
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 9 de gener de 2015 

 

Alcalde: Manel Ferré i Montañés 

Regidors: Isabel Ferré Roca, Josep Manel Ferré Aixendri, Francisco Paz Belmonte, 

Josep Antoni José Nos, Josep Antoni Obalat Martí, Josep Garriga Reverté, Laia 

Subirats López 

Secretari Acctal: Ramon Noche Arnau 

Interventora de fons. Maria del Mar Medall González 

 

Inici: 9.00 hores 

Final: 9.30 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 29 de desembre de 2014 

 

Acabament de contractes de personal 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 

- JGB, com a locutor de ràdio amb efectes del dia 26 de febrer de 2015. 

- MCCA com a netejadora amb efectes del dia 5 de febrer de 2015. 

- ASM com a auxiliar administrativa amb efectes del dia 27 de febrer de 2015. 

- PFF com a oficial primera paleta, amb efectes del dia 4 de febrer de 2015. 

- DCS com a oficial primera paleta, amb efectes del dia 27 de gener de 2015. 

- VFZ, com a Director del Centre d’Arts Visuals “Lo Pati” amb efectes del dia 20 de 

gener de 2015. 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació, 

treballadors del projecte “Manteniment i arranjament d’espais i equipaments 

municipals” Expedient 2014/PRMI/SPO/0055/EX01: 

- VRAG com a peó amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- AMD, com a peó amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- Y B, com a peó amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- I D, com a peó amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- Aprovar l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació, 



 

treballadors del projecte “Suport administratiu a atenció al públic en equipaments 

municipals” Expedient 2014/PRMI/SPO/0055/EX02: 

- M. À G G com a auxiliar administratiu, amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- M C Z V com a auxiliar administratiu, amb efectes del dia 29 de gener de 2015. 

- Aprovar la pròrroga del contracte formalitzat amb la Sra. N SVcom a netejadora de la 

llar d’infants la Gruneta, per un període de tres mesos a comptar a partir del dia 17 de 

febrer de 2015. 

 

Renúncia voluntària a contracte de treball 

- Aprovar l’acabament del contracte formalitzat amb la Sra. G.AP com a educadora 

social de la Unitat d’Escolarització Compartida amb efectes del dia 1 de febrer de 2015 

per renúncia voluntària. 

 

Proposta de contractació de personal 

- Aprovar la contractació de T R S com a auxiliar administrativa, 10 hores setmanals del 

12 al 23 de gener de 2015, categoria laboral C2-14. per reforç per a la justificació i 

preparació de la documentació administrativa de la subvenció del Programa Catalunya 

Emprén. 

- Aprovar la contractació de C R M com a tècnica, categoria laboral A2-19, 24 hores 

setmanals (dilluns a dijous 9 a 14.h. i divendres de 9 a 13 h), del 12 de gener al 17 de 

març de 2015. per tal que prepari la documentació de justificació tècnica i econòmica 

del programa i tancament dels aplicatius i del programa per a la justificació al Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

 

Autorització per assisitència a activitats de formació 

- Autoritzar la treballadora S S M per assistir a la sessió formativa sobre publicació 

d’edictes que es realitzarà als Serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre el dia 

28 de gener de 2015 a les 11 hores a Tortosa. 

 

 

 



 

Nomenament de representant tècnic a la comissió tècnica del circuit de terres de 

l’ebre per l’abordatge de la violència masclista 

- Aprovar la substitució de M.R.R. per A.P.C. com a representant tècnic de 

l’Ajuntament d'Amposta a la comissió tècnica del circuit Terres de l’Ebre per 

l’abordatge de la violència masclista amb efectes de l’exercici 2015. 

 

Aprovació de certificacions d’obres 

- Aprovar la certificació número 2 de l’obra “Canvi de paviment de la pista de 

patinatge”, per un import de 21.543,52 €., degudament signada pels tècnics directors de 

l’obra i l’empresa adjudicatària, Construccions Lluis Peralta SL així com la factura núm. 

60. 

 

Aprovació de pagaments 

Informe cap OGT número 538/2014 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 4020,09 € 

corresponent a l’import de la liquidació 43-014-500-2014-01-0016196-18 atès que el 

subjecte passiu ha utilitzat el compte de l’Ajuntament d’Amposta i no el de Base. 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada en metàl·lic en data 23 

d’octubre de 2012 al Sr. JEV en representació de Taller de mecanitzats i reparacions SL 

per un import de 1.145,00 € mitjançant transferència al compte pel subministrament i 

muntatge de la part mecànica d’un equip d’assaig tipus “Split Hopkinson Pressure Bar” 

per al CETECOM 

- Aprovar la devolució de la fiança dipositada per l’ús de les carpes per un import de 

80,00 € a J.P.A. com a representant de l’Associació Amposta Jove 

 

Proposta de devolució d’ingressos indeguts 

Informe Cap OGT número 624/2014: 

- Aplicar la resolució de la permuta de manera que la registral número 44.442 torna en 

possessió i propietat de l’Ajuntament 



 

- Aprovar la devolució per ingressos indeguts a la GURSAM atenent al següent detall: 

Rebut Any Compensat Correcte Diferència A compensar 

520979 2007 543.577,68 186.585,00 356.992,68 356.992,68 

 

Urgències 

Aixecament d’embarg 

- Aixecar l’ordre d’embarg de retribucions del treballador VRAG remès per l’Agència 

Tributària (Referència 431421309478G) 

 

Embarg de retribucions de treballadors 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la Sra. MCZV fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 18.915,46 €. (Referència 

431421310683J) diligència emesa per l’Agència Tributària 

 

Sol·licitud d’autorització per l’ús d’instal·lacions municipals 

- Autoritzar la Societat de Caçadors de l’Ebre per poder utilitzar el pavelló firal el dia 11 

de gener de 2015 per tal de dura a terme un esmorzar social amb unes 100 persones. 

- Autoritzar la cessió de l’ús de l’aula d’informàtica de l’Edifici El Casal a l’Associació 

– Grup d’Animació Juvenil High Land els dies següents: 

14 i 28 de gener, 4, 11 i 25 de febrer, 4, 11 i 25 de març, 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril, 6, 13 i 

27 de maig de 2015 de 17 a 21 hores. 

 

Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 

- Autoritzar al Sr. À. G. C. en representació de l’Associació SILOÉ .per utilitzar el 

minibus el dia 9 de gener de 2015 per anar a buscar aliments a Reus. 

 

Correcció d’acord 

Correcció d’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 22 de 

desembre de 2014 va aprovar atorgar un ajut d’urgència social on hi havia un error en el 

nom del beneficiari. 

 



 

Comunicacions oficials 

- Departament d’Empresa i Ocupació, felicitat a l’Ajuntament d'Amposta pel XXIII 

Premi Jordi Cartanyà 2014 en la categoria litoral pel vídeo de promoció “La ciutat del 

riu”, la Junta de Govern Local resta assabentada. 


