
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 11 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: 09:30

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 4 DE MARÇ DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 4 
de març de 2019

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SL en la
que sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de línia aèria per nou subministrament al polígon 30 parcel·la 151.

S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SL en la
que sol·licita llicència d’obres per a la retirada de línia aèria i suports al polígon 13 parcel·la 80. 



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS



CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE COSTES
Es convoca procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació  dels 
serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció 
que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general 
d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017  per a les temporades 2019 a 2021, correspo-
nents a:

• Guingueta àrea 4 (GU-4) – Zona Eucaliptus.
• Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) – Riba del riu Ebre.
• Lloguer d’embarcacions sense motor (LV-2) - Riba de la Badia dels Alfacs.
• Lloguer d’embarcacions sense motor (LV-3) - Riba de la Badia dels Alfacs.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova a contractació de MFR com a tècnica de la UEC, 25 hores setmanals, de dilluns a divendres de 
8.30 a 13.30 hores

SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DE PERSONAL
S’autortiza, disposar l’obligació  ordena el pagament de 277,65 € a JDC corresponent a tres triennis.

S’autortiza, disposar l’obligació  ordena el pagament de 327,78 € a MMG corresponent un (1) trienni 

SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BESTRETA
S’atorga una  bestreta de 774,69 € a MMA a retornar en 10 mensualitats.

SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL
S’autoritza  la reducció de la jornada de NPG un 17%, a iniciar l’ 1 d’abril i fins al 24 de juny del 2019, amb 
una reducció proporcional del sou

S’autoritza  la reducció de la jornada de Miriam Estorach Arasa un 19%, a iniciar l’ 1 d’abril i fins al 24 de 
juny del 2019, amb una reducció proporcional del sou

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a JJR, JCE i NMB per assistir a la jornada Smartcunit – Solucions Smarts en els Serveis Públics que
es realitzarà a Cunit  el dia 15 de març de 2019 de 9.30 a 14’30 hores.

S’autoritza a LEP i OFP per assistir a la visita del Citilab Cornellà que es realitzarà a Cornellà el dia 14 de 
març de 2019 a partir de les 10 hores.

S’autoritza a MBB  per realitzar el curs virtual “El Gavinete de las Maravillas”  del dia 11 de març a l’11 d’abril
de 2019, així com el pagament de 75 € en concepte d’inscripció.

Es desestima la sol·licitud de YCF d’assistència retribuïda a la formació de monitora de lleure, per conside-
rar que la formació no guarda relació amb el seu lloc de treball i per tant no suposaria una millora de les 
seves competències laborals relacionades amb la feina que desenvolupa a la Piscina Municipal.

AIXECAMENT D’EMBARG
S’aixeca l’embarg que es va fer contra JRF i contra ESA

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 156 de data 11/03/2019, que 
ascendeix a un import líquid de 31.826,82 euros, la qual comença amb Serveis Arensis, S.L, per import lí-
quid de 6.562,94 euros, i finalitza amb Gas Natural Servicios SDG, S.A, per import líquid de 5.475,75 euros i 
a la relació número 174 de data 11/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.775,05 euros, la qual 



comença amb Tamarit Serrano, Juan Antonio, per import de 1.775,05 euros, i finalitza amb Tamarit Serra-
no, Juan Antonio, per import de 1.775,05 euros.
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 157 de data 11/03/2019, que ascendeix a un im-
port líquid de 3.297,04 euros, la qual comença amb Subimont, S.L, per import líquid de 1.400,00 euros, i fi-
nalitza amb Senar-Vidal, S.A, per import líquid de 1.897,04 euros euros i relatives a la relació número 158 
de data 11/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 51.629,70 euros, la qual comença amb La Hispa-
no de Fuente en Segures, S.A, per import líquid de 10.501,69 euros, i finalitza amb Oracle Iberica, S.R.L, per 
import líquid de 3.176,25 euros.

S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 600,00 € a AAM  per estudis.

ATORGAMENT D’AJUTS CONTRACTA
S’aprova l’atorgament  de subvencions i compromís de despesa de la subvenció a favor dels següents ex-
pedients: 

Núm. Expedient Nom i Cognoms DNI Import 

Exp. 001/18 Manuela Drago Panisello ***5573** 1.125,00€

Exp. 002/18 Neumaticos Amposta SL B43221472 1.500,00€

Exp. 003/18 Alumarc-Pervidre SL B43335173 1.125,00€

APROVACIÓ DE CONVENIS AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
S’aprova l’annex 6 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura 
pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Amposta .

S’aprova l'annex 7 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura 
pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Amposta 

APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
S’aprova la proposta de conveni de col·laboració cultural que s'annexa, de caràcter gratuït tal i com consta 
en la clàusula quarta, i s’accepten els compromisos que s'estableixen a la clàusula tercera. 

APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES PER LA DIADA DE SANT JORDI
S’aproven les Bases d’instal·lació de parades per la Diada de Sant Jordi corresponents a l’any 2019.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 51/2019
S’aprova la modificació/implementació de l’ordenança reguladora número 51 del Preu Públic per la presta-
ció de serveis culturals i recreatius, atenent a la següent redacció:



en el sentit de:
a) En relació als cursos de vetllador/a escolar, monitor/a de ludoteca i monitor/a de menjador esco-
lar:
1.- Modificar els preus dels cursos.
2.- Aplicar una bonificació del 25% del preu a aquelles persones que disposin de carnet jove.
3.- Possibilitar la realització de mòduls per obtenir el curs de monitor de lleure infantil i juvenil.
b) En relació a les activitats que es realitzen al Saló de la Infàncies i la Joventut:
Aplicar una bonificació del 50% a les persones que disposin d’algun d’aquests carnets:
1.- Carnet jove.
2.- Carnet de família monoparental.
3.- Carnet de família nombrosa.
Les modificacions proposades són les següents:

Curs Preu 2018 Preu 2019

Curs de vetllador/a escolar 76,80 90,00

Curs de monitor/a menjador 78,60 90,00

Curs de monitor/a ludoteca Inexistent 90,00

2a.- Aplicar una bonificació del 25% per a les persones que disposin de carnet jove i el presentin a 
l’hora de la inscripció.
3a.- Possibilitat de realitzar parcialment el curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil 
establint 3 mòduls amb les següents tarifes:
a.- Inscripció al Mòdul 1, de 40 hores  80,00 €
b.- Inscripció al Mòdul 2, de 20 hores  40,00 €
c.- Inscripció al Mòdul 3, de 40 hores  80,00 €
4a.- Aplicar una bonificació del 50% aplicable a les tarifes per l’entrada al Saló de la Infància i Joven-
tut a les persones titulars dels següents carnets:
a.- Carnet jove.
b.- Carnet de família monoparental.

       c.- Carnet de família nombrosa.

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ANUAL DE SOREA ANY 2017
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula.

MERCAT MUNICIPAL.
 En exhaurit-se el segon termini de sis mesos de bonificació al mes de març de 2019, aplicar una reducció 
del 70% a la tarifa per l’ocupació de la via pública per la venda no sedentària aplicable durant el termini de 
6 mesos a comptar del mes d’abril de 2019 a MCC

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de la persona sol·licitant per-
què pugui ocupar la parada del mercat exterior número AL012009D a SEH

S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior, constituïdes sobre les caselles números 
35, 36 i 37, si es considera una excepcionalitat i l’existència d’interessos concurrents per a l’Ajuntament jus-
tificats amb l’interès general a: Productos Carnicos Villarroya, S.L., com a cessionari.

Es desestima la sol·licitud de JIC en la que demana instal·lar de manera fixa un remolc de pollastres a l’ast 
dins la terrassa de la gelateria Israel degut a la proximitat de les parades del mercat exterior del dimarts, 
amb la terrassa, no fa possible la instal·lació de cap remolc o vehicle amb cap tipus de combustió,degut a 
la perillositat que comporta el gran quantitat de material inflamable de les parades existents properes al 
perímetre de la terrassa.



CEMENTIRI MUNICIPAL
S’atorga les concessions administratives funeràries número 63 del grup R a favor de PGA i JLGA 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.
S’accepta concedir la bonificació pregada per Entre Teles, SCP consistent en el 50 % de la quota liquidada.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIONS 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% respecte a les tres liquidacions a 
JCR

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% respecte a les tres liquidacions a 
MRV, JRV, JEM i RRV

Es considera que concorren tots els requisits per tal de poder declarar l’exempció de la transmissió de do-
mini del local per donar-se les característiques objectives establertes per la llei a petició de AGC

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 25% de les 
quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a EUF

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 95% respecte a l’habitatge ubicat a la 
planta baixa del carrer Murillo número 70 i del 40% respecte als altres dos habitatges a FVC

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU.
Es comunica a TEM  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 inexis-
tència de capacitat econòmica.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM sol·licitada per MPG atès que superen l’antiguitat mínima de 25 
anys.

S’aplica l’exempció per vehicles agrícoles a EFM a comptar del proper exercici 2020 i següents.

SOL·LICITUD  DE FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIONS
S’accepta el fraccionament i ajornament sol·licitat per PPR i per FGS

ATORGAMENT DE BONIFICACIONS PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS
S’aprova la bonificació del 100% preu públic de la matrícula i assistència a la llar d’infants a IRT

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la 
tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a ZA, SM i JEZ.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada reclamada per RLT referent a la taxa de recollida d’escombraries d’un immoble ubicat al 
carrer Holanda número 62



Es considera ajustada a dret la taxa aplicada local comercial ubicat al carrer Corsini número 40 i es desestima 
la reclamació de CLF

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER PRESENTAR DECLARACIÓ D’IIVT
S’accepta lla pròrroga sol·licitada per MCE al màxim del termini legal d’un any a comptar de la meritació del fet 
imposable, que finalitzarà el dia 22 d’agost de 2019.

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’accepta la cessió de la sala teatre del Casal Municipal el dia 22 de març de 2019 de les 21:00 hores fins les 
22:30 hores l’Associació Futbol Base Amposta

S’accepta la cessió de la cuina i la sala polivalent de l’Oficina de Turisme kilòmetre 0 el dia 27 d’abril de 2019 
des de les 9:30 fins de 13:30 hores a Fruites Barbera, SL,

S’accepta la cessió de la sala teatre del Casal Municipal el dia 14 de març de 2019 de les 20:00 fins les 21:30 ho-
res a  Juristes Per Les Llibertats

S’aprova la cessió de la pista coberta més propera a l’Auditori el dia 11 de juny de 2019 des de les 08:00 hores 
fins les 14:00 hores a  l’Institut de Tecnificació d’Amposta

SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’autoritza que es pinti una plaça reservada per a discapacitats al carrer Velàzquez, 79, fent constar que el ma-
teix no és d’ús privatiu per la qual cosa podrà ser utilitzat per totes aquelles persones que disposin de la cor-
responent targeta de discapacitats segons sol·licitud de GDS

S’autoritza que es pinti una plaça d’estacionament reservada per a minusvàlids al carrer Sènia 8, fent constar 
que el mateix no és d’ús privatiu per la qual cosa podrà ser utilitzat per totes aquelles persones que disposin 
de la corresponent targeta de discapacitats segons sol·licitud de JG

Es desestima la sol·licitud formulada per MDF  d’una reserva d’estacionament per a discapacitats per quan al 
mateix carrer ja hi ha  senyalitzats 4 reservats per a persones amb mobilitat reduïda , els quals no són d’ús pri-
vatiu per la qual cosa poden ser utilitzat per totes aquelles persones que disposin de la corresponent targeta 
de discapacitats.

Es desestima la sol·licitud formulada per MSP  d’una reserva d’estacionament per a discapacitats ja que dispo-
sa de plaça d’aparcament de propietat (magatzem).

S’autoritza  amb efectes retroactius a ECR per tal que es prohibeixi aparcar al Passatge Minerva el dia 2 de 
març de 2019 de 15 a18 hores per la celebració del Carnestoltes.

S’aprova la realització de  la següent actuació de millora a petició de l’Inspector Cap de la Policia Local:
• Ordenar els camins de titularitat municipal Riet Vell, Ranxo Gran, Baladres i ctra. Sant Carles al Poble 

Nou, amb senyalització de perill i de limitació de velocitat



COMUNICACIONS OFICIALS.
• Secretaria d’Habitat urbà i Territori, sol·licita l’adhesió a la Declaració per una Agenda Urbana 

de Catalunya, la Junta de Govern Local resta assabentada.
 Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, resolució determinant com a import a reintegrar 

per l’Ajuntament d’Amposta en concepte de la subvenció per la 20ena Festa de la Carxofa, per un im-
port de 499,28 €, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”, per 
un import de 50.772,51 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, UTE 
Adolfo Constructors del Montsià i Contregisa, així com les factures números 19002 i 19001.

Modificació 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’aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de
cobrir mitjançant concurs-oposició lliure 7 places d’agent de la policia local integrades  a l’escala d’administra-
ció especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, Grup c, subgrup C2 de titulació, les quals estan va-
cants a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, només pel que respecta al termini de presen-
tació de sol·licituds, que començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al BOE, que està 
regulat a la clàusula tercera de les bases.

Adscripció de llicència de taxi  
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

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts  

S’accepten les al·legacions de JBI del reclamant sobre el gual permanent ja que es va produir una errada de fet 
a l’hora de considerar la mesura que ell havia autoliquidat i no la que es va aprovar i concedir per part de la 
Junta de Govern Local en sessió 19 de febrer de 2018.

Sol·licitud de llicència de càrrega i descàrrega  
S’autoritza ala sol·licitud de SFB de la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies qui-
nes característiques seran les següents:
1er.- Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat d’ús superior a l’ús ge-
neral.
Característiques de la ocupació: 

Zona de reserva de la via pública de 5,50 metres lineals emplaçats enfront a l’establiment ubicat al carrer 
Miquel Granell número 22.

2n.- Considerar que l’autoliquidació és ajustada a dret per quant reflecteix la mesura de l’espai comprovat per 
la Policia Local.
3r.- Atorgar a l’interessat llicència de reserva de la via pública número 3333 consistent en la reserva de la via 
pública d’un espai de caràcter exclusiu i excloent amb la finalitat de la càrrega i descàrrega de mercaderies.



Contractes privats  
S’aprova el contracte menor privat indicat amb Magí Canyelles Armengol segons oferta presentada per un im-
port total de 3.916,00 € per la realització de dues actuacions de l’espectacle “La senyoreta de l’Escala”

S’aprova el contracte menor privat indicat amb Còrnia Associació per a les Arts Escèniques segons oferta pre-
sentada per un import total de 1.250,00 € per la realització de l’espectacle “Dones peça curta” 

Informe tècnic  
S’aprova l’informe sobre el “Projecte de construcció d’una canonada d’abastament d’aigua potable de Sant Jau-
me d’Enveja a Poble Nou i la Urbanització Eucaliptus” número I19_Ext_002 de 07/03/2019 emès per l’enginyer 
municipal.

Recurs de reposició contra acord de la Junta de Govern Local.  
S’anul·la l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2019 en el que s’aprova l’atorgament de llicència 
d’obres per al desplegament de la FO als polígons de Tosses i Oriola  donat que el desplegament de la FO no 
dona peu a atorgar una llicència d'obres tal com s'indica a l'art. 34.6 de la Llei 9/2014 si no a assabentar-se de 
la declaració responsable aportada.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a Jardin Cafè Bar SLU  aporta sol·licitud per que s’autoritzi la celebració d’una actuació musical en 
viu el dia 17 de març de les 20:00 fins a la 22:30.

S’autoritza la sol·licitud de MAR per penjar senyeres i banderes feministes per reivindicar el dia 8 de març, dia 
de la dona treballadora al parc dels Xiribecs.

S’autoritza a MAS per poder posar una parada de roses el dia 23 d’abril de 2019 a l’Av. Ràpita, davant l’antic 
edifici del Sindicat, en motiu de Sant Jordi.

S’autoritza la sol·licitud de L’Associació Black Diamond Tunning Cars per dur a terme l’activitat 7è motor show 
Amposta 2019 els dies 8, 9 i 10 de març de 2019 tallant el carrer Sebastià Juan Arbó entre el pas de vianants on
està el baden fins al Passeig Canal i que es deixi lliure el Passeig Canal des de l’escola Agrària fins la cantonada 
del col·legi Agustí Barberà i autorització per a utilitzar el pàrquing de terra ubicat entre la pista d’atletisme i el 
Passeig Canal per muntar el circuit 4x4 i també per a desfilar en rua. 


