.2 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Regeneració am-
biental i posada en valor de la façana fluvial d’Amposta, en el seu tram entre el Poador i el segon fossat del
castell”, per un import de 22.695,50 € així com la factura número 69.

Atorgament i pagament dels ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació  
S’aprova l’atorgament de les següents subvencions, així com la seva justificació, el reconeixement de l’obli-
gació i ordenar el seu pagament:

Núm. Expedient Nom i Cognoms Import 



001/2018 AAB 2.000,00€

004/2018 TPC 2.000,00€

005/2018 LJG 2.000,00€

007/2018 XCS 1.183,28

002/2018 FLG 1.229,15€

Es desestima l’atorgament i el pagament dels següents per no complir els requisits:

Núm. Expedient Nom i Cognoms Import

003/2018 JRN -

006/2018 AMV -


