
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 21 DE GENER DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats Garriga
Sr. Ramon Bel Serrat
Sr. Tomàs Bertomeu Balart
 Sr. Marc Fornós Monllau
Sra. Joanna Isabel Estévez González
Secretaria:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:15
Hora fi:  08:54

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 14 DE GENER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de les actes de les sessions anteriors 
de data 14 de gener de 2019



PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TÈCNICS PER A OBRES MUNICIPALS
S’aprova el nomenament dels tècnics següents:
18_016_AMPLIACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL DE FIBRA ÒPTICA EXISTENT I MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE DI-
VERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Obra Director d’obra
JGC
Enginyer industrial

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_021_MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS RECURSOS TURÍSTICS

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

18_022_MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ÀMBIT DE L’ENCANYISSADA

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 
en fase d’execució de l’obra

MCG
Enginyera tècnica d’obres públiques

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a AMP per assistir a la reunió del grup de treball de l’aliança de municipis que es realitzarà a 
Barcelona el dia 24 de gener de 12 a 14 hores.

S’autoritza a NMB per assistir a la reunió del grup de treball d’Ajuntament del Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre SmartCATSud que es realitzarà a Salou el dia 24 de gener de 2019 de 12 a 15 hores.

S’autoritza a MBB per assisitir a la Jornada Som Biblioteca que es realitzarà el dia 26 de gener de 2019 a 
Roquetes pel matí.

S’autoritza a MMG per assistir al curs “Muestreo en auditoria. Técnicas de selección de muestras” que es 
realitzarà a Madrid el dia 22 de gener de 2019.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A FIRES DE PROMOCIONS TURÍSTIQUES
S’autoritza a la  Regidora de Turisme i a EC per assiistir a:



- Fitur: del 23 al 24 de gener de 2019 a Madrid.
- Navatur: 22, 23 i 24 de febrer de 2019 a Pamplona.
- B- Travel, del 22 al 24 de març de 2019 a Barcelona.
- Mercat d’Escapades, a Barcelona, pendent de confirmar dates.

EMBARG DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova la retenció dels crèdits i deutes per cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 
1.910,37 € de principal més 739,31  en concepte d’interessos i costes que hagi de percebre per qualsevol 
concepte JBS

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga s concessions administratives del nínxol del cementiri municipal número 42 a favor de MBM

S’aprova,  sense perjudici de tercer, amb millor dret, la transmissió de la concessió administrativa funerària 
que la causant MTL tenia sobre el nínxol número 2, a favor del seu espòs, hereu de la causant, FEG.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es concedeix  la bonificació del 68% de la taxa d’obertura d’una activitat de Botiga amb degustació a  La Trise-
lla, SCCL

Es concedeix a Manain Elevació, S.L.  una bonificació consistent en el 81,75 % de la quota liquidada.

Es concedeix una bonificació del 50% a SFB

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributària
establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal del 40% a JMV

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributària
establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal del 95% per tractar-se de l’habitatge habitual de la 
causant i del subjecte passiu i del pàrking del mateix edifici a PVS

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributària
establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal del 40% a IEF i a REF.

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tributària
establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal del 95% per tractar-se de l’habitatge habitual de la 
causant i del subjecte passiu a MES

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2020 atès que supera l’antiguitat mínima de 
25 anys segons petició de HVS

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2019 atès que supera l’antiguitat mínima de 
25 anys segons petició de ACC

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM a comptar de l’exercici 2020 atès que superen l’antiguitat mínima 
de 25 anys segons petició de FVG.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada en la taxa per la recollida d’escombraries  d’un immoble ubicat al carrer Simpàtica número
51-53 segons petició de MLM



SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a FSA,  SERVICIOS INMOBILIARIOS QUINTA AVENIDA, S.L, AZZ i AJG 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

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 MS

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’admet la reclamació de EAB  en la que demana la devolució per ingressos indeguts de l’obra que no s’ha exe-
cutat per resolució judicial que anul·la la llicència atorgada.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia  la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics 
adreçats als perceptors de rendes baixes –exercici 2018- a LPR i MSG 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la cessió de l’ús de la piscina municipal en 2 franges horàries:
- Dilluns, dimecres i divendres de 7 a 8:30 hores.
- Dimecres i divendres de 20:30 a 21:30 hores.
A l’ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

S’autoritza a ZDB com a representant de les estades Sport Salut de Pasqua, per poder utilitzar la cuina de l’ofi-
cina de turisme per realitza un taller amb els nens i nenes el dia 15 d’abril de 2019 de 9 a 13 hores.

S’autoritza l’ús de la sala polivalent de l’Arxiu Comarcal del Montsià a AAC  per tal de celebrar el curs «La relaxa-
ció terapèutica per infants i adolescents» els dies 14 i 15 de febrer de 2019 de 9 a 17 hores i de 9 a 15 hores 
respectivament.

ATORGAMENT DE BONIFICACIONS PER L’ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PER A L’ANY 2019

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza l'ús del minibús al  Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata ls dies 7 de juny i 2 d’agost de 2019
per fer sortides comunitàries.

S’autoritza l'ús del minibús  a la regidora de Turisme els dies 12, 17, 19, 26 i 31 de maig (bicicletades, 1 i 2 de 
juny (festa de la plantada, 19, 22, 26 i 27 de setembre (Delta Birding Festival).

S’autorita l'ús del minibús al tècnic de comerç els dies 22, 23, 24 i 25 de febrer de 2019 amb motiu de la 24a 
Festa de la Carxofa, per a transport de material.

S’autorita l'ús del minibús a l’Associació Siloé els dies 15 de febrer, 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2019



COMUNICACIONS OFICIALS
No se’n presenta cap.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Proposta de contractació de personal  
S’aprova la contractació de les persones que es diran a continuació dins el Programa Treball i Formació:

• Línia Dona Exp. 2018 DONA 12-SPOO-0025-
• RCC com a informadora, jornada completa, del 22 de gener de 2019 al 21 de gener de 2020.
• MMR com a informadora, jornada completa, del 22 de gener de 2019 al 21 de gener de 2020.

• Línia PRGC 6: 2018-PRGC-6SP00-0025
• FFM, com a peó, jornada completa del 22 de gener al 21 de juliol de 2019.
• OCF, com a peó, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019.
• NE, com a peó, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019.
• HTB, com a peó, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019.

• Línia PANP 12:20018-PANP-12-SPOO-0025
• SCM, com a pintor, jornada completa, del 22 de gener de 2019 al 21 de gener de 2020.
• FDE, com a xofer, jornada completa, del 22 de gener de 2019 al 21 de gener de 2020.

• Línia PANP 6:20018-PANP-6-SPOO-0025
• JSV, com a peó d’obra, jornada completa, del del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• JSO, com a peó d’obra, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• SLA, com a peó forestal, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• MLE com a peó d’obra, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• JAE, com a fuster,  jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• MPG, com a jardinera, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019. 
• RPM, com a peó d’obra, jornada completa, del 22 de gener al 21 de juliol de 2019.

Ampliació de jornada de treballador  
S’aprova l’ampliació de la jornada de JRJ a jornada completa,  per cobrir la baixa del Sr. JSR, mentre duri la 
baixa per incapacitat temporal de Jacint Sebastià Roda, amb una previsió de 55 dies a comptar a partir del 
22 de gener de 2019.

Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament  
S’aprova la sol·licitud de Grup ABS Serveis de Comunicació SL de transmissió de drets de cobrament repre-
sentats per la factura indicada en favor de Banc de Sabadell

Aprovació de les bases per participar en el mercat de productes de les Terres de l’Ebre km0  
S’aproven les bases per participar en el mercat de productes de les Terres de l’Ebre-Km0, obrint el termini 
d’inscripcions fins al dia 7 de febrer de 2019.

Aprovació de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
Vist l’informe del Cap de la Policia Local s’aprova la següent actuació de millora:
Senyalització vertical i horitzontal d’ un Stop, donant com a carrer prioritari el C/ Sant Cristòfol a la cruïlla de 
l’antiga carretera de Balada amb el C/ Sant Cristòfol ( Balada ), ja que hi ha poca visibilitat. 

Vist l’informe del Cap de la Policia Local s’aprova la següent actuació de millora:
1-Col·locació de bandes rugoses o sonores d’acord amb croquis adjunt  a l’Av. Generalitat (Davant la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra)



Sol·licitud d’autorització de trasllat de llicència d’ocupació de la via pública   
S’autoritza la sol·licitud de JRM en la que demana el trasllat de la llicència de l’ocupació de la via pública mit-
jançant una reserva per a la càrrega i descàrrega de mercaderies des del carrer Josep Tarradellas número 131 
al carrer Valletes 9-11.

Aprovació de participació conjunta i coordinada al programa de fires i promocions promogudes pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona i per l’Agència Catalana de Turisme de Catalunya.   
S’aprova la despesa  i la participació de l’Ajuntament d’Amposta  de forma conjunta i coordinada al programa 
de fires i promocions promogudes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i per l’Agència Cata-
lana de Turisme, d’acord amb el conveni de col·laboració signat per un cost total de 4.000,00 € (IVA inclòs) dis-
tribuït de la forma següent:
FIRES 
Fires Córner Nacional i Estatal :
Fitur, Madrid
Navatur, Pamplona
B-Travel, Barcelona 
Cost del córner: 1.900 euros ( Iva inclòs)
COMUNICACIÓ
Córner comunicació i màrqueting Mercat Nacional, a una de les principals emissores de ràdio al mercat
català.
Cost del córner: 400 euros ( Iva inclòs) 
Córner comunicació i màrqueting mercat nacional, estatal i internacional ( promoció on-line):
Campanya a Logitravel
Aportació PTDT....... 9.000 euros 
Preu per participant .. 900euros ( Iva inclòs)
Acció on-line Mi Nube
Aportació PTDT.... 8.000 euros 
Preu per participant..800 euros ( Iva inclòs)

Autorització per realització d’activitat municipal  
S’autoritza la realització de la Fira Fora Estocs el dissabte 23 de febrer de 2019 de 9 a 21 hores a l’avinguda de 
la Ràpita.

Aprovació de pagament  
Es desestima el pagament dels 1.395,00 €, a JMI  per la superació  del Màster Universitari, ja que el màxim que 
es pot pagar per treballador i curs són 600,00 €, d’acord amb l’indicat.

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018  
S’aprova l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2018, constituïda per les places que es deta-
llen a continuació:

Denominació Codi RLT
Num.de
places

Gru
p Escala Subescala Clase Cobertura

Arquitecte 06.04.02.01 1 A.1
Administració 
Especial Tècnica

Tècnic su-
perior Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.01.01 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.01.01.01 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.06 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.07 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.09 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure



Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.11 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.14 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies 06.09.01.01.01.01.02.01.02.02.20 1 C.1
Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Guàrdies
06.09.01.01.01.01.02.01.02.03.03.0
1 1 C.1

Administració 
Especial

Serveis Espe-
cials

Policia Lo-
cal Torn Lliure

Responsable serveis 
socials 06.06.01 1 A.1

Administració 
Especial Tècnica

Tècnic su-
perior Torn Lliure

Oficial 1ª electricista 
Polivalent 06.00.08.01.09.01.05 1 C2

Administració 
general Auxiliar Auxiliar Torn Lliure

Administratiu/va Se-
cretaria 06.02.01.01.01.08 1 C1

Administració 
general

Administrati-
va Mitjana

Promoció inter-
na

Administratiu/va 
RRHH 02.02.01.01.03 1 C1

Administració 
General

Administrati-
va Mitjana

Promoció inter-
na


