
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 5 de juny de 2015 

 

Alcalde: Manel Ferré i Montañés 
Regidors: Isabel Ferré Roca, Francisco Paz Belmonte,  Josep Manel Ferré Aixendri, Josep Antoni 
José Nos,  Josep Antoni Obalat Martí,  Josep Garriga Reverté. 
Secretari: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusa la seva absència: Laia Subirats López 

 
Inici: 08.30 hores 
Final: 09.45 hores 

 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 29 DE MAIG DE 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió 

anterior, de 29 de maig de 2015. 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS 

S’adjudica el contracte per la prestació dels serveis de prevenció dels riscos laborals que inclou 

les especialitats tècniques i la vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament d’Amposta amb 

Sociedad de Prevención de Nueva Activa, SLU (sp.activa) a partir del proper dia 1 de juliol de 2015 

per un període d’1 any i pèl preu següent: 

• Especialitats tècniques: 3,32 € per treballador i mes. 

• Vigilància de la salut: 3,16 € per treballador i mes. 

L’import màxim total del contracte serà de 18.086,54 €, amb la distribució següent: 

• Especialitats tècniques: 10.123,34 €, dels quals 8.366,40 corresponent a la base i 1.756,94 

€ a l’IVA. 

• Vigilància de la salut: 7.963,20 €. (servei exempt d’IVA). 

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D’ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI 

Es declaren admeses les ofertes presentades en el procediment licitatori convocat per la 

prestació dels serveis de reforç de la neteja viària següents: 

• Urbaser, SA. 



 

• Bioma Facilities, SL.. 

Es declara exclosa del procediment de licitació l’oferta presentada per l’empresa Serveis integrals 

de finques urbanes, SL 

Es requeix a l’empresa Bioma Facilities, SL., per tal que en el termini de deu dies hàbils, a 

comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti la documentació següent: 

a) Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat social. 

b) Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per obtenir de forma directa durant tota la 

vigència del contracte la informació sobre el compliment de l’adjudicatària de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

c) Acreditació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

d) Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.795,30 €., equivalent al 

preu d’adjudicació del contracte per un any, exclòs IVA. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SISTEMES 

CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIP D’ACS PER A 

LA RESIDÈNCIA DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA 

Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació dels següents subministrametns: 

- Un bufador stihl BR-200 per al servei de neteja viària amb Agrosan Sanchez 2012 SLU  

segons oferta presentada per un import total de 381,15 €. 

- Senyals de tràfic per a substituir senyals deteriorades amb PRODUR projectes i 

instal·lacions d’espais urbans SL  segons oferta presentada per un import total de 804,60 

€. 



 

- Mirall de trànsit per evitar accidents amb PRODUR projectes i instal·lacions d’espais 

urbans SL  segons oferta presentada per un import total de 211,97 €. 

- Tres barreres de seguretat per a la realització dels bous al carrer, una d’elles per a sortida 

d’emergència per a sanitaris i protecció civil amb Construccions Metàl·liques Lizbel SLU  

segons oferta presentada per un import total de 4.737,15 € 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats: 

- Expert taurí per tenir cura dels espectacles taurins que es realitzaran durant les Festes 

Majors d’Amposta 2015 amb F.R.M. segons oferta presentada per un import total de 

700,00 €. 

- Actes taurins que es realitzaran els dia 14 d’agost de 2015 bou embolat amb Toropasión SL 

segons oferta presentada per un import total de 2.662,00 €. 

- Espectacle Revista Luis Pardos dels vestits de paper inclòs en les Festes Majors d’Amposta 

2015 que tindrà lloc el dia 21 d’agost de 2015 EJR System SL segons oferta presentada per 

un import total de 6.655,00 €. 

 

PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova l’ampliació del contracte formalitzat amb la treballadora J.C.E. per tal de realitzar les 

tasques de Directora de les Estades d’Estiu 2015, en 20 hores setmanals, (de dilluns a divendres 

de 10 a13 hores i de 16.30 a 17.30 hores) categoria laboral AGP-6, del 25 de juny a l’11 d’agost de 

2015. 

 

S’aproven les següents contractacions per a les Estades d’Estiu: 

- Contractació de 23 monitors, categoria laboral AGP6,  del 25 de Juny a l’11 d’Agost de 

2015, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres) de 15 a 19 hores. 

- Contractació d’A.M.P. com a monitor de les estades d’estiu i monitor de menjador, 

categoria laboral AGP-6, 30 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 15 hores) del 

25 de juny a l’11 d’agost de 2015. 



 

- Contractació d’EM.T.N. com a coordinadora matí i monitora del servei de menjador, 

categoria laboral AGP-6, jornada laboral completa de 9 a 16.30 hores, del 25 de juny a l’11 

d’agost de 2015. 

 

SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ DE TREBALLADORA 

Es declara la jubilació forçosa de la Sra. MC.R.R. amb efectes del dia 18 de juny de 2015 i s’aprova 

el pagament de 5.397,90 € com a gratificació extraordinària per jubilació, incorporant el mateix a 

la liquidació salarial del mes de juny de 2015. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

S’autoritza els treballadors J.D.C, L.A.S. i A.P.C a assistir a la IV Jornada de l’adolescència de les 

Terres de l’Ebre que es durà a terme el dia 9 de juny de 2015 de 9 a 14 i de 16 a 18 hores a 

l’auditori Felip Pedrell de Tortosa. 

 

S’autoritza la treballadora A.P.C. a assistir a la comissió tècnica del circuit de les Terres de l’Ebre 

per a l’abordatge de la violència masclista que tindrà lloc a la sala d’actes de la Delegació del 

Govern a Tortes el dimecres 10 de juny de 2015 a les 10 hores. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’aproven els següents pagaments: 

- 17.170,18 € al Banc de Santander en concepte de deute pendent de la societat mercantil 

GURSAM. 

- Pagament relació número 231 de data 15/06/2015 que ascendeix a un import líquid de 

14.699,85 €, la qual comença i finalitza amb Gas Natural Servicios SG SA per import de 

1.457,55 € i 13.242,30 € respectivament. 

- Pagament de les relacions número 233 de data 05/06/2015 que ascendeixen a un import 

líquid de 152.915,25 €, la qual comença amb Endesa Energia SAU per import de 2.536,15 

€ i finalitza amb Filmsnomades SCP per import de 2.299,00 €. 

- 5.000 € a Club Hoquei Amposta fixats al conveni i corresponents al total del conveni, per 

aprovar-se la justificació presentada. 

- 2.375,00 € a Siloè  per aprovar-se la justificació de la subvenció nominativa a favor seu. 



 

- 6.000,00 € al Club Handbol Amposta fixats al conveni i corresponents al segon pagament, 

per aprovar-se la justificació presentada. 

- 1.750,00 € a favor de l’Associació per a la Defensa dels animals abandonats d’Amposta 

pel pagament del mes de maig corresponent al conveni signat el dia 27 de febrer de 

2015. 

- 120,00 € a la funcionària M.M.G. en concepte de quota d’inscripció d’un crus de formació. 

- 150,00 € a cadascun dels 70 joves participants en el programa Joves per l’Ocupació, en 

concepte d’incentiu per assistència entre l’1 i el 31 de maig de 2015 

- 2.500,00 € a cadascuna de les escoles que es diran a continuació per la sociabilització de 

llibres durant el curs 2014-2015: 

- Agustí Barberà 

- Consol Ferré 

- Soriano Montagut 

- Miquel Granell. 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

S’aprova la devolució a Olympus Iberia SA Unipersonal de la garantia definitiva dipositada pel 

contracte de subministrament d’un detector tipus per mig d’ultrasó Phased Array per a l’Antena 

Tecnològica  per un import de 3.845,00 € , dipositada en forma d’aval banca del Banco Popula 

Español SA de data 19 d’octubre de 2012. 

 

S’aprova la devolució a APASA de la fiança de 100,00 € que va dipositar en motiu de la utilització 

de 8 carpes els dies 28 i 29 de maig de 2015. 

 

PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ EN COMODAT DE FONS DOCUMENTAL 

S’accepta la cessió en comodat del fons musical de compositor i saxofonista Adolf Ventas. 

 

PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS D’ACCÉS DE MENORS A ACTIVITATS D’ESTIU 

S’autoritza l’assistència gratuïta de 16 menors a les estades d’estiu organitzades per l’Ajuntament 

d'Amposta que es realitzaran del 25 de juny a l’11 d’agost de 2015: 

 



 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Es prenen els següents acords en relació als acords contra l’IVTM: 

- S’aprova canviar de vehicle la bonificació per minusvalidesa a E.G.A., a efectes 2016. 

- S’aprova aplicar la bonificació del 100% de l’impost per minusvalidesa  al vehicle propietat 

de la sol·licitant, MJ.C.S. a partir de l’exercici 2016, havent-ho de demanar novament a 

l’exercici 2019. 

- S’aprova aplicar l’exempció de l’impost sobre la maquinària agrícola descrita pel 

sol·licitant, R.P.T., a comptar de l’exercici 2016 i següents. 

- S’aprova aplicar l’exempció de l’impost sobre la maquinària agrícola descrita pel 

sol·licitant, C.Q.F., a comptar de l’exercici 2016 i següents. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a JF.L.G. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a JI.V.M. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a C.O.R. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a R.LL.C. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a MP.L.M, 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a JC.B.F. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a Forn de pa Ramón, S.L. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a G.V.R.  

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a JP.B.V. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a AV.I.L. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a Auto-Pintors Codorniu, S.L. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a MJ.B.A. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 4,36 € a MP.S.O. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a S.F.P. 

- S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 190,11 € a O.C.A. 

 

PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

Es desestima la sol·licitud formulada per JM.F.T. en la que demana que es pintin ratlles o 

engraellat davant la porta de l’edifici del seu domicili per poder accedir a la via amb cadira de 

rodes. 

 



 

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva d’estacionament per a minusvàlids sol·licitada per 

P.M.L. al carrer Xile, 133, advertint a l’interessat que la mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol 

persona que disposi de la tarja de minusvalidesa. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

Es prenen els següents acords sobre l’ús d’instal·lacions municipals: 

- S’autoritza a l’AMPA de l’Escola del Poble Nou del Delta a: 

a) la utilització de mitja part de la pista poliesportiva en les hores sol·licitades de 10 a 13.30h. 

b) la utilització d’un carril de la piscina municipal del Poble Nou del Delta. 

c)la utilització de la sala d’actes de la Casa de la Via de Poble Nou del Delta, del 22 al 30 de juny i 

del 3 al 31 d’agost de 2015. 

- S’autoritza a l’empresa Casa de Colònies Amadeo a poder utilitzar la sala d’actes de la 

Casa de la Vila de Poble Nou del Delta del dia 1 al 28 de juliol de 2015. 

- S’autoritza a l’empresa Casa de Colònies Victòria en la que demana autorització per poder 

utilitzar la biblioteca de Poble Nou del Delta del dia 1 al 28 de juliol de 2015. 

- S’autoritza al Club Hoquei en la que sol·licita l’ús de la sala 2 per al Campionat de 

Catalunya de la Copa Federació així com peticions de vestidors, atenció sanitària, sala de 

reunions wifi i senyera. 

- S’autoritza a J.R.J.  a usar Casal Municipal –espai Teatre- per a la celebració d’una reunió 

d’estades multiesportives els dies i les franges horàries que s’indiquen a continuació: 

Dies d’autorització Franja horària Import 

12 de juny de 2015 20 hores fins 21 hores Exempt – Sense f. lucrativa

- S’autoritza l’entitat LEBRINSA QUALITY, S.L a usar l’edifici del Casal Municipal –espai Aula 

Magna- per a realitzar entrevistes de feina per a possibles comercials ies i les franges 

horàries que s’indiquen a continuació: 

Dies d’autorització Franja horària Import 

10 de juny de 2015 De 16:00 a 18:00 20,00 €

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

S’autoritza la cessió de 5 carpes el dia 20 de juny de 2015 a M.S.A. en motiu d’un vermut solidari a 

favor de l’esclerosi múltiple, advertint-lo que s’haurà de pagar una fiança de 80,00 €. 



 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

S’autoritzen els següents usos del minibús: 

- Al Centre Obert Infantil, del 27 al 30 de juliol en motiu de les colònies i activitats d’estiu 

2015. 

- Al Centre obert , els dies 7, 9, 10, 14, 16, 21 , 23 i 24 de juliol de 2015 amb motiu 

d’activitats d’estiu 2015. 

- A J.G.R., Regidor de Governació el dia 3 de setembre de 2015 amb motiu de 

desplaçaments de la comissió de bous. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta del SAD del Sr. V.H.B., de l’1 de juny al 31 de desembre de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

S’aprova l’alta del TAD del Sr. M.S.B., de dilluns a divendres de 15 a 19 hores amb efectes del dia 

1 de juny de 2015, amb un cost per a l’usuari de 26,15 €. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen set ajuts d’urgència social per un import total de 711,30 €. 

 

PROPOSTA D’ACCÉS A LA MESA D’EMERGÈNCIA 

Es valida la necessitat socioeconòmica d’accés a un pis de la Mesa d’Emergències de l’Agència 

d’habitatge de Catalunya als Srs. P.V. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES 

Correcció d’acord 

En les propostes de despesa corresponents a les partides de la Festa del Mercat 2015 i del 

Centenari del Pont Penjat, es va introduir erròniament el NIF de l’empresa. La JGL aprova els 

pagament a les factures presentades amb els imports anteriors, i de les quals se’n va aprovar les 



 

propostes de despesa en la Junta de Govern Local del dia 15 de maig de 2015 amb el NIF 

incorrecte i que s’aprovi amb el NIF correcte. 

 

Aprovació de realització d’activitats a la via pública 

S’autoritza a l’Associació Esclerosimúltiple Terres de l’Ebre a poder realitzar un vermut solidari 

per al dia 20 de juny a la Plaça del mercat municipal. 

 

S’autoritza a l’Associació de veïns del barri del centre, a poder instal·lar atraccions infantils a la 

Plaça del Mercat els dies 18, 19, 20 i 21 de juny de 2015 en motiu de les Festes del Barri. 

 

Contractació d’obres menors 

S’aproven la contractació de les següents obres menors: 

- Substitució de LA canaleta per reixa pluvial i rigola a la Plaça Ramon Berenguer IV amb 

CONTREGISA segons oferta presentada per un import total de 19.625,56 €. 

- Arranjament de camins a la zona prats i zona delta amb Regimovi SL segons oferta 

presentada per un import total de 24.548,170 € 

 

Reclamació prèvia a la via judicial laboral 

Es desestima la reclamació formulada per la Sra. F.P.M., treballadora de l’empresa Serveis 

Arensis, SL., la qual presta el servei de neteja de l‘Escola Consol Ferré, per quant l’Ajuntament 

d’Amposta no ocupa la posició d'empresari. 

 

Renúncia parcial a subvenció  

S’aprova la renúncia de 50.766,54 € del programa JOVES PER L’OCUPACIÓ, corresponent a la part 

no realitzada i s’acorda la devolució per ingressos indeguts per import de  22.203,54 € al compte 

restringit d’ingressos del SOC, en concepte de quantitat total a retornar de la bestreta realitzada 

en data 31/12/214 de l’expedient JPO/53/2013  

 

Sol·licitud de desplaçament de mobiliari urbà 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit SCCL en 

la que demana que es desplaci el banc que hi ha situat davant de la seu de la Secció de crèdit 



 

per, previ pagament per part del sol·licitant del cost del personal de la brigada en realitzar aquest 

desplaçament.  

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’establiment Vintage SCP en la que demana que es 

desplacin les dues cadires del mobiliari urbà situades davant el seu establiment ja que 

impedeixen que es pugui ampliar la terrassa de la cafeteria, previ pagament per part del 

sol·licitant del cost del personal de la brigada en realitzar aquest desplaçament. 

 

Comunicacions oficials 

- Jutjat contenciós número 1 de Tarragona, admet a tràmit el recurs interposat pel Sr. 

JM.S.M. contra l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

Sol·licitud de realització d’activitat musical 

S’autoritza a G.S. a celebrar una activitat tipus musical al bar situat al parc de Xiribecs el dia 23 de 

juny de 2015 en motiu de la Revetlla de Sant Joan. 

 

Aprovació de la modificació del projecte de l’obra “Rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador 

municipal- fase 1”, 

S’aprova el modificat del projecte de l’obra “Rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador 

municipal- fase 1”, el qual resta amb un pressupost d’execució per contracta de 465.528,93 €. 

 

Aprovació de la modificació del contracte per l’execució de l’obra "Rehabilitació de l’edifici de l’antic 

escorxador municipal – fase 1 

S’aprova la modificació del contracte per l’execució de l’obra "Rehabilitació de l’edifici de l’antic 

escorxador municipal – fase 1" en els termes següents: 

• Import de la modificació del contracte per incorporació d’unitats d’obra no previstes 

inicialment en el projecte: 27.612,87 €., IVA inclòs 

Es  requereix a l’adjudicatària, per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils següents al de la 

notificació del present acord, procedeixi a complementar la garantia definitiva, per un import de 

1.232,72 €. 


