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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 12 de novembre de 2018.

ADQUISICIÓ DE DOS ESTACIONS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA
Aquest assumpte es deixa damunt la taula.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRISTÒFOL”
S’aprova el projecte “modificat 001 de l’obra “Urbanització del carrer Sant Cristòfol – àmbit residència”, 
redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució per contracta de 233.323,96 €.

APROVACIÓ DE PREUS NOUS DE L’OBRA “18_006. SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
D’AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS 2018”
S’aproven es noves unitats d’obra PN01 corresponents a l’obra “18_006 Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers 2018“ degudament signada per les directores de les obres i per 
l’adjudicatària Contregisa, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als 
quadres de preus del projecte dels següents:
- PN01 per un import de 187,37 €.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a SLR i NMF per assistir a la sessió informativa GIA del Servei de Formació Professional per a
la inserció laboral del SOC que es realitzarà a Barcelona el dia 19 de novembre de 2018 de 9 a 12 hores.

S’autoritza a DFC i JPJ per assistir al curs oficial de monitors de ASP (basto defensa extensible policial)” 
que es realitzarà a Santa Perpètua de Moguda del dia 23 al 25 de novembre de 2018 de les 9 a les 20 
hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre JCP, fins cobrir la 
quantitat que ascendeix a un total de 9.389,89 €.



APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i MGG per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI Victòria Casanova Borràs, del 26 de 
novembre de 2018 al 25 de febrer de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d'Amposta per a l’àrea de comerç i mitjans de co-
municació per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI TAJ del 
19 de novembre de 2018 al 19 de març de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer l’obligació a la relació número 945 de data 19/112018, que ascendeix a 
un import líquid de 64.464,65 euros, la qual comença amb Serveis Integrals Plana SL, per import líquid 
de 2.377,03 euros, i finalitza amb Prevenactiva SLU, per import líquid de 2.223,38 euros.
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 947 de data 19/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 18.254,40 
euros, la qual comença amb JMO per import de 3.630,00 euros, i finalitza amb JTS per import de 
1.550,02 euros.
Relatives a la relació número 949 de data 19/11/2018, que ascendeix a un import líquid de 110.658,90 
€, la qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 27.681,24 euros, i finalitza amb Endesa 
Energia SAU, per import de 3.067,37 €

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga la concessió administrativa funerària dels nínxol del cementiri municipal número 90 Q 3a., en 
règim de concessió administrativa funerària a favor de MPM.

MERCAT MUNICIPAL
S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de ITS sol·licitant perquè pugui 
ocupar el mòdul de venda número 24 del mercat interior. 

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el lloc 
NC132108 al carrer Primer de Maig número 15 a ZM, com a cessionari.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el lloc 
NC073031 al carrer Simpàtica número 8 a AR, com a cessionari.

S’autoritza  el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el lloc
NC005075 al carrer Primer de Maig número 26 a MPC

S’aprova la revocació de les llicències del mercat exterior del Poble Nou del Delta, d’acord amb el llistat adjunt, 
per quan els titulars de les mateixes  reuneixen tots els requisits per poder exercir l’activitat comercial de ven-
da ambulant com a paradistes del mercat del Poble Nou ja que estant al corrent estan al corrent amb hisenda 
i la Tresoreria general de la seguretat social, s’han donat d’alta del cents de l’IAE i estant donats d’alta al règim 
general de treballadors per compte propi o autònoms, per un termini de 15 anys a comptar a partir de la data 
d’aquest acord.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es concedeix la bonificació del 68% de la quota liquidada a  Farmàcia Salom, C.B

Es concedeix la bonificació del 68% de la quota liquidada a  Gestoria Morales, SL,

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 establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MAM



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 LAM

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 MAM

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 RTA

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 JFT

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 AFT

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada de fet, es modifica la unitat fiscal i es reconeix l’ingrés indegut a CC sobre l’immoble indicat

Es reconeix l’errada de fet, es modifica la unitat fiscal i es reconeix l’ingrés indegut a SCG sobre l’immoble indi-
cat

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant l’any 2019 a 2023 ambdós inclo-
sos per vehicles que utilitzin GLP, els híbrids i els elèctrics a MGT , havent de pagar la quota tributaria general a
comptar del 2024, ja que el dia 24 d’octubre de 2023 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplica-
ble durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació.

Es denega la bonificació per vehicle històric SAR atès que encara no ha complert els anys d’antiguitat que de-
termina l’ordenança reguladora.

S’aprova l’ingrès indegut a YAC que ha estat pagant l’IVTM d’una furgoneta que ha de tributar com a camió i se 
l’ha fet tributar com a turisme.

S’accepta l’aplicabilitat de discapacitat i s’acorda l’exempció del 100% de l’IVTM relatiu al vehicle de JCC

S’aplica l’exempció per vehicle agrícola sol·licitat per Serveis Agricoles Mael, SL

Es concedeix una bonificació del 100% per vehicle històric a JPC

RECLAMACIÓ CONTRA L’IIVTNU
Es reconeix l’ingrès indegut reclamat AMC de la liquidació que va pagar el dia 7 de juny de 2017 i que en poste-
rioritat la JGL en sessió del 12/06/2017 va estimar-li en recurs de reposició declarant la no subjecció a l’impost 
d’una extinció de condomini.

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

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
Es desestima la devolució per ingressos indeguts sol·licitada per TVR  per entendre que el fet imposable ha tin-
gut lloc, atès que el meritament de la taxa de l'Escola d'Art té lloc des del moment en què hom es matricula a 
l'escola o bé des del moment d'utilització del servei.



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 MM

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’aprova  la reserva de la via pública de gual permanent per ASC  al carrer Bolívia número 2.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la  la reserva del Teatre per al dia 20 de novembre de 2018 de les 10:00 hores fins les 14:00 hores 
per a la  Creu Roja Amposta

S’accepta la reserva de la Sala Teatre del Casal Municipal el dia 17 de novembre de 2018 de les 10:00 fins les 
13:00 hores, amb efectes retroactius a la JNC Joventut Nacionalista de Catalunya Amposta

S’accepta la reserva de la Sala Teatre del Casal Municipal el dia 25 de novembre de 2018 de les 09:00 fins les 
15:00 hores a l’entitat Jocs d’Estratègia – Star Wars

S’accepta la sol·licitud del Partit Demòcrata Català per la reserva de l’edifici de l’Auditori els dies 23 i  24 
de novembre de 2018 de les 12:00 fins les 18:00 hores, condicionada a que els responsables tinguin
cura dels elements de protecció contra incendis mentre duri l’acte que es vol celebrar.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza la la sol·licitud de Flora Montsià per tallar el carrer Velàzquez a l’altura del núm. 49 el dia 
1 de desembre de 2018 de les 18 a les 21 hores per celebrar el 30è aniversari de la botiga Flora 
Montsià., havent de respectar la normativa de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via i
advertint-la que haurà de tallar la circulació utilitzant la senyalització reglamentària i aquesta ha de 
ser col·locada a la via 48 hores abans de l’activitat, així com netejar la via pública un cop acabada 
l’activitat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l’ús del minibús a la piscina municipal d’Amposta els dies 12 i 13 de novembre per man-
teniment de la piscina del Poble Nou del Delta.

S’autoritza l’ús del minibús a MMT, tècnica de serveis socials de l’ajuntament d’Amposta el dia 27 de 
novembre per acompanyament usuària a INSS a Tortosa.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comunica resolució de declaració de caducitat i tancament 
programa d’ocupació a entitats locals, resolució EMO/2772/2011. La Junta de Govern Local resta 
assabenta.
- Departament de Territori i Sostenibilitat comunica resolució autorització actuacions excepcionals sobre la 
fauna salvatge protegida del medi urbà retirar nius oreneta cuablanca façana comunitat de propietaris carrer 
Holanda, 72 esc. B, la Junta de Govern Local resta assabentada.

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

URGÈNCIES

Expedients llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’aprova a Endesa Distribución Eléctrica SLU inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per
l’estesa de línia aèria de mitja tensió al polígon 24, parcel·la 396.



Aprovació del projecte modificat “Pavelló poliesportiu PAV2”  
S’aprova la modificació del projecte executiu de les obres “Pavelló poliesportiu PAV2” redactat per l’Arquitecte
IMC que resta amb un pressupost d’execució per contracta per un import de 2.523.431,44 €.

Contractes menors de subministraments.  
S’aprova la contractació d’instal·lar una porta de vidre de dues fulles a l’accés de l’ala curta de l’oficina de turis-
me amb Alumarc-Pervidre SL segons oferta presentada per un import total de 3.442,92 €.

S’aprova la contractació de la subscripció a Wolter Kluwer per a rebre la Revista el Consultor de los Ayuntami-
entos i tindre accés a El Consultor de los Ayuntamientos 360 On-Line Plus amb Wolters Kluwer España SA se-
gons oferta presentada per un import total de 2.703,84 €.

S’aprova la contractació del càtering per al sopar dels Premis Cambra 2018 el dia 22 de novembre a l’Auditori
Municipal amb Rest. Jomar SL segons oferta presentada per un import total de 4.720,00 €.

Resolució contracte menor prestació serveis  
S’aprova la resolució per mutu acord del contracte formalitzat amb MSB per la prestació dels serveis con-
sistents en l’execució d’un mural de 25 metres per promocionar la ciutat d’Amposta.

Sol·licitud d’exempció de pagament de preu públic  
Es considera que concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder aplicar l’exempció
dels serveis contractats en la Fira Amposta 2018 a:  Parc de Bombers Amposta, Fundació Provocant La Pau,
Mans Unides, Associació Familiars Alzheimer Montsià, Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre, IES
Montsià, i Institut Ramon Berenguer IV

Sol·licitud de cessió de material municipal  
S’autoritza la cessió de l’equip de megafonia, tres taules i cinc cadires per al jutges i 50 cadires al  Centre Hí-
pic Carlos Cid per al Concurs de Doma Clàssica el dia 25 de novembre de 2018.

Sol·licitud d’ajut extraordinari a la Generalitat de Catalunya  
Es sol·licita de la Generalitat de Catalunya un ajut extraordinari exclòs de concurrència competitiva per l’ar-
ranjament dels danys ocasionats a la xarxa de camins rurals municipals per les intenses pluges dels dies
19 i 20 d’octubre de 2018 per un import de 148.564,05 €.

Resolució de contracte de lloguer  
Es resol el contracte d’arrendament subscrit entre l’Ajuntament d’Amposta i IQB a resultes de l’acord de la
Junta de Govern Local en sessió del 23 de març de 2013 atès que es tracta d’una relació sinal·lagmàtica en
la qual una de les parts ha incomplert amb la seva obligació de pagar la renda mensual.

Proposta d’acord de nomenament de personal funcionari en propietat d’una plaça d’administratiu de ser-
veis socials, escala d’administració general, grup C1 adscrit a l’àrea de Serveis Socials  
Es nomena per ocupar en propietat una plaça d’administratiu de serveis socials, escala d’administració ge-
neral, grup C1, adscrit a l’àrea de Serveis Socials, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Am-
posta, a NSL.


