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APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DUTES A TERME ELS DIES 24 I 28 DE DESEMBRE DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors de data 24 i 28 de desembre de 2018.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EXERCICI 2019
Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número 1092/2019 sobre la proposta 
d’aprovació del calendari fiscal exercici 2019 segons el qual:
Havent rebut sol·licitud d’informació per part de BASE per a la confecció del calendari fiscal per al 
proper exercici, adjunt a la present acompanyo proposta del calendari del contribuent per a l’any 2019.
El rebut de l'IBI, a l’igual que l’any passat, es podrà pagar en dues fraccions ajornades 150 dies entre 
elles, ubicant el període d’inici de cobrament de la segona fracció al mes de setembre per evitar que 
coincideixi amb cap altre concepte tributari local, els contribuents que tinguin domiciliat l’IBI rebran el 
càrrec al voltant dels dies 15 de juny (1a. fracció) i 15 de novembre (2a. fracció). 
Com és habitual s’ha intentat que cada més des del gener fins al novembre sols es passi al cobrament 
un únic concepte tributari mensual evitant l’agrupació de conceptes en el mateix període de 
cobrament, coincidint el d’IAE, el de Recollida d’escombraries, i el 1er trimestre de l’aigua i la Revista 
Amposta, però considerant que tant el padró de l’IAE com el de la Revista Amposta tenen poca 
incidència en el conjunt de la població majoritàriament no existirà cap mes en el que concorrin més 
d’un tribut. 
Es proposta afegir al tríptic la possibilitat que tenen els contribuents de sol·licitar a BASE el COMPTE DE 
PAGAMENT PERSONALITZAT que els permetrà:
1.- Agrupar els diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament en nou 
mensalitats.
2.- Fraccionament sense interessos.
3.- Incrementar el control sobre els tributs pel fet que en contractar el servei rebran la informació 
detallada del deute total, de l’import de cada fracció mensual i dels tributs afectats (excloent la taxa de 
subministrament d’aigua).
4.- La sol·licitud una vegada tramitada té vigència per al proper exercici.



ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
S’aprova l’acabament de contractes de les persones que es diran a continuació:
    • JSN com a electricista amb efectes del dia 09/01/2019.
    • NCF, com a administrativa d’obres, amb efectes del dia 09/01/2019
    • RAR, com a auxiliar de la llar d’infants, amb efectes del dia 11/01/2019
    • MSF, com a paleta dels serveis municipals, amb efectes del dia 16/01/2019.
    • JFS, com a paleta dels serveis municipals, amb efectes del dia 16/01/2019.
    • CGM, coma paleta dels serveis municipals, amb efectes del dia 16/01/2019.
    • XG com a paleta dels serveis municipals amb efectes del dia 16/01/2019.
    • DCR, com a conserge del Museu amb efectes del dia 17/01/2019.

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova  la contractació de JSN com a electricista

S’aprova la contractació de ERG  com a tècnic audiovisual

S’aprova la contractació de MRN com a reforç monitor de plàstica a l’escola Miquel Granell

S’aprova la contractació de les persones que es diran a continuació com a personal de neteja dels 
edificis municipals, jornada laboral completa, del 8 de gener al 7 de març de 2019:
    • MMG
    • KCR
    • NRN
    • LGB
    • YBD
    • JLP
    • MMF
    • NSV

SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE FINALITZACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA
S’aprova la finalització de la reducció de jornada de la treballadora LCC, la qual passarà a realitzar 
jornada completa amb efectes del dia 1 de gener de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A CURS DE FORMACIÓ
S’autoritza a IVF i NMS a assistir a la jornada informativa de presentació de projectes que es realitzarà a
Barcelona, Casa del Mar, el dia 11 de gener de 2019 de 10 a 13 hores.

S’autoritza a NMS  per assistir a la reunió d’avaluació de programes de garantia juvenil que es realitzarà
a Barcelona el dia 15 de gener de 2019 de 12 a 14 hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
Es comunica  a l’Agència Tributària que no serà possible complir amb l’embarg de la diligència de data 
11/12/2018 degut a que ja se li està efectuant un altre embarg a favor de l’(AEAT) al treballador.

Es comunica al Jutjat de 1a Instància 3 d’Amposta que no serà possible complir amb l’embarg del 
procediment degut a que ja se li està efectuant un altre embarg d’execució de títols judicials al 
treballador.

AIXECAMENT D’EMBARG
S’aixeca l’ordre d’embarg de crèdits que amb data 09-11-2018 es va fer contra JCP.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT
S’autoritza la sol·licitud de El Circo Musical Jamaica per poder repartir publicitat de l’actuació del circ 
que volen realitzar els dies 11 al 13 gener de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE TASQUES DE CAPTACIÓ DE FONS
S’autoritza la sol·licitud de Handing Solutions SL per realitzar tasques de captació de fons per a Unicef a
peu per zones cèntriques de la ciutat, diversos dies al mes de 10 del matí a 20 hores del vespre.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l'ús del minibús a la Sala Esgrima Amposta els dies 28, 30 i 31 de gener de 2019 amb motiu 
d’una concentració internacional d’esgrima.

COMUNICACIONS OFICIALS
 Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona, recurs ordinari 429/2018 interposat per Ravi obras, 
transportes y excavaciones SL, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud de canvi de dates per instal·lació de circ
S’autoritza al Circ Jamaica canvi de dates per a la instal·lació de Circ Jamaica, proposant instal·lar-se de 
l’11 al 13 de gener de 2019 al descampat ubicat al costat de la pista d’atletisme.


