
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Agustí Tirado Angulo
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pep Simó i Parra
Sr. Pau Cid i Espelta
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Hora inici: 08:15
Hora fi: 08:47

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

APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A OBV per enderroc edificació entre mitgeres al carrer Pere III núm. 11 

CONTRACTES MENORS

CONTRACTE PRIVAT
Es retira de l’ordre del dia.

Obres
executar les obres d’asfaltat de la plaça
del butano i el seu entorn. 48.254,80 €         Becsa SA A46041711

Obres
obres de pavimentació de diversos
carrers i camins 2019. 48.000,00 €         

Durantia Infraestructuras
SA

A43076873

Obres
substitució de la xarxa d’aigües residuals
a diversos carrers d’Amposta 2019. 48.000,00 €         

Obres Públiques
Amposta SL

B43457365

Serveis
reparar la bomba hidràulica del camió
grua del departament elèctric. 1.430,64 €           Talleres Velilla SA A08428658

Serveis
servei de reparacions diverses al Massey
Ferguson 3455F matrícula E9247BDV. 2.822,00 €           

Talleres de Maquinària
Amposta SL

B43535111

Serveis
servei de reparacions diverses al Massey
Ferguson 3455F matrícula E9247BDV. 4.680,04 €           

Talleres de Maquinària
Amposta SL

B43535111

Serveis
servei de neteja general a fons de l’Escola
Consol Ferré 2.879,80 €           

Antonio Gonzalez
Ramírez

****057**

Subministraments

subministrament de flors per al cementiri
per a la celebració de Tots Sants. 2.227,50 €           

Horticultura Nycta SAT
999 CAT

V43124783

Subministraments
subministrament de lluminària LED per a
fires, 21 campanes Omega de 150W. 2.922,15 €           Renowatia Silto Serveis SL B55751911



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a PPR per assistir al Seminari Internacional KAPAP que es realitzarà a Tarragona els dies 22, 23 i
24 de novembre de 2019 de les 10 a les 18 hores.

S’autoritza a LEP per assistir a la Jornada Connect@: Treball i Talent que es realitzarà a Tarragona el dia 28
de novembre de 2019 de les 9 a les 18 hores.

S’autoritza a GBG per assistir a les presentacions dels projectes “Festa del Grafisme” del programa Talent
Creatiu i Empresa el dia 4 de desembre de 2019 de les 9 a 14 hores a Barcelona.

S’autoritza a APR per assistir a l’activitat de col·laboració dins del programa Talent Creatiu i Empresa per
l’estand Nice One el dia 22 de novembre de 2019 de les 9 a 21 hores a Barcelona.

S’autoritza a IVF i ARS per assistir a la Jornada Connect@: Treball i Talent que es realitzarà a Tarragona el
dia 28 de novembre de 2019 de les 9 a les 18 hores.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Publikat Serveis Pu-
blicitaris i Comunicació SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art
ESARDI ASI del 18 de novembre de 2019 al 18 de març de 2020 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 Pixels & Impressi-
ons SL per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI ACB del 25 de
novembre de 2019 al 28 de febrer de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova la proposta de conveni pels criteris a partir dels quals s’ha d’establir el règim de cofinançament
entre ells per assumir les despeses derivades del funcionament i  del manteniment de l’Institut Escola
Agustí Barberà.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ESARDI CURS 2017-2018
S’accepta la sol·licitud de subvenció per al finançament de l’escola municipal d’art, ESARDI, curs 2017-2018,
per un import de 365.986,88 €.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions:
Relatives a la relació número 1531 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.824,09 
euros, la qual comença amb Sorea, S.A, per import de 2.824,09 euros, i finalitza amb Sorea, S.A, per 
import de 2.824,09 euros
Relatives a la relació número 1532 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.470,32 
euros, la qual comença amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A, per import líquid de 1.470,32
euros, i finalitza amb Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, per import líquid de 1.470,32 euros
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1533 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 2.299,00 
euros, la qual comença amb Fraga López, Natàlia –ECOPLANT-, per import líquid de 2.299,00 euros, i 
finalitza amb Fraga López, Natàlia –ECOPLANT, per import líquid de 2.299,00 euros.
Relatives a la relació número 1534 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid 36.130,68 
euros, la qual comença amb Zanguango Teatro Producciones, S.L.U, per import líquid de 2.359,50 
euros, i finalitza amb Hierro Escrihuela, Rubèn, per import líquid de 1.881,50 euros.
Relatives a la relació número 1535 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 15.031,40 
euros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 6.220,86 euros, i finalitza amb 
Fundació Privada Astres, per import líquid de 4.187,82 euros.
Relatives a la relació número 1536 de data 25/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 4.738,76 eu-
ros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 4.738,76 euros, i finalitza amb ISS



Facility Services, S.A, per import líquid de 4.738,76 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 14, impost vehicles de tracció mecànica per import de 3.679,82 €
Relació número 13, rec. Brossa, per import de 21.534,42 €

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 26 grup A
del Cementiri Municipal d’Amposta a favor de JSF què, atenent el que disposa l’article 630 del Codi Civil per
a perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el requeriment a
l'Ajuntament del canvi de titularitat del títol d'ús.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Vista la sol·licitud de bonificació presentada per VBC es considera que no concorre el requisit de residència
continuada i de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió ja que
aquesta va ser posterior al canvi de domicili d’empadronament, per la qual cosa la liquidació és correcta.

Vista la sol·licitud de bonificació presentada per VPG es considera que no concorre el requisit de residència
continuada i de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió ja que
aquesta va ser posterior al canvi de domicili d’empadronament, per la qual cosa la liquidació és correcta.

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT I DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’accepten les al·legacions de GLR i es considera que pel tipus de transmissió es tracta d’un supòsit de no
subjecció i es procedeix  a donar de baixa el rebut

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
No acceptar les al·legacions de GMV mitjançant les quals demana la devolució per ingressos indeguts ja
que ha quedat acreditat que al permís de circulació consta el domicili d’Amposta per tant és subjecte pas-
siu d’aquest impost en aquest municipi.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MDV i JSS que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es procedi-
rà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com també del procedi-
ment 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 DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es reconeix a VS l’ingrés indegut per haver-se realitzar el pagament de la liquidació i no haver-se produït el
fet imposable ja que no va assistir al curset per haver-se postposat la data de realització.

Es procedeix  a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 372,01 € corresponent a 
l’import pagat

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es considera ajustada a dret la taxa aplicada a Aldi Masquefa Supermercados, SL, i en conseqüència el re-
but generat és correcte, per quant es tracta d’una taxa de recepció obligatòria el subjecte passiu de la qual
és la persona física o jurídica que ocupi, utilitzi o posseeixi l’immoble ubicat en llocs, places, carrers o vies
públiques en què el servei estigui establert. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contri-
buent, atenent el que disposa l’art. 36.2 de la Llei General Tributària, el propietari de l’immoble, el qual po-
drà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.



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 QA, OVA, FRL, BMT i AM

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Es retira de l’ordre del dia.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CONTRAGUAL PERMANENT
S’atorga  reserva de la via pública per a l’entrada i sortida de vehicles a AER enfront del seu magatzem ubi-
cat al carrer Verge del Carme número 30.

SOL·LICITUD DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIA DE GUAL
El manifestat per SZM així com la documentació aportada al recurs no desvirtua l’acord de la JGL del passat
15 de juliol de 2019 per la qual cosa es manté inalterada l’ordre d’execució continguda a l’acord.

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fracionament sol·licitat per TCO

CORRECCIÓ D’ACORD MUNICIPAL
Es modifica el punt primer de l’acord adoptat en sessió del dia 9 de setembre de 2019 en el següent sentit:
“Amb tot l’indicat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER: Aprovar la contractació dels serveis indicats amb Rècop Restauracions Arquitectòniques, S.L.U, se-
gons oferta presentada per un import total de 3.294,83 euros”

Es corregeix acord del 28 d’octubre de 2019 on consta:
PRIMER. ... – Al CLUB SOCIAL TERRES DE L’EBRE ...
Ha de constar:
PRIMER. ... A l’ASSOCIACIÓ DE MALALTS MENTALS TERRES DE L’EBRE ...
Atenent que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques faculta l’administració per tal que, en qualsevol moment, pugui corregir les erra-
des materials, aritmètiques o de fet existents en els seus actes.

Es corregeix l’acord del 9 de setembre 
on consta:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fernando Mansilla Belles (****282**) segons oferta 
presentada per un import total de 9.745,34 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fernando Mansilla Belles (****282**) segons oferta 
presentada per un import total de 11.964,48 €.
En l’acord de Fernando Machancoses Tarín on consta:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fernando Machancoses Tarín (****268**) segons oferta 
presentada per un import total de 3.913,14 €.
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar la contractació indicada amb Fernando Machancoses Tarín (****268**) segons oferta presen-
tada per un import total de 1.694.00 €.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Direcció General d’Administració Local comunica resolució per la qual es finalitza l’expedient de re-
plantejament de la línia de terme entre els municipis d’Amposta i Masdenverge. La Junta de Govern Lo-
cal resta assabentada.
- Direcció General d’Administració Local comunica resolució per la qual es finalitza l’expedient de re-
plantejament de la línia de terme entre els municipis d’Amposta i Freginals. La Junta de Govern Local 
resta assabentada.



TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Reclamacions de responsabilitat patrimonial  
Es desestima la reclamació de JMAA de la que s'ha donat compte sense entrar en la tramitació de la recla-
mació esmentada, per no haver subsanat els defectes en el termini concedit.

Es desestima la reclamació de CS de la que s'ha donat compte sense entrar en la tramitació de la reclama-
ció esmentada, per no haver subsanat els defectes en el termini concedit.

S’estima el recurs de reposició presentat per MPO contra l’acord adoptat per Junta de Govern Local, en
sessió duta a terme el dia 15 de juliol de 2019, en el que es desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pels danys ocasionats al seu vehicle com a conseqüència del mal estat de la via
“Cami d’Amposta”.

Es desestima la reclamació de PCP ja que els fets no poden ser atribuïts a l’Ajuntament d’Amposta, ja que
no s’acredita la relació de causalitat entre els fets i el funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Es desetima la reclamació de AGB ja que no acredita per cap via que la caiguda es produís exactament al
lloc on diu, no aporta la declaració de cap testimoni ni cap altra prova, per la qual cosa, no es demostra la
relació de causalitat entre els danys soferts per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels ser-
veis públics. 

Pròrroga arrendament local  
S’aprova la pròrroga de l’arrendament del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Burgos, 8,
propietat de JPS, per destinar-lo a magatzem pel servei de la policia local.

S’aprova la pròrroga de l’arrendament del local amb capacitat per a 700 persones situat a la planta baixa
de l’immoble ubicat a l’Av. Santa Bàrbara, 35, propietat de la Societat Musical la Lira Ampostina, per al des-
envolupament de diverses activitats.

Revisió preu del contracte per a la prestació dels serveis neteja de diferents dependències municipals  
S’aprova la revisió del preu del contracte per a la prestació dels serveis neteja de diferents dependències
municipals, adjudicat a l’empresa ISS Facility Services, SA, (actualment en situació de pròrroga forçosa) in-
crementant-lo amb efectes retroactius en un 2 per 100 des del dia 15 d’octubre de 2019, per tal de respec-
tar que l’increment de preus deriva de la revisió tingui el caràcter anual exigit al Plec de clàusules econòmi-
ques, administratives i tècniques reguladores del contracte.

Nomenament de funciona  
S’aprova la incorporació de l’agent FRO que va superar el procés de selecció, per ordre estricte de puntua-
ció, fent efectiva la seva presa de possessió en la data que a continuació s’indica:
-Incorporació efectiva com a funcionari de carrera, categoria Agent, a la policia local d’Amposta, en data 01
de desembre del 2019. 

Atorgament Premi XYZ 2019 Centre d’Art Lo Pati  
S’aprova l’atorgament del primer premi de 4.000 € a Geocrea Cultura SLU, autora del treball “Lo Gambusí”.

Mercat municipal  
S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior, constituïdes sobre les caselles números
1, 2, 3 i passadís a SBC, com a cessionari.


