
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 18 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: 09:25

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 11 DE MARÇ DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 11 
de març de 2019.

ADQUISICIÓ D’HABITATGE
S’aprova l'adquisició directa a Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. de l’habitatge ubicat al carrer Europa, nú-
mero 2, 2n. dreta d’Amposta, per import de 16.124,09 €.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES I FACTURES
S’aprova la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “Rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici del Sindicat”, per 
un import de 51.263,41 €, degudament signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, UTE 
Adolfo Constructors del Montsià i Contregisa, així com les factures números 19003 i 19004.



CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de LGT com a auxiliar de serveis socials

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

S’aprova  la contractació de MRN com a reforç monitor de plàstica a l’escola Miquel Granell

SOL·LICITUDS DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL
S’autoritza a VMP a gaudir de les vacances no realitzades durant l’any 2018 per la seva baixa per incapacitat 
temporal i posteriorment per maternitat, durant el mes de juliol del 2019

APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE DIFERENTS CATEGORIES PROFESSIONALS DE 
LA POLICIA LOCAL
S’adscriu a les persones que es detallen a continuació a la unitat especial canina, ciclista, unitat de domini pú-
blic, i unitat de mediació i resolució de conflictes, es vincula les persones a aquestes unitats fins un nou acord:
JMI, ETA, CPP, XTM, AFA, RNR, JTL, XCG, RFG, XSS, JPJ, PPR, DNV, RCG, MRC, VCD, FPS, MMA, BAP, OMD, JGM, 
GGC, RRL, ADA, JLB, ASM, JHM, JMR, DFC, JGC, SPA, RAI, MLR



El complement específic, anual i per exercici, que les persones mencionades en l’acord anterior 
percebran serà el següent:

categoria Exercici 2019 Exercici 2020

Inspector 8.926,57 10.393,27€

Sotsinspector 571,42 2.037,68€

Sargent 1.806,26 3.272,08€

Caporal 1.780,54 3.245,92€

Agent 1.503,02 2.967,96€

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza OFP i LEP per assistir a la visita tècnica en el marc del projecte del CAP (Impuls_Lab) que es realitza-
rà el dia 20 de març de 2019 a Vilanova i la Geltrú durant tot el dia.

S’autoritza a SNF i MCG per assistir al curs C19-032 L’execució dels contractes que es realitzarà a Tarragona els 
dies 20 i 27 de març, 3 i 10 d’abril de 2019 de 16.30 a 19.30 a Tarragona.

S’autoritza a JSS, SVR i PCM per assistir al curs C19-059: Protecció de la legalitat urbanística. Marc normatiu i 
principis bàsics d’actuació que es realitzarà a Tarragona els dies 30 d’abril, 7 i 14 de maig de 2019 de 9.30 a 
14.30 hores.

S’autoritza a SNF per assistir a la presentació del nou manual de senyalització de camins per a una mobilitat 
no motoritzada que es realitzarà a Tortosa el dia 21 de març de 2019 d’11 a 13 hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  la retenció dels crèdits i deutes per cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 205,20 
€ que hagi de percebre per qualsevol concepte SRM

S’aprova  la retenció dels crèdits i deutes per cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 463,30 
€ que hagi de percebre per qualsevol concepte GPJ

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
s’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació:
Relatives a la relació número 187 de data 18/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.928,54 eu-
ros, la qual comença amb Luxt Corporació, S.L, per import líquid de 2.928,54 euros, i finalitza amb Luxt 
Corporació, S.L, per import líquid de 2.928,54 euros.
Es reconeixen les Obligacions: 
Relatives a la relació número 188 de data 18/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 22.412,41 
euros, la qual comença amb ICOT, per import líquid de 2.879,44 euros, i finalitza amb Club Nàutic Am-
posta, per import líquid de 1.951,96 euros euros.
Relatives a la relació número 189 de data 18/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 25.009,31 
euros, la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 7.905,60
euros, i finalitza amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 17.103,71 eu-
ros.
Relatives a la relació número 190 de data 18/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 38.116,31 euros, la 
qual comença amb Estacionamientos y Servicios, S.A.U, per import líquid de 10.805,74 euros, i finalitza amb 
Serveis Integrals la Plana, per import líquid de 2.377,03 euros.



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:
Relació número 3, recollida brossa, per import d’11.278,65 €
Relació número 4, impost vehicles de tracció mecànica per import de 975,49 €
Relació número 5, impost béns immobles - urbana per import de 3.418,19 €
Relació número 6, impost béns immobles - rústica per import de 81,68 €
Relació número 7, liquidacions impost béns immobles per import de 405,73 €

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb el següent resum:
Any 2019:

 Relació número 24, vehicles (liquidacions), per import de 291,53 €
 Relació número 25, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 23.940,56 €.
 Relació número 26, llicències d’obres, per import de 515,94 €.
 Relació número 27, taxa de recollida escombraries (liquidacions), per import de 99,97 €.
 Relació número 28, taxa del cementiri municipal, per import de 1.182,20 €
 Relació número 29, llar d’infants, per import de 4.274,76 €.
 Relació  número 30, activitats esportives, per import de 24.721,25 €.
 Relació número 31, servei públic centre de tecnificació esportiva, per import de 4.272,05 €.
 Relació número 32, anuncis publicitaris, per import de 30,42 €
 Relació número 33, preu públic pel mercat interior, per import de 529,20 €.
 Relació número 34, expedició de certificats, còpies plànols, per import de 0,10 €.
 Relació número 35, servei de grua i custòdia de vehicles, per import de 82,70 €.
 Relació número 36, obertura d’establiments, per import de 300,00 €.
 Relació número 37, serveis especials de la Policia Local, per import de 11,50 €.
 Relació número 38, entrada de vehicles, per import de 842,01 €.
 Relació número 39, ocupació del subsol, sòl i volada via pública, per import de 9.089,45 €.
 Relació número 40, ocupació via pública, per import de 3.903,02
 Relació número 41, preu públic pel mercat exterior, per import de 724,24 €.
 Relació número 42, ocupació via pública espectacles, parades, per import de 1.634,40 €.
 Relació número 43, prestació de serveis culturals i recreatius, per import de 1.112,18 €.
 Relació número 44, publicitat Amposta Ràdio, per import de 121,00 €.
 Relació número 45, servei recollida domicili paper i cartró, per import de 592,30 €.
 Relació número 46, lloguer de sales i dependències, per import de 140,00 €.
 Relació número 47,  preu públic publicitat telemàtica Amposta Com, per import de 181,50 €.
 Relació número 48, expedient sancionador ordenança policia i bon govern, per un import de 

2.400,01 €.
 Relació número 49, altres conceptes tributaris, per un import de 100.000,00 €
 Relació número 52, lloguer del pavelló, per un import de 1.950,00 €

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació de ASR sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver 
esmenat els defectes en el termini concedit.

APROVACIÓ DE LES BASES PER AL 2ON CONCURS DE PINTURA FÒRUM JOVE 2019
S’aproven les bases del 2r Concurs de Pintura «Fòrum Jove 2019» que es realitzarà el dimecres, 27 de març 
de 2019 a les 10h.

APROVACIÓ PER REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “IV FESTIVAL FOOD TRUCKS AMPOSTA 2019”
S’aprova la realització de l’activitat IV edició del Festival Food Trucks Amposta 2019 per als dies 6 i 7 d’abril 
de 2019 juntament amb la programació adjunt a l’expedient.



CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova  la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 14 del Grup 
N el Cementiri Municipal d’Amposta a favor de JPT

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIONS D’IIVT
Es considera que concorren  tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quo-
ta tributària dels drets transmesos de l’immoble ubicat al carrer Les Comes número 1, i del 40% de la quota 
tributària dels drets transmesos de l’immoble ubicat a l’avinguda Alcalde Palau número 31 a petició de AEA

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 JGS

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 ESM

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quo-
ta tributària dels drets transmesos a MEA

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix l’errada de fet i es practica la devolució a ABANCA CORPORACIÓN DIVISION INMOBILIARIA, S.L. 
de la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Holanda número 46, 1er., 1a., en l’exercici 2018

Es reconeix l’errada de fet i es practica la devolució a JOR de la taxa d’escombraries  de l’immoble ubicat a la 
Partida Molinas polígon 32, parcel·la 123

Es reconeix l’errada de fet i es practica la devolució a FML  de la taxa d’escombraries  de  l’immoble ubicat al 
carrer Jacint Verdaguer número 2, 3er., B

Es reconeix l’errada de fet i es practica la devolució a VDG de la taxa d’escombraries  de l’immoble del que 
no és titular ubicat al carrer Murillo número 26, 1er.

SOL·LICITUD  DE FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIONS
S’accepta la sol·licitud de fraccionament de la liquidació d’IIVTNU presentada per MGG i per KB

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a AGA, CGA, JGA,  JGC, MGA, CSC i RSC 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 objec-
tius que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica en relació a les liquidació número 965374 i 
965375.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’admet que les maquinàries agrícoles descrites estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola 
segons reclamació de MOYA GINE, S.L. i s’aplica exempció a comptar del proper exercici 2020 i següents.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
Es comunica a ACR que la liquidació és correcta atès el règim jurídic existent en el moment de produir-se el fet 
imposable i per tant no procedeix aplicar-se la devolució per ingressos indeguts sol·licitada.

Es reconeix l’ingrés indegut a RIA per  per la col·locació d’una estructura a la plaça de bous de Festes  què amb 
la impossibilitat de fer les modificacions requerides no va instal·lar.



S’accepten les al·legacions de JRP er la que demana la devolució per ingressos indeguts de part dels rebuts de 
la quota mensual de la piscina municipal corresponents als mesos de juliol a novembre de 2018, ambdós in-
closos, per no haver-se-li aplicat la reducció per discapacitat.

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga reserva de la via pública de gual permanent a EPA  al carrer Jardí número 9-11 

SOL·LICITUD DE REUBICACIÓ DE TERRASSA A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a AA la reubicació de l’ocupació de la via pública

SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT
S’aprova la realització de  la següent actuació de millora:
Senyalització horitzontal i vertical d’un pas de vianants al Passeig Canal a l’alçada de la Plaça  Dr. Tomàs Pujol i 
Font, amb rebaixada per al gual a la vorera de la part de cantonada C/ Torreta en Passeig Canal.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de l’aula de l’arxiu comarcal del Montsià al Centre de Normalització Lingüística de les Terres de 
l’Ebre per impartir tres cursos de català nivells B1, B2 i B3 adreçats a persones aturades d’Amposta entre el 27 
de març i el 9 de juliol de 2019, de 9 a 12 hores de dilluns a divendres.

S’autoritza a BASF ESPAÑOLA, S.L. per utilitzar l’Auditori per poder fer una presentació el dia 20 de març de 
2019, de les 19:30 fins les 22:00 hores.

S’autoritza l’ús de l’Auditori els dies 25 i 26 de maig de 2019 de les 10:00 fins les 20:00 hores al  CLUB ESCACS 
D’AMPOSTA

S’accepta la cessió de l’Auditori els dies 29, 30 d’abril i 2 i 3 de maig de 2019, per la realització de la XXXIV Roda 
de Teatre Escolar del Montsià al  Centre de Recursos Pedagògics Montsià

S’accepta la cessió de l’Auditori a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL RAKKASHA per poder portar l’acte de presentació 
de la seva pubilla els dies 15, 18, 22 i 25 a partir de les 17 hores.

S’autoritza l’ús de l’Auditori a CARBURANTS DEL MONTSIÀ, S.L. el dia 1 de juny de 2019.

S’autoritza l’ús del camp de futbol així com la cessió d’un equip de so, escenari i 50 tanques del 18 al 21 d’abril 
de 2019 a  ITE 2019

Es desestima la sol·licitud d’APASA de l’ús de l’Auditori els dies 27 i 28 de març de 2019 per quan està ocupat 
per una altra activitat.

S’autoritza l’ús del Pavelló  firal 1 d’octubre els dies 30 i 31 de març de 2019 a la  Plataforma en defensa de 
l’Ebre

S’autoritzza la utilització de la zona d’Acampada i Barraca de Poble Nou del Delta, per al dia 15 de març de 
2019, per a la realització d’un dinar a MPA

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a l’Escola Consol Ferré per poder realitzar una activitat a la via pública anomenada “III Cros Escolar” 
el dia 4 de maig de 2019 durant el matí pels carrers Holanda, Poble Nou del Delta, Mas de Barberans i Valen-
tins, segons recorregut adjunt així com també sol·licita la cessió de trànsit.



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
S’accepta la cessió del Pavelló Firal el dia 28 d’abril de 2019, per la realització d’una festa hindú a  l’ASSOCIACIÓ 
DASHMESH

S’autoritza a  La Trisella SCCL per que s’autoritzi la celebració d’una actuació musical en viu a l’establiment on 
ara es realitza l’activitat de bar.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL
S’autoritza la cessió d’una tarima de 2x2, equip de so, moqueta gris per tap la pista, moqueta roja de 2x2 per 
cobrir la tarima i 20 tanques en motiu del Dia Internacional de la Dansa que es celebrarà el dia 28 d’abril de 
2019 al parc dels Xiribecs a l’escola de dansa Jacqueline Biosca.

S’autoritza la cessió  de l’arc, el podi i un equip de so per al canicross d’Amposta que tindrà lloc el 17/03/2019 a 
Temps de Terra a  Club BTT Montbike

S’autoritza la cessió de l’equip de so i el micro en cable de l’àrea de festes amb efectes retroactius a Càritas  per
al dia 16 de març de 2019 de 15 a 21 hores

S’autoritza la cessió de tanques per delimitar l’espai en motiu del IX Triatló Doble Olímpic terres de l’Ebre que 
es realitzarà el 31 de març de 2019 al Club Atletisme Terres de l’Ebre

DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVI-
TATS
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques incor-
porades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 28 de fe-
brer de 2019
Així mateix, s’informa pel mateix període, que no s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al 
Pla de Verificació d’Activitats.

PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a MGA, qui podrà seguint fer ús de l’habitatge ads-
crit al servei situat al carrer Orient, 11 de la població d’Amposta. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS
S’autoritza  l'ús del minibus a la Fundació Pere Mata els dies 8, 9 i 12 de juny de 2019 per sortides comunità-
ries.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Direcció General de Pesca i Afers Marítims, resolució de la modificació de la resolució 

d’atorgament de subvenció. Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2018. Ajuts GALP. La Junta de 
Govern Local per unanimitat acorda: de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Mercat municipal  
Es desestimen les sol·licituds de AO i LFC sw baixa temporal de la parada per manca de documentació.



Es desetima la sol·licitud de MCG de DJ, LR, JCS i de JDF d’una llicència per poder parar al mercat setmanal de-
gut a que, actualment,  el mercat setmanal dels dimarts d’Amposta no disposa de llocs vacants.

Aprovació de padró fiscal  
S’aprova el padró anual l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2019, , per un import de 1.392.338,29 
€.

Aprovació de Pla de Seguretat  
S’aprova el Pla de seguretat i salut de obra “18_001 Lot 2. Serveis de neteja viària i manteniment dels espais 
verds del terme municipal d’Amposta- Lot 2 (Servei de manteniment del Parc dels Xiribecs i del Camí de Sir-
ga)  redactat per Fundació Privada Astres amb les condicions descrites a l’informe adjunt.

Renúncia a sol·licitud d’autorització per ús d’instal·lacions municipals  
S’accepta la renúncia de La Societat de Caçadors de l’Ebre d’Amposta, de la cessió del pavelló firal per al dia 11 
de maig de 2019.

S’accepta la renúncia d’APASA de l’ús del Teatre del Casal per als dies 27 i 28 de març de 2019 i la biblioteca per
al 27 de març a la tarda.

S’aprova ampliar el termini per presentar el projecte Executiu de la Xarxa Pluvial a l’Av.
Sebastià  Joan Arbó,  entre l’Oest del Carrer Holanda i  a l’Est del Passeig Marítim,  el nou termini
màxim es fixa en el dia 30 de novembre de 2019,  en els termes fixats en l’informe del coordinador.

Sol·licitud d’autorització per presenciar entrenament de la unitat canina  
S’autoritza a MCR per poder presenciar un entrenament de la unitat canina de la Polica Local en el marc del 
seu treball de recerca.

Sol·licitud de llicència de càrrega i descàrrega  
S’autoritza la sol·licitud de la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a CZ  en-
front del seu establiment ubicat a l’avinguda de la Ràpita número 111

S’atorga  la reserva de la via pública de zona de càrrega i descàrrega al carrer Àvila numero 10 a SENAR VIDAL, 
S.A. 

Correcció d’acord  
S’aprova la contractació dels serveis consistents en “els serveis de podar plataners de la vora del riu i els xops 
del futbol i del canalet” amb PET segons oferta presentada per un import total de 3.932,5 euros”

S’autoritza disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les retribucions que es diran a continua-
ció en concepte de gratificació per jubilació a les persones següents:
- MRA: 5.397,90€
- RLE: 5.397,90€
- LAG: 5.397,90€

Aprovació de realització d’activitat  
S’aproven les activitats que es realitzaran des de l’Àrea de Comerç en relació a la Festa del Mercat a la Plaça 
que es descriuen a continuació:
1) Curs de formació d’aparadors als comerciants locals.
2) Concurs d’aparadors
3) Tast de Nit al Mercat Municipal
4) Sopar a les Fosques



5) Tour d’aparadors per visitants, i autocaravanistes. Aquest Tour inclou
a) Tast al final del Tour
b) Ambientació i caracterització dels personatges guies de Tour
c) Bossa de regal per als assistents
d) Preu del Tour, segons ordenança 51:
- 0 a 5 anys: 0€
- 6 a 12 anys: 2€
- majors de 12 anys: 3€


