
RESUM DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 25 DE FEBRER 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
Secretària :
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Interventora:
Maria del Mar Medall González

Hora inici: 08:30
Hora fi: 09:20

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 18 DE FEBRER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
18 de febrer de 2019

CONTRACTES MENORS I DE SERVEIS

APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA DE PARCEL·LES AL POLÍGON INDUSTRIAL 
DE L’ORIOLA
S’aprova  el procediment per a la venda mitjançant subhasta pública de les finques de propietat municipal 
que han estat descrites
Es fixa com a preu base de licitació el següents:



• Finca número 1: 52.000,00 €.
 Finca número 2: 76.500,00 €.
 Finca número 3: 52.400,00 €.
 Finca número 4: 53.429,20 €.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de les persones següents:
- JCM, JTJ i JGM com a peons de brigada d’obres i serveis

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a MFP per assistir al curs de la Diputació J19-001-6 Estabilitat Pressupostària i endeutament que
es realitzarà a Amposta, a la seu del Consell comarcal del Montsià el dia 19 de març de 2019 de 9 a 15 ho-
res.

S’autoritza a IFC per assistir al curs C19-006 Introducció a la comptabilitat que es realitzarà a Tarragona els 
dies 13 de març i 8 d’abril de 2019 de 16.30 a 19.30 hores.

S’autoritza a IJV per assistir al curs C19-027. Introducció al Règim Local que es realitzarà a Tarragona els 
dies 2, 9, 16 i 23 de maig de 2019 de 16.30 a 19.30 hores.

S’autoritza a RNA, SNF i VAG per assistir al curs C19-023. Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del 
contracte que es realitzarà a Tarragona els dies 27 de febrer, 6 i 13  de març de 2019 de 16.30 a 20.00 ho-
res.

S’autoritza a AMP, NMB i  el Regidor de noves tecnologies, transparència i Eficiència i Sostenibilitat Energè-
tica per poder assistir al Mobile World Congres el dia 26 de febrer de 2019 de 8 a 17 hores.

S’autoritza a LEP per assistir el dia 22 de març de 2019 de 16 a 22 hores al TEDxEixample a Barcelona.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, Disposar i Reconèixer l’Obligació:
Relatives a la relació número 94 de data 25/02/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.930,00 
euros, la qual comença amb Pizzeria Moré SL, per import líquid de 2.930,00 euros, i finalitza amb 
Pizzeria Moré SL, per import líquid de 2.930,00 euros 
Es reconeixen les Obligacions: 
Relatives a la relació número 95 de data 25/02/2019, que ascendeix a un import líquid de 27.838,08 
euros, la qual comença amb Domenech Muñoz, Lucas, per import líquid de 14.792,25 euros, i finalitza 
amb Aplicaciones Eléctricas ENE SA, per import líquid de 2.084,87 euros.
Relatives a la relació número 96 de data 25/02/2019, que ascendeix a un import líquid de 88.421,39 euros, 
la qual comença amb Netic Comunications SLU, per import líquid de 26.620,00 euros, i finalitza amb Ende-
sa Energia SAU per import líquid de 11.260,99 euros.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució de la fiança de 300,00 € a Cirkus Kaos, mitjançant transferència

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent resum:



Any 2018:
 Relació número 1, Impost sobre béns immobles urbana (liquidacions), per import de 0,01 €
 Relació número 2, vehicles (liquidacions), per import de 450,69 €
 Relació número  3,  Impost sobrel’increment valor dels terrenys, per import de 10.816,80 €
 Relació número 4, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 0,01 €.
 Relació número 5, llar d’infants, per import de 823,00 €.
 Relació número 6, activitats esportives, per import de 320,58 €.
 Relació número 7, quotes gimnàs, per import de 600,00 €.
 Relació número 8, servei públic centre de tecnificació esportiva per import de 867,96 €.
 Relació número 9, preu públic pel mercat interior, per import de 82,58 €.
 Relació número 10, drets d’exàmens per import de 30,00 €.
 Relació número 11, expedició de certificats, còpies plànols, per import de 13,65 €.
 Relació número 12, expedició de documents administratius, per import de 9,00 €.
 Relació número 13, entrada de vehicles, per import de 494,53 €.
 Relació número 14, ocupació del subsol, sòl i volada via pública, per import de 79,23 €.
 Relació número 15, ocupació via pública, per import de 863,69 €.
 Relació número 16, preu públic pel mercat exterior, per un import de 2.136,16 €.
 Relació número 17, ocupació via pública, espectacles, parades, per un import de 1.519,70 €.
 Relació número 18, preu públic prestació serveis transport, per un import de 22,41 €.
 Relació número 19, prestació serveis culturals i recreatius, per un import de 9.313,53 €.
 Relació número 20, Publicitat Amposta Ràdio, per un import de 484,00 €. 
 Relació número 21, expedient sancionador ordenança policia i bon govern, per un import de 

1.039,00 €.
 Relació número 22, lloguer o venda d’immobles, per un import de 688,20 €.
 Relació número 23, altres conceptes tributaris, per un import de 50,00 €.

APROVACIÓ  INICIAL DE LA RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS
S’aprova inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i dels propietaris amb indicació de la 
seva residència i domicili, afectats pel procediment expropiatori, declarant la necessitat de la seva ocupa-
ció.

INGRÉS EN DIPÒSIT PROVISIONAL D’OBJECTES MUNICIPALS
S’aprova el dipòsit provisional  dels vestits del gegant Ferran (avui Ramon Berenguer IV) d’Amposta i de la 
geganta Isabel (avui Peronella d’Aragó) d’Amposta

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la sol·licitud formulada atès que no es demostra que els danys soferts a l’explotació ovina del
reclamant hagin estat com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que 
no es donen les circumstàncies que determinen l'existència de la responsabilitat patrimonial d'aquest 
Ajuntament.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga les concessions administratives funeràries número 69 del grup R a favor de PAD

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Es pot acceptar concedir la bonificació del 81,75% a Ferros I Manteniment Prometall, S.L.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica  a PAP, ALQ, MLT,FLQ, MLC, MLC, MLT i JLQ que com a conseqüència de la modificació legisla-
tiva “de lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclama-



ció així com també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els crite-
ris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica en relació a la liquidació número 
988545.

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

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’admet que les maquinàries agrícoles descrites estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i 
s’aplica dita exempció a comptar del proper exercici 2020 i següents segons sol·licita JFG

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR DECLARACIÓ D’IIVT
S’accepta la pròrroga sol·licitada per JSQ al màxim del termini legal d’un any a comptar de la meritació del fet 
imposable, que finalitzarà el dia 30 d’agost de 2019.

RENÚNCIA SUBVENCIÓ IBI
S’accepta la renúncia de GSM a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts eco-
nòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016-

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IBI
Es desestimen les al·legacions de JPF atès que han estat presentades el dia 12 de febrer de 2019 fora del perí-
ode d’al·legacions.

Es desestimen les al·legacions de VEP atès que han estat presentades el dia 11 de gener de 2019 fora del perí-
ode d’al·legacions.

Es desestimen les al·legacions de RCC atès que han estat presentades el dia 10 de gener de 2019 fora del perí-
ode d’al·legacions.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ALS PERCEPTORS DE RENDES BAIXES
Es desestimen les al·legacions de DM atès que han estat presentades el dia 10 de gener de 2019 fora del perí-
ode d’al·legacions.

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga reserva de la via pública de gual permanent a ETB amb les mesures indicades al carrer Prim 14

S’atorga reserva de la via pública de gual permanent a NSM amb les mesures indicades al carrer Perú 84

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 MHC

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament  i ajornament sol·licitat per MDC i per ACB

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es reconeix l’ingrés indegut de TCD atès que en ubicar-se en la zona Ebre Events l’import que hagués hagut de 
facturar-se era de 273 € més 10% iva.

Es reconeix indeguda la emissió del rebut i es dona de baixa per inexistència de fet imposable segons sol·licita 
JMF



Es reconeix el pagament indegut i es practica la devolució per la matrícula dues vegades segons sol·licita JZV

Es comunica a MTS que la liquidació  es considera ajustada a dret i per tant no procedeix admetre qualsevol 
rectificació en la liquidació de l’IIVTNU

Es procedeix  a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 114,56 € corresponent a l’im-
port pagat pel concepte ESCOM al compte de l’Ajuntament

Es procedeix  a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 375,35 € corresponent a l’im-
port pagat pel concepte ESCOM al compte de l’Ajuntament

CORRECCIÓ D’ERRADA DE FET
S’accepten les al·legacions de ACG  per uns rebuts de la taxa de l’ocupació de la via pública per venda ambu-
lant degut a una errada de fet i una errada aritmètica

S’accepten les al·legacions de MLB  per uns rebuts de la taxa de recollida d’escombraries degut a una  errada 
de fet a l’hora d’indicar els anys objecte de devolució

RENÚNCIA A CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es deixa sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de3 febrer de 2019 i s’autoritza a MA per 
l’ús de l’auditori els dies 18, 19 i 20 d’abril de 2019 per l’activitat “commemoració anual de la mort de Jesucrist”

Es desestima la sol·licitud de FLL per poder utilitzar el Teatre del Casal  els dies 23 i 24 de febrer de 2019 ja que
no està lliure

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Teatre- els dies 8, 9 i 12 d’abril de 2019 de les 10 a les 13 hores a APASA

S’autoritza l’ús del Casal Municipal – Aula informàtica - els dies tots els dimarts fins finals juliol de 2019 des de 
les 09:00 fins les 13:00 hores a la Fundació Pere Mata

S’autoritza l’ús de l’Auditori el dia 7 de juny de 2019 a l’institut Montsià

S’autoritza l’ús de l’Auditori municipal el dia 24 d’abril de 2019 durant tot el matí a l’Institut de Tecnificació 
d’Amposta

S’autoritza l’ús de la sala polivalent de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó el dia 23 de febrer de 2019 de 
9 a 19 hores per realitzar un taller de retoc Fotogràfic a Fotoclub Terres de l’Ebre

S’autoritza  amb efectes retroactius l’ús del Teatre del Casal Municipal el dia 22 de febrer de 2019 de  les 21.30 
ales 23.30 hores al  Grup de Teatre Terra Baixa d’Amposta

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBUS
S’autoritza l’ús del minibús a la UEC els dies 5 de març i 9 de maig de 2019 per sortides culturals de l’alumnat.

S’autoritza l’ús del minibús a la Fundació Pere Mata el dia 15 de maig de 2019 per sortides comunitàries.



COMUNICACIONS OFICIALS
 Jutjat d’Instrucció 4 d’Amposta, ofici sol·licitant informació sobre ‘empresa SOREA, la Junta de 

Govern Local resta assabentada.
 Ministeri d’Hisenda, requereix informació sobre les despeses de personal de la GURSAM de 

l’any 2017, la Junta de Govern Local resta assabentada.
 Ministeri d’Hisenda, requereix informació sobre la liquidació dels pressupostos de l’any 2016, la 

Junta de Govern Local resta assabentada. 

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES
Atorgament de llicència d’ús privatiu de domini públic per a la instal·lació d’un quiosc bar i agrobotiga a Po-
ble Nou del Delta.  
Es convoca concurs obert, per a l'atorgament d'una concessió per a l'ús privatiu d'una part del domini pú-
blic constituït per la zona verda situada a la Ronda dels Pins de Poble Nou del Delta, davant de la piscina 
del qual l’Ajuntament n’és titular per destinar-lo a quiosc – bar i agrobotiga.

Deixar sense efectes acord d’arrendament  
Es deixa sense efectes l’acord d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Madrid, 9, 2n. 2a. a RCO

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’aprova la següent actuació de millora:

 Senyalització horitzontal de càrrega i descàrrega al carrer Palau i Quer d’uns 20 metres.
 Que el Coordinador de serveis sol·liciti oferta per adquirir un senyal de prohibit estacional (R-308) i 

el ròtol de càrrega i descàrrega amb els seus suports 

Es desestima amb efectes retroactius  la sol·licitud de La Coordinadora Antitransvasaments per poder ta-
llar el Pont Penjat el dia 24 de febrer de 2019 de  les 11.30 a les 13.30 hores per poder gravar un videoclip 
al Pont i al carrer del Pont.

S’autoritza amb efectes retroactius a La Societat de Caçadors de l’Ebre per poder tallar la carretera del Tra-
vé entre el Poble Nou i la Casa de Fusta el dia 23 de febrer de 2019 entre les 10 i les 12.30 hores per portar 
a terme una tirada col·lectiva entre les societats de caçadors d’Amposta i també demanen la cessió de tan-
ques . 

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública  
S’autoritza a l’Escola Consol Ferré per poder realitzar la rua de Carnaval 2019 amb els alumnes de l’escola 
el dimecres 27 de febrer de 2019 de 15 a 17 hores segons recorregut adjunt i també demana acompanya-
ment i suport de la Policia Local.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza amb efectes retroactius a Jardin Cafè Bar SLU  la celebració d’una actuació musical en viu a l’es-
tabliment on ara es realitza l’activitat de bar.

Contracte menor d’obres  
S’aprova la contractació de les obres d’instal·lació d’estacions de recàrrega al Poble Nou i E.P. Solar amb 
Instal·lacions Alesan SL segons oferta presentada per un import total de 47.548,64  €.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes  
S’acorda atorgar les llicències següents:
- A Padesa per cobert agrícola de 497 m2 al Polígon 2 Parcel·la 216



- A MLL per construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Saragossa, 155
- A JVCE per obertura de façana i canvi d’habitatge a magatzem a l’Av. Sant Jaume, 29.
- A MFC per construcció d’un porxo a l’Av. Alcalde Palau, 52.
- A JAP  per local sense ús i magatzem. Nucli antic Poble Nou al carrer Ronda dels Pins, 19
- A Nedgia Catalunya SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Ataulf, 16
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de línia aèria de mitja tensió al Polígon 24, parcel·la 396
- A Endesa Distribución elèctrica SLU per instal·lació d’interruptor seccionar en suport metàl·lic al Polígon 
13, parcel·la 80

Aprovació del projecte “19002-Actuacions per al Foment Territorial del Turisme”  
S’aprova el projecte “19002-Actuacions per al Foment Territorial del Turisme” redactat pels serveis tècnics 
municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 561.524,66 €


