
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 14 DE GENER DE 2019

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
Secretari accidental:
Sr. Ramon Noche Arnau
Interventora:
Maria del Mar Medall González
Excusa la seva absència:
Sr. Tomàs Bertomeu Balart

Hora inici: 08:15
Hora fi:  08:55

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 7 DE GENER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors de data 7 de gener de 2019

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte d’Endesa Distribución Electrica SL en la que 
sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de línia aèria de baixa tensió per ampliació de potència al Polígon 26, 
parcel·la 66.

S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte d’Endesa Distribución Electrica SL en la que 
sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de línia aèria de baixa tensió per ampliació de potència al Polígon 31, 
parcel·les 202,

S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte d’Endesa Distribución Electrica SL en la que 
sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de línia aèria de baixa tensió per ampliació de potència al Polígon 24, 
parcel·les 223, 224 i 229. 

APROVACIÓ DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES, LOCAL SOCIAL I PÀRQUING A AMPOSTA” 
Es deixa sobre la taula l’aprovació del projecte indicat i es requereix a la redactora del projecte per tal que 
completi el projecte d’acord amb les indicacions transcrites i presenti de nou el projecte per a la seva 
aprovació.

PROPOSTA DE  NOMENAMENT DE TÈCNICS PER A OBRES MUNICIPALS
S’aprova el nomenament dels tècnics següents:

18_017_PE_PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ ESPAIS VERDS 2018

Obra Director d’obra MLB
Arquitecta



Director d’execució d’obra SNF, 
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra

MFM
Arquitecta tècnica

18_EXT_006_REFORMA DE L’ANTIGA OFICINA DE TURISME PER L’ADEQUACIÓ DE LA SEU SOCIAL DELS 
AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME

Obra Director d’obra MLB
Arquitecta

Director d’execució d’obra MFM
Arquitecta tècnica

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra

MFM
Arquitecta tècnica

OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC D’AMPOSTA ACTUACIÓ 2.2

Obra Director d’obra JGC
Enginyer

Director d’execució d’obra JGC
Enginyer

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra

JGC
Enginyer

OBRES DE MILLORA D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018 (MILLORES 2 i 3) – BARRERES ARQUITECTÒNI-
QUES A L’APARCAMENT DEL “BUTANO”

Obra Director d’obra MFM
Arquitecta tècnica

Director d’execució d’obra MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra

MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

18_007_PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS 2018 (BOSSA ASFALT)

Obra Director d’obra MFM
Arquitecta tècnica

Director d’execució d’obra MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra

MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

ARRANJAMENT DE CAMINS ZONA PRATS (CAMÍ DE LA SENYORA)

Obra Director d’obra SNF, 
Enginyera tècnica d’obres públiques

Director d’execució d’obra MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

Seguretat i Salut Coordinador de seguretat i salut MCG



en fase d’execució de l’obra Enginyera tècnica d’obres públiques

SOL·LICITUDS DE JUBILACIÓ TOTAL DE MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL
S’aprova la la jubilació total de JPG, JVB i AMO com agent de la policia local de l’Ajuntament d’Amposta 
amb efectes del dia 15 de gener de 2019.

S’aprova la la jubilació total de SGR com agent de la policia local de l’Ajuntament d’Amposta amb 
efectes del dia 20 d’abril de 2019.

S’aprova la la jubilació total de ETA com sergent de la policia local de l’Ajuntament d’Amposta amb 
efectes del dia 1 d’abril de 2019.

PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALLADORS
S’aprova  l’ampliació de jornada de la treballadora ANG a jornada completa, com a tècnica del 
Programa Catalunya Emprèn

S’aprova l’ampliació de jornada del treballador JDC a jornada completa, com a integrador social de 
l’àrea de serveis socials

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza a SMR  per poder assistir a la Jornada Anual de l’Aliança “L’Educació avança en clau 360” que 
es realitzarà a Barcelona el dia 30 de gener de 2019 de 9 a 19 hores.

S’autoritza a HDR i LCC per assistir a la presentació del Programa 30 Plus que es realitzarà a Tarragona 
el dia 17 de gener de 2019 de 10 a12.30 hores.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ
S’aprova la renúncia de la quantitat 6.228,29€, de la subvenció per a la realització d’accions de formació
d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que 
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, corresponent a la part de la despesa no realitzada, i 
el reintegrament al compte del SOC fent constar el nom de l’entitat que fa l’ ingrés, número 
d’expedient, nom de la convocatòria i acció o accions que motiven la renúncia. 

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de NMF  com a tècnica orientadora i d’acompanyament de programes PAO

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD DE LA JGL DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE DE LLOGUER
No s’admet el recurs de reposició de IQB per quant les al·legacions indicades en el mateix no 
desvirtuen l’acord de resolució del contracte d’arrendament ni la reclamació de les rendes meritades i 
no satisfetes.

MERCAT MUNICIPAL
S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de AFM perquè pugui 
ocupar les caselles números 7 i 8 del mercat interior.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda 
sobre el lloc AL006003 al carrer Primer de Maig número 15 a BKE, com a cessionari.

Es concedeix una baixa temporal de la parada des de l’1 de gener de 2019 fins al 30 de setembre de 
2019 a ERP



CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova, sense perjudici de tercer amb millor dret, La transmissió de la concessió administrativa funerària 
que la causant MMJ tenia sobre el nínxol número 149, a favor de la seva filla, hereva de la causant, MMJ.

S’aprova sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de les concessions administratives funeràries
que la causant MAB tenia sobre els nínxols números 1361 i 1362, a favor de la seva filla, hereva de la causant, 
MPA

S’aprova sense perjudici de tercer amb millor dret, la donació de la concessió administrativa funerària que re-
cau sobre el nínxol número 845 ampliació el Cementiri Municipal d’Amposta a favor de VCA què, atenent el 
que disposa l’article 630 del Codi Civil per a perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els drets donats, 
a tal efecte, servirà el requeriment a l'Ajuntament del canvi de titularitat dels títols d'ús.

S’atorga les concessions dels nínxols del cementiri municipal números 31 i 32 del grup R, en règim de conces-
sió administrativa administratives funeràries a favor de JJR i AGA

S’atorga la concessió  del nínxol del cementiri municipal número 54-R, 3a., en règim de concessió administrati-
va funerària a favor de FCG

S’atorga la concessió del nínxol del cementiri municipal número 1676, 2n., en règim de concessió administrati-
va funerària a favor de NMF

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es concedeix bonificació del 50% a MIG i a XML

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ 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 a MCR a APG i a AGC

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95%, de la quota 
tributària a MSL a CLF a MTL i a ASL

Es considera que no concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació contemplada per 
l’ordenança en quant a la liquidació de la transmissió mortis causa de la mare per presentació extemporània 
segons sol·licita ASS

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota 
tributaria en quant a la primera de les liquidacions corresponent a l’habitatge habitual i del 40% de la quota tri-
butària a MBM

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

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% en quant a la
liquidació del carrer Victòria número 5 i del 40% a la liquidació del carrer Africa número 16, de la quota tributà-
ria a JMA

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



Es considera que no concorren tots els requisits per encabir els supòsits de fet a la bonificació que té establer-
ta la ordenança fiscal per no complir amb el requisit de parentesc entre la causant i la subjecte passiu segons 
petició de NCF

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a FMR durant l’any 2019 a 2023 
ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2024, ja que el dia 20 de
novembre de 2023 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 
exercicis a partir de la data de matriculació.

Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a RMP durant l’any 2019 a 2022
ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el dia 20 
d’octubre de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els primers 5 
exercicis a partir de la data de matriculació.

Es concedeix una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM a RCR durant els anys 2019 a 
2023 ambdós inclosos, havent de pagar la quota tributaria general a comptar del 2024, ja que el dia 
30 de novembre de 2023 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable durant els pri-
mers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM de AFM, ARC, IZP, MDV, JBT, FINQUES MARGALEF, S.L. i 
JFG atès que superen l’antiguitat mínima de 25 anys.

S’aplica exempció per maquinàries agrícoles segons petició de APE i JRT

Es reconeix l’errada en aplicar incorrectament la tarifa i els ingressos indeguts a APE

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
No procedeix a practicar la devolució demanada per Jacenkaite EGLE  per quant no es compleixen 
els requisits objectius establerts per la llei per determinar que l’ingrés del qual es demana la devolu-
ció ha estat indegut.

RENÚNCIA SUBVENCIÓ PERCEPTORS RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts eco-
nòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercicis 2016 i 2017- segons petició de  JBS

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTA-
CIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a ASF, BRICOLATGE I MATERIALS, S.L. i AMS que com a conseqüència de la modificació
legislativa “de lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del re-
curs/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 econòmica en relació a la
liquidació 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR DECLARACIÓ DIIVT
S’accepta la pròrroga sol·licitada per JAC al màxim del termini legal d’un any a comptar de la merita-
ció del fet imposable, que finalitzarà el dia 23 d’agost de 2019.

RECLAMACIÓ CONTRA PAGAMENT DE LIQUIDACIÓ PER SERVEI DE GRUA
Es desestima la sol·licitud formulada per SPM per quan el tribut que s’ha liquidat per aquest servei és
correcte. 

S’accepten les al·legacions de LTB per quant en el moment d’estacionar no hi era la senyal.



SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT
Es consideren ajustats a dret tots els actes administratius portats a terme tant en seu sancionadora 
com en seu de gestió recaptatòria i així es comunica a VRH

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta  la cessió de La sala Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 2 de febrer de 2019 de les 
09:00 fins les 20:00 hores al FOTO CLUB TERRES DE L’EBRE.

S’accepta la cessió de la sala Teatre de l’edifici del Casal Municipal des del 21 de gener de 2019 fins 
al 16 de desembre de 2019 tots els dilluns, dimecres i dijous de les 21:00 fins les 00:00 al  GRUP DE
TEATRE TERRA BAIXA D’AMPOSTA

ATORGAMENT DE BONIFICACIONS PER L’ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
S’atorga una bonificació del 100 % del preu públic per assisitència a la llar d’infants municipals dels 
següents menors del curs 2018/2019.

Nom i cognoms Data naixe-
ment

Nom i cognoms mare Nom i cognoms pare Llar in-
fants

KLA 30/06/2016 MJA PLB Gruneta

MLA 09/05/2017 Idem Idem Gruneta

APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT MUNICIPAL
S’autoritza la la realització de l’activitat municipal 24ena Festa de la Carxofa organitzada des de la 
Regidoria de Comerç i Mercat Municipal que es realitzarà al Pavelló Firal.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l’ús del minibús a la Fundació Pere Mata els dies 9, 10 i 13  de febrer de 2019 per fer sortides
comunitàries.

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 de desembre de 2018

CORRECCIÓ D’ERRADA ARITMÈTICA
Es reconeix l’errada aritmètica a l’hora de determinar la suma total de bonificació que es correspon 
amb el 95% de la quota tributària de les dues liquidacions de MAM



COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament de la Presidència, resolució PRE/3084/2018 de 20 de desembre, per la qual es 
dona publicitat a la segona modificació de l’annex I de la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril per la 
qual se seleccionen els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la 
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Junta de Govern Local resta 
assabentada.
- Diputació de Tarragona, proposa el reintegrament de part de la subvenció atorgada per la 20a 
Festa de la Carxofa, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Diputació de Tarragona, reconeixement obligació de la resta del 15% de l’import d’adjudcació 
de les obres subvencionades per la línia de subvencions per danys produïts per inundacions i altres du-
rant els mesos de gener, febrer i març de 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada.

URGÈNCIES
Aprovació de l’addenda per al Pla Educatiu Entorn curs 2018-2019  
S’aprova l’ addenda al conveni entre el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Amposta per al Pla 
Educatiu d’Entorn del curs 2018-2019 per regular l’aportació econòmica de la Generalitat per import de 
3000€ i de l’Ajuntament d’Amposta de 900€, destinat a donar suport a actuacions que fomentin l’èxit esco-
lar i la participació de les famílies.

Sol·licitud d’autorització per celebració de tirades de recorregut de tir  
S’atorga autorització en l’àmbit de les competències municipals  al Club de Tir Montsià d’Amposta, per la 
realització de les següents proves:
a) Competicions socials: 

 9 i 10 de febrer de 2019
 9 i 10 de març de 2019
 13 i 14 d’abril de 2019.
 11 i 12 de maig de 2019.
 22 i 23 de juny de 2019.
 12 i 13 de juliol de 2019.
 10 i 11 d’agost de 2019.
 14 i 15 de setembre de 2019.
 19 i 20 d’octubre de 2019.
 23 i 24 de novembre de 2019.

b) Cursos:
1-23 i 24 de febrer de 2019.
2-30 i 31 de març de 2019.
3-20 i 21 d’abril de 2019.
4-18 i 19 de maig de 2019.
5-8 i 9 de juny de 2019.
6-24 i 25 d’agost de 2019.
7-21 i 22 de setembre de 2019.
8-26 i 27 d’octubre de 2019.
9-2 i 3 de novembre de 2019.
10-14 i 15 de desembre de 2019.
11-10 i 11 de gener de 2020.
12-24 i 25 de gener de 2020.
L’hora d’inici de les competicions serà les 8,30 hores i les inscripcions a les 8.00 hores.

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts  
Es reconeix l’errada a l’hora d’aplicar la tarifa per família nombrosa a NA
Es rectifica la unitat fiscal aplicant la tarifa correcta a partir del mes de desembre de 2018.
Es reconeix un ingrés indegut de 131,68 €.



AIXECAMENT D’EMBARG
S’aixeca l’ordre d’embarg de crèdits que amb data 12-10-2018 es va fer contra SEL

Informes tècnics  
S’aprova l’informe de Recursos Humasn sobre canvi de nomenclatura dels indefinits no fixos

Aprovació del projecte “Projecte bàsic i d’execució Reforma de l’antiga oficina de turisme, per l’adequació 
de la seu socials dels amics del camí de Sant Jaume”  
S’aprova el projecte “Projecte bàsic i d’execució Reforma de l’antiga oficina de turisme, per l’adequació de 
la seu socials dels amics del camí de Sant Jaume”, redactat per l’arquitecte JSS, amb pressupost d’execució 
per contracta  que ascendeix a un import total de 106.114,74 €.

Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l’any 2019  
S’aprova la proposta de tarifes urbanes per a l'any 2019 del servei de taxi en aquest municipi d'Amposta 
següent:

Concepte Tarifa

Baixada de bandera
T-2
T-1

4,83 €
3,59 €

Tarifa quilomètrica
T-2
T-1

1,10 €
0,92 €

Tarifa horària
T-2
T-1

18,20 €
16,96 €

Suplements (T-1 i T-2)
Recollida a domicili
Maletes i animals

2,00 €
1,60 €

La tarifa T-1 s'aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores i la tarifa T-2 s'aplicarà els dies feiners de 20 a 8 
hores, dissabtes i dies festius.

Aprovació del catàleg de serveis de l’ajuntament  
S’aprova el Catàleg de Serveis de l’ajuntament d’Amposta, el qual s’adjunta com a Annex al present acord.

Pròrroga de contractes de treballadors  
S’aprova la pròrroga del contracte dels 4 treballadors que es diran a continuació per atendre una acumula-
ció de feina a l’àrea de serveis municipals, amb inici el 17 de gener de 2019 i finalització el 16 de juliol de 
2019, a jornada completa, (MAS, JSJ, CGM, XGN)

Aprovació de contractes menors de subministrament  
S’aprova  la contractació de gasoil per al funcionament de la caldera de la calefacció de l’edifici de l’Ajunta-
ment amb Carburants del Montsià SL segons oferta presentada per un import total de 2.699.65 €.

Contractació menor de serveis  
S’aprova la contractació dels erveis per a l’organització i coordinació de les activitats per la Festa de Sant 
Antoni Abad que tindrà lloc el 20 de gener de 2019 amb Amics del Cavall d’Amposta segons oferta presen-
tada per un import total de 1.850,00 €.




