
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT 
EL DIA 4 DE MARÇ 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: 08:25
Hora fi: 09:12

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 25 DE FEBRER DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 
25 de febrer de 2019

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Horticultura Nycta SAT SCCL  en 
la que sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de cable aeri i subterrani de baixa tensió al polígon 40, parce-
l·la 218

ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTI-
NACIÓ A LES ENTITATS LOCAL DE CATALUNYA
Es disposa l’adhesió del municipi d’Amposta al contracte basat en l’Acord marc de subministrament de gas 
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE L’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES 2019
S’aprova la modificació del contracte fonamentada en la causa de l’apartat 2,a) de l’article 205 de la Llei 
9/2017, s’informa favorablement la proposta de modificació del contracte de l’assegurança dels danys dels 
vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament d’Amposta – any 2019 –

LLOGUER D’HABITATGE
S’aprova l’arrendament l’habitatge ubicat al Verge del Carme,19, 2n. 2a., propietat d’IHM, per destinar-lo al 
reallotjament dels casos que la mesa d’emergències tramiti com emergència econòmica i social.

CONTRACTES MENORS



ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
S’aprova l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació:
- JPB om a educadora de la llar d’infants la Gruneta amb efectes del dia 3 d’abril de 2019.
- MCG com a enginyera d’obres públiques amb efectes del dia 2 d’abril de 2019.
- RFB com a reforç de tasques administratives a la Biblioteca Comarcal amb efectes del dia 17 d’abril de 
2019.
- RFB com a reforç de tasques administratives a la Biblioteca Comarcal amb efectes del dia 17 d’abril de 
2019.
- LGT com a auxiliar administrativa de serveis socials amb efectes del dia 24 d’abril de 2019.
- JCM com a peó d’obra pública amb efectes del dia 24 d’abril de 2019.
- JTJ com a peó d’obra pública amb efectes del dia 24 d’abril de 2019.
- JGM com a peó d’obra pública amb efectes del dia 24 d’abril de 2019.
- GPJ com a jove en pràctiques, realitzant les tasques de tècnica en turisme amb efectes del dia 29 d’abril 
de 2019.
- MQM com a jove en pràctiques, realitzant les tasques de tècnica en educació infantil amb efectes del dia 
29 d’abril de 2019.
- RRC com a jove en pràctiques, realitzant les tasques de tècnica en mitjans de comunicació amb 
efectes del dia 29 d’abril de 2019.
- GDS com a jove en pràctiques, realitzant les tasques de tècnica en serveis socials amb efectes del dia 
29 d’abril de 2019.
- JRG com a jove en pràctiques, realitzant les tasques de tècnic del departament d’obres amb efectes del 
dia 29 d’abril de 2019.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la pròrroga del contracte de les treballadores que es diran a continuació com a peons de neteja 
de dependències municipals, jornada laboral completa del 8 de març al 7 d’abril de 2019.:
- MMG
- KCR
- NRN
- LGB
- YBD
- JLP
- MMF
- NSV

S’aprova la contractació de CCR com a auxiliar de la llar d’infants la Sequieta

S’aprova lacontractació de JFB com a tècnica prospectora per al Programa Singulars 

S’aprova la contractació de PGA com a tècnic audiovisioal al Centre d’Art Lo Pati



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a VAG i SNF  per assistir al curs La central de compres: un any després de la vigència de la LCSP 
que es realitzarà a Tortosa, al Consell Comarcal del Baix Ebre el dia 26 de març de 2019 de 9.15 a 14 hores.

S’autoritza a VAG per assistir al Grup de Treball de Contractació electrònica que es realitzarà a Barcelona el
dia 12 de març de 2019 de 10 a 12 hores.

S’autoritza a RCH per assistir al Curs de Procediment Administratiu que es realitzarà al Consell Comarcal 
del Montsià els dies  27 de febrer, 4, 20, 21 de març i 9 d’abril de 2019 de 9 a14 hores.

S’autoritza a JSN per assistir a un curs d’autoconsum fotovoltaic i aerotèrmia que es realitzarà a Reus el dia 
8 de març de 2019 de 9 a 14.30 hores.

S’autoritza a MMG per assistir a les Jornades d’actualització jurídica “Aula local” que es realitzaran a Castelló
els dies 7 de març, 5 d’abril, 9 de maig i 6 de juny de 2019 de 9 a 14.00 hores.

S’autoritza a  LEP a arribar a la feina a les 11.30 hores de divendres 1 de març de 2019 atès que és molt 
just agafar un tren i bus per l’hora de sortida

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LES DESPESES NECESSÀRIES PER L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀ-
RIA D’ORDRE D’EXECUCIÓ
S’aprova la liquidació provisional de les despeses necessàries per l’execució subsidiària de l’ordre d’execu-
ció dictada pel compliment dels deures legals de conservació de l’immoble situat a l’Av. de la Ràpita, 119-
121, per un import total de 51.239,74 €.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer l’obligació relatives a la relació número 128 de data 04/03/2019, que 
ascendeix a un import líquid de 46.801,03 euros, la qual comença amb Sorea SA, per import líquid de 
1.399,51 euros, i finalitza amb Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA, per import líquid de 1.946,16 eu-
ros. Relatives a la relació número 129 de data 04/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 13.375,86 
euros, la qual comença amb Grupo Maestrat Carpes Espectaculos y Eventoa SL, per import líquid de 
9.075,00 euros, i finalitza amb Ebrepool SLL, per import líquid de 1.608,74 euros.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució de la garantia constituïda per l’empresa Nemea Inversions, SL., amb motiu de la ven-
da de la finca situada al carrer Corsini, 10, per un import de 887,60 €.

S’aprova la devolució de la fiança de 99,11 € a JML.

S’aprova la devolució de la fiança de 62,80 € a CP Edifici Montsià Esc 7

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE RECERCA “JORDI FONTANET” 2019
S’aproven les bases del II Premi de Recerca Jordi Fontanet i convocatòria 

EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta a reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per RMC, danys que han estat valorats en 
un total de 36, 30 € (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa per Toldos y Tapiceria Vallde-
perez, els quals assumirà la companyia d’assegurances.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per JSS danys que han estat valorats en 
un total de 641,30 € (IVA inclòs) d’acord amb el pressupost de reparació emès pel «Taller Franc Roda»



MERCAT MUNICIPAL 
Es desestima  les sol·licituds formulades per MA i SeH degut a que el mercat setmanal dels dimarts d’Amposta
no disposa de llocs vacants.

SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT
Vist el recurs de reposició presentat per LMS en el que demana la nul·litat de la providència de constrenyiment
per no haver tingut constància de tots els expedients sancionadors, es consideren  ajustats a dret tots els ac-
tes administratius portats a terme tant en seu sancionadora com en seu de gestió recaptatòria.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es desetima la sol·licitud de ACM per quan l’aplicació de l’impost del 2018 és correcte ja que apareix com a titu-
lar del vehicle en els registres de la Prefectura de Trànsit amb permís de circulació en la població d’Amposta el 
dia 1 de gener de 2018 que és quan es merita l’impost per aquest exercici 2018.

SOL·LICITUD  DE FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIONS
S’accepta el fraccionament sol·licitat per MSS

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a AUA i a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA que com a conseqüència de la modificació 
legislativa “de lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/rec-
lamació així com també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els cri-
teris objectius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica 

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% segons petició de VDC

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% segons petició de CBG

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% segons petició de JRB

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% segons petició de MRB

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga reserva  de la via pública de gual permanent  al carrer Sebastià Juan Arbó número 45 a ALUMARC 
PERVIDRE, S.L.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a l’Associació Cultural Rakka Sha per poder utilitzar l’auditori de la Fila el dia 31 de març de 2019. 
L’Ajuntament també es farà càrrec de l’equip de so.

S’autoritza a LA COMPARSA DE CARNESTOLTES DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL GRAU amb efectes retroactius, 
l’ús del Pavelló Firal per als dies 26 i 28 de febrer i 1 de març de 2019 de les 21:30 fins les 23:00 hores.

S’autoritza a CREU ROJA AMPOSTA l’ús del Casal Municipal – Teatre- el dia 20 de febrer de 2019 de 9.30 a 12.00
hores. 



S’autoritza a CASA DE COLÒNIES AMADEO l’ús de  l’Auditori el dia 9 de març de 2019 de les 15:00 fins les 21:00 
hores.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’accepta la cessió del Pavelló Firal –espai interior i exterior- els dies 8, 9, 10 i 11 de març de 2019 a  l’ ASSO-
CIACIÓ BLACK DIAMOND

S’autoritza a  Jardin Cafe Bar SLU a celebrar una activitat extraordinària fora de l’àmbit de l’activitat pròpia de 
bar on te concedida la llicència i que consisteix amb un concert en viu el dia 28 d’abril de les 20:00 fins a les 
22:30.

COMUNICACIONS OFICIALS
    • Institut Nacional de la Seguretat Social, comunica que el treballador JA No ha esgotat el període de duració 
del seu procés d’incapacitació temporal i ha estat donat d’alta permetent la seva reincorporació laboral mi-
tjançant resolució de l’Institut amb efectes del dia 28/02/2019.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Aprovació de Pla de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “Centre cívic per a la Gent Gran d’Amposta” redactat per Gestión, 
Ingeniería y construcción de la Costa Dorada SA  amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_023 Obres de millora adequació espais verds 2018” redactat 
per Enco Const. I Rehab. SL amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

Sol·licitud d’anul·lació de liquidacions per la Revista Amposta  
Es dona de baixa la unitat fiscal a comptar present exercici 2019 segons sol·licitud de ADV

Contracte privat  
S’aprova el contracte menor privat indicat amb l’Associació de Gegants, Capgrossos i Diables d’Amposta  
segons oferta presentada per un import total de 1.500,00 €.

Contracte menor d’obres  
S’aprova la contractació de les obres per la millora dels camins de la zona Prats, Ramal de la senyora, Poveret i 
Camí de Balleroc amb  GPAEC EXCAN SL per 31.368,22 €.

Aprovació de preus nous de l’obra de Rehabilitació del Sindicat  
S’aproven les noves unitats d’obra PN01 corresponents a l’obra “Rehabilitació del Sindicat” degudament sig-
nada pels directors de les obres i per l’adjudicatària UTE Adolfo Construcotrs del Montsià SL i Construcciones 
3G SA, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del pro-
jecte dels següents:
- PN01 per un import de 59,75 €.

Aprovació de convenis de col·laboració amb entitats esportives 2019  
S’aproven els esborranys de convenis de col·laboració a formalitzar amb diferents entitats esportives  per tal 
de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades al desenvolupament de les
activitats de les entitats per a l’any 2019, d’acord amb el detall següent:



• Club Nàutic Amposta – 25.200 euros.
• Club Esportiu Sala Esgrima – 18.000 euros.
• Unió Atlètica Montsià – 18.000 euros.
• Club Natació Amposta – 9.700 euros.
• Club Handbol Amposta – 31.500 euros.
• Club Futbol Amposta – 46.000 euros.
• Club Futbol Sala Amposta – 14.700 euros.
• Club Bàsquet Amposta – 13.700 euros.
• Club Hoquei Patí Amposta – 11.200 euros.
• Club de tir Montsià – 6.000 euros.
• Club BTT Montbike – 6.000 euros.
• Club Esportiu Angel Apasa – 3.000 euros.
• Los Taus RCTE – 4.000 euros.
• AE Veterans CFA – 1.500 euros.
• Moto Club Amposta – 6.000 euros.
• Club Esportiu Amposta – 6.000 euros.
• Club Esportiu de Pesca Imposita – 6.000 euros.
• Club Joves Ciclistes Amposta – 2.000 euros.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
S’autoritza amb efectes retroactius, la sol·licitud d’ocupació de la via pública a IQM en motiu del Carnestoltes 
Infantil el dia 3 de març de 2019  davant del Pavelló firal.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat a la via pública  
S’autoritza amb efectes retroactius a MGC per ocupar la Plaça de l’Aube el dia 2 de març de 2019 i poder fer 
una paella per a unes 12 persones.


