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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 28 DE GENER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
28 de gener de 2019

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
S’aprova contractar el  servei de poda de palmeres de titularitat municipal amb NFL segons oferta presenta-
da per un import total de 12.886,50  €.

S’aprova contractar els serveis de teatre professional per a l’obra Immortal amb Velvet Events SL segons 
oferta presentada per un import total de 4.598,00  €.

S’aprova contractar els serveis de publicitat amb El Punt Avui amb Hermes Comunicacions SA segons oferta 
presentada per un import total de 1.452,00  €.

S’aprova  contractar els serveis de publicitat amb Ràdio Ulldecona amb Ràdio Ulldecona segons oferta pre-
sentada per un import total de 2.541,00  €.

S’aprova contractar els serveis de publicitat amb el Diari Ara amb Edició de Premsa Periòdica Ara SL segons 
oferta presentada per un import total de 1.694,00  €.

S’aprova contractar els serveis de publicitat amb el portal Aguaita.cat amb Sofia Cabanes Balanzà segons 
oferta presentada per un import total de 5.034,81  €.

S’aprova contractar els serveis de publicitat amb les tres emissores del grup Cadena Ser amb Casguamedia 
SL segons oferta presentada per un import total de 1.633,50  €.

S’aprova contractar els serveis d’un arquitecte per la redacció del projecte bàsic de reforma i ampliació del 
cementiri municipal amb JBH segons oferta presentada per un import total de 16.940,00  €.

S’aprova contractar els serveis d’un arquitecte per la redacció de l’avantprojecte de la reforma del convent i 
antic col·legi de les carmelites teresianes d’Amposta amb M6 Arquitectura 2003 SLP segons oferta presenta-
da per un import total de 17.545,00  €. 



S’aprova contractar els serveis per poder donar la prestació dels serveis del tècnics de la Unió Atlètica Mont-
sià per al Centre de Tecnificació de l’1 de gener al 30 de juny de 2019 amb Unió Atlètica Montsià segons 
oferta presentada per un import total de 6.000,00  €.

S’aprova contractar els serveis de l’entrenador per al Club Nàutic Amposta per al Centre de Tecnificació de 
l’1 de gener al 31 d’agost de 2019 amb Club Nàutic Amposta segons oferta presentada per un import total 
de 15.615,68  €.

S’aprova contractar els serveis de l’entrenador d’handbol al Centre de Tecnificació de l’1 de gener al 30 de 
juny de 2019 amb MCG segons oferta presentada per un import total de 5.670,00  €.

S’aprova contractar els serveis de l’entrenador d’esgrima al Centre de Tecnificació de l’1 de gener al 30 de 
juny de 2019 amb MFD segons oferta presentada per un import total de 13.200,00  €.

S’aprova contractar els serveis  de tutor dels esportistes del Centre de Tecnificació de l’1 de gener al 30 de 
juny de 2019 amb JVF segons oferta presentada per un import total de 6.330,00  €.

S’aprova contractar els serveis  del preparador físic dels esportistes del Centre de Tecnificació de l’1 de ge-
ner al 30 de juny de 2019 amb JVF segons oferta presentada per un import total de 6.840,00  €.

S’aprova contractar els serveis  d’un professional en l’àmbit de la psicologia i la gestió emocional al Centre 
de Tecnificació de l’1 de gener al 30 de juny de 2019 amb Estratègies de desenvolupament Humà SL segons 
oferta presentada per un import total de 2.997,00 €

S’aprova contractar els serveis  del programa les Mills per a l’any 2019 amb els programes Bodycombat, 
Bodypump, Bodyatack, Bodystep i Cxworx amb Aefa-les Mills SLU segons oferta presentada per un import 
total de 7.649,14 €

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS
S’aprova adquirir material de recanvi per a la piscina coberta i descoberta amb Ebre Pool SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.608,74 €.

S’aprova adquirir material elèctric per realitzar el manteniment i noves instal·lacions elèctriques del nou pa-
velló cobert amb Grupo Electrostock SLU segons oferta presentada per un import total de 2.673,92 €.

S’aprova adquirir material elèctric per realitzar la instal·lació d’un quadre de llum a l’Ajuntament amb Grupo 
Electrostock SLU segons oferta presentada per un import total de 3.909,70 €.

S’aprova adquirir exemplars per reposar els arbres que s’han mort durant el passat curs amb Horticultura 
Nycta Sat Cat 999 LTDA  segons oferta presentada per un import total de 2.673,53 €.

S’aprova adquirir una bomba fecal per la inviabilitat de reparar l’actual del Poble Nou del Delta amb Herraiz 
Sistemes SA  segons oferta presentada per un import total de 2.645,79 €.

S’aprova adquirir consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals amb SeinsolSL segons 
oferta presentada per un import total de 2.212,16 €.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Alado SA per a la for-
mació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI JMB del 4 de febrer al 26 de febrer 
de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.



S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Tu&Jo per a la forma-
ció pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI MGA del 4 de febrer al 26 d’aril de 2019
de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució a MVM de la fiança de 120,20 € dipositada pel tractament de residus per la construcció
d’una caseta d’eines agrícoles al polígon 37 parcel·la 88.

S’aprova la devolució a MJM de la fiança de 441,20 € dipositada pel tractament de residus per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Cristòfol, 46. 

S’aprova  la devolució a EAB de la fiança de 1.626,02 € dipositada pel tractament de residus per la reforma i 
ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Itàlia, 32

S’aprova  la devolució a Mildiu SL de la fiança de 1.076,35 € dipositada pel tractament de residus per la reha-
bilitació i redistribució interior d’habitatges i local en edifici plurifamiliar al carrer Sant Miquel, 23

S’aprova  la devolució a la mercantil Xarxa Oberta de comunicació i Tecnologia de Catalunya SA de la fiança 
de 25.153,08 € dipositada per la connexió troncal interoute a Amposta

S’aprova la devolució a JMR, de la fiança de 1.037,16 € dipositada per la construcció d’un habitatge unifamili-
ar entre mitgeres al carrer Professor Esteve Galvez. 

S’aprova  la devolució a IAM de la fiança de 62,80 € dipositada per la reposició des serveis afectats per l’es-
comesa d’aigua al carrer Bolívia, 12

MERCAT
S’aplica  una reducció del 70% a la tarifa aplicable durant el termini de 6 mesos a comptar del mes de gener 
de 2019 a TBG i a SGC

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ACTIVITAT
Es concedeix la bonificació del 50% de la quota liquidada BMP

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que no concorre el requisit de parentesc per poder aplicar la bonificació per transmissió mortis 
causa a IFE regulada a l’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, per la qual cosa les liquidacions són correctes.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’aplica exempció per maquinària agrícola a JFE, DEM, JGP i AAB a comptar del proper exercici 2020 i següents.

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 JCA, 

S’accepta  l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM a RGB

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 ME

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
S’acceptes les al·legacions de MLB ja que es va produir una errada de fet a l’hora de crear la unitat fiscal.



SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PROVIDÈNCIES DE CONSTRENYIMENT
Es desestima el recurs de reposició presentat per JMG, en el que demana la nul·litat de les providències de 
constrenyiment per no haver tingut constància de tots els expedients sancionadors.

Es desestima el recurs de reposició presentat per IVM, en el que demana la nul·litat de les providències de 
constrenyiment per no haver tingut constància de tots els expedients sancionadors.

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ POTESTATIVA DE L’IBI
Es denega aplicar l’exempció sol·licitada per quant l’ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
no contempla aquesta bonificació potestativa en favor dels centres sanitaris de titularitat pública.

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
S’accepten les al·legacions de ACG formulades en la instància que va presentar en el seu dia per quant la me-
sura de la seva parada és de 12 metres i no 12 com se li està cobrant.

Es reconeix l’ingrés indegut per haver ingressat una quantitat superior pel concepte d’activitats culturals i re-
creatives –Fira Amposta 2018 (3 estands) a CIA Española de Hormigones Estampados ja que en el moment de 
l’ingrès hi havia un descompte per pagament anticipat que l’interessat no va tenir en compte a l’hora de realit-
zar l’ingrès.

Es desestimen les al·legacions de AIP  en la que demana l’anul·lació i devolució per ingressos indeguts del ser-
vei de grua per la immobilització i retirada del seu vehicle.

Es reconeix l’ingrés indegut a  l’entitat mercantil Restaurant l’Alberg DEACCSRL, en que manifesta que va pagar 
la tarifa errònia de l’estand de la Fira Amposta 2018 ja que el van ubicar en el passadís d’Ebre Events que té 
unes tarifes més reduïes pel que demana la devolució per ingressos indeguts de la diferència.

Es reconeix l’ingrés indegut atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en l’assistència a les estades 
d’estiu durant la setmana liquidada durant tot el període a ASV

Es reconeix l’ingrés ndegut atès que no ha tingut lloc el fet imposable consistent en l’assistència al curs de mo-
nitora d’activitats de vetllador escolar a ICF

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVTNU
Es comunica a  l’entitat mercantil Buildingcenter, S.A, que com a conseqüència de la modificació legislativa “de 
lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/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 LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’atorga  la reserva de la via pública de gual permanent a JBR

CORRECCIÓ D’ERRADES
Es corregeixen errors materials a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 12 de novembre de 2018 pel
que en concedí una bonificació a la senyora MAB aplicable a la quota tributària de l’IIVTNU per tractar-se d’una
transmissió “mortis causa –informe d’OGT 948/2018-”.

Es corregeixen errors a l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del 12 de novembre de 2018 pel que en 
concedí una bonificació al senyor AAB aplicable a la quota tributària de l’IIVTNU per tractar-se d’una transmis-
sió “mortis causa –informe d’OGT 949/2018-”,



S’accepten les al·legacions de NAE per les que s’ha fet palesa una errada de fet per part de l’Ajuntament d’Am-
posta i corregir parcialment l’acord en el sentit de canviar el beneficiari de la subvenció en el sentit de:
Donar de baixa de la base de dades al seu marit JMP. 
Donar d’alta de la base de dades a la sol·licitant NAE.

Es reconeixen les errades en ingressos per ajuts de IBI i de rendes baixes segons reclamen MEG i ATF

PROPOSTA DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT
S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Lope de Vega entre els números 45 i 47
segons sol·licita SAG

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Isabel la Catòlica,12 segons sol·licita 
MGC

S’autoritza  la creació d’una plaça de reserva per a minusvàlids al carrer Isabel la Catòlica,34 segons sol·licita 
LFR

Es desestima la sol·licitud de JJGS d’ampliació d’un metre del gual del carrer Saragossa, 186 

Es desestima la sol·licitud  de la Comunitat de Propietaris al carrer Eugenio Ribera 57-61 de col·locació de pilo-
nes si bé es delimitarà amb una línia groga tota l’extensió del gual que es realitzarà per part del departament 
de serveis de l’Ajuntament d’Amposta.

Es desestima la sol·licitud de La Comunitat de Propietaris del pàrquing del Poble Nou del Delta de col·locació 
de pilones si bé es sol·licita a la Policia Local que comprovi si està el gual delimitat en groc i en cas que no ho 
estigui, es traslladarà al departament de serveis municipals per tal que procedeixi a delimitar amb una línia 
groga tota l’extensió del gual.

Es desestima la instal·lació de dos pilons com a contragual a SVF ja que l’actuació a dur a terme és el pintat de 
la vorera afectada de color groc en la longitud autoritzada, segons la taxa del gual que tingui concedit. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a JMP la instal·lació d’una xurreria a l’exterior del pavelló firal els dies 2 i 3 de març de 2019 al lloc on
l’indiquin els organitzadors del carnestoltes.

S’autoritza a Marea de pensionistes d’Amposta  per fer una concentració el dia 2 de febrer de 2019 d’11 a 12 
hores a la plaça de l’Ajuntament.

S’autoritza a TCG per ocupar la via pública amb un cartell promocional a la portal de l local “L’armariet de Blan-
ca” situat al carrer Major, 23 els dies 8 i 9  de febrer de 2019.

S’autoritza a JCG per ocupació de la via pública el dia 22 de febrer de 2019 al costat de la pista d’atletisme per 
fer una trobada d’autocaravanes i campers.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ DE PROVES ESPORTIVES
S’autoritza a Club BTT Montbike per realitzar una cursa urbana el dia 17 de febrer de 2019

S’autoritza al Club Nàutic Amposta per tal que tanquin i prohibeixin l’estacionament  al Passeig del Riu des del 
carrer Francesc Riocabo fins al carrer Bailen el dia 2 de febrer de 2019 durant la celebració del Trial Fer 6QM 
de les 8 a les 17 hores.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER PUBLICITAT ORAL DINÀMICA
S’autoritza al Comitè Català de l’ACNUR per poder realitzar activitats de diàleg directe amb la ciutadania del 
municipi d’Amposta per un període de tres mesos (febrer, març i abril 2019). 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza a la Fundació Gentis, l’ús del minibus els dies 8 de febrer i 7, 14, 21 i 28 maig de 2019 per sortides 
comunitàries.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament de Territori i Sostenibilitat comunica resolució autorització per realitzar cursa eqüestre 
raids 2019 a la platja del Serrallo, la platjola i de l’Alfacada al terme municipal de Sant Jaume d’Enveja, a 
la platja dels eucaliptus al terme municipal d’Amposta i a la platja del trabucador al terme municipal de 
Sant Carles de la Ràpita, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Associació Catalana de Municipis comunica nomenament del Sr. ABS com a nou secretari general de 
l’entitat amb efectes del dia u de desembre de 2018, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona comunica incoació de l’expedient de reintegra-
ment parcial de la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Amposta amb motiu de la “20ena Festa de la 
Carxofa” any 2015, la Junta de Govern resta assabentada i sol·licita trasllat a intervenció i oficina de tu-
risme.
- Jutjat contenciós administratiu 1 de Tarragona comunica diligència d’ordenació trasllat escrit i docu-
ments adjunts recurs ordinari nº 214/2018 d’Evagio SL, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud de col·laboració protecció civil  
S’autoritza la col·laboració de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil amb els recursos humans disponibles
en la revisió de talls de trànsit i regulació del mateix si s’escau per al diumenge 24 de febrer de 2019 de les 8 a 
les 16 hores en motiu de la celebració de la 24è Festa de la Carxofa.

Sol·licitud de canvi de vehicle destinat a taxi de 5 places a un de 9 places  

S’adscriu a la llicència de taxi número 5 de la qual n’és titular DLF, el vehicle  Mercedes Benz Vito 116 CDI Tou-
rer Select Extrallarga de 9 places

Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mit-
jançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça funcionarial de Tècnic d’Administració Especial, Lletrat/
ada, grup A1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la planti-
lla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del 
lloc esmentat.  
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mit-
jançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça funcionarial de Tècnic d’Administració Especial, Lle-
trat/ada, grup A1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles va-
cants del lloc esmentat.



Aprovació de les  bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs-oposició lliure de 7 
places d’agent de la policia local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local, grup c, subgrup c2 de titulació  
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mit-
jançant concurs-oposició lliure 7 places d’agent de la policia local integrades a l’escala d’administració espe-
cial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, les quals estan vacants a
la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A Telefónica de España SA per ampliació de desplegament de fibra òptica al Polígon Tosses

Ampliació de jornada de treballadors/es  
S’aprova l’ampliació de la jornada MVR a jornada completa.

S’aprova l’ampliació de la jornada de PEC a jornada completa

Renovació de contracte de treballador  
S’aprova la renovació  del contracte amb MRN com a monitor de plàstica del 8 de febrer al 15 de març de 
2019

Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts i premis de la rua de Carnestoltes 2019  
S’aproven les bases i convocatòria per a l’atorgament de premis i participació per la festa del Carnestoltes 
2019.
En total hi ha 5.100,00 € en concepte de premis i ajuts per a les comparses.
El termini per formalitzar la inscripció és del 12 al 23 de febrer de 2019 al registre general de l’Ajuntament 
d'Amposta amb un màxim de 15 comparses participants atenent el registre d’entrada. En cas que es pre-
sentin més comparses, podran participar a la rua però no podran optar ni al premi ni a l’ajut.

Adjudicació de les obres“Millora de la mobilitat a l'àmbit de l'Encanyissada”  
S’adjudica la contractació de de les obres “Millora de la mobilitat a l'àmbit de l'Encanyissada” a l’empresa 
Construccions 3G, SA., per un preu de 66.527,07 €. + 13.970,68 € d’IVA.

Adjudicació de les obres “Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (miradors)”  
S’adjudica la contractació de les obres “Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (miradors)”  a l’empre-
sa Idecas servicios y mantenimientos SL., per un preu de 71.652,89 €. + 15047,11 € d’IVA.

Sol·licitud d’autorització per rodatge cinematogràfic  
S’autoritza a MMJ per rodar escenes a la platja dels Eucaliptus entre tres i cinc dies de la primera setmana 
d’abril o de juny,en motiu de la realització del seu treball de Fi de Grau, consistent en la creació d’un curt-
metratge.


