Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2015

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

Inici: 08.20 hores
Final: 9.20 hores

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 9 de gener de 2015
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la
sessió anterior, de 9 de gener de 2015.

Proposta de contractació de treballadors
- Aprovar la contractació de JMRJ categorial laboral A2-19 com a educador social de la
UEC, de l’1 de febrer de 2015 al 30 de juny de 2015 amb una jornada laboral de 15
hores setmanals.

Sol·licitud de reconeixement de triennis
- Aprovar el reconeixement d’antiguitat de la Sra. SMM amb efectes del dia 13 de gener
de 2007.

Sol·licitud de treballador de reducció de jornada
- Autoritzar al Sr. XTC la reducció d’un terç de la seva jornada amb la percepció del 80
% de les seves retribucions, a partir del dia 1 de febrer de 2015 fins al dia 30 de juny de
2015

Autorització per assistència a activitat de formació
- Autoritzar la Sra. LAS assistir a la VI Jornada de la Xarxa Local de Prevenció de les
drogodependències amb el tema “Prevenció en l’abús de drogues: accions transversals”
el dia 23 de gener de 2015 de 8.45 a 13.30 hores a Barcelona.
- Autoritzar la Sra. LAS i el Sr. XMP assistir a la Jornada dels Cercles de Comparació
Intermunicipal de Serveis Socials 2014 que es realitzarà el dia 27 de gener de 2015 de
9.15 hores a 13.30 hores a Barcelona

Aprovació de certificacions d’obra.
Es deixa damunt la taula.

Aprovació de pagaments
- Desestimar pagament de una subvenció de 700,00 € a favor de l’Associació
Cooperativa Activa ONGO pels motius indicats a l’informe d’Intervenció de fons.
- Reconèixer l’obligació en favor de SILOE per import de 1.866,67 € en concepte de
tercer pagament del conveni de col·laboració.
- Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments d’acord amb les bases específiques
per a la concessió de subvencions a entitats esportives i particulars per la realització
d’activitats de promoció i difusió de l’esport per a l’any 2014.següents:
- Club de Bitlles Amposta Programa A1 1.000,00 €
- Motoclub Amposta Programa A1 826,00 €
- Club Hoquei Patí Amposta Programa A1 1.860,00 €
- Club Hoquei Patí Amposta Programa A2 610,00 €
- Ordenar el pagament d’acord amb les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i
festes populars relatives a l’exercici 2014 a les següents entitats:
Entitat Import justificat admès Import a pagar
Grup de Cornetes i Tambors d’Amposta 3.095,51 2.800,00
Associació Veïns del Grau 3.123,01 2.500,00
Agrupació Aragonesa d’Amposta 484,00 200,00
Associació Veïns de la Vila 2.141,49 2.100,00

Associació Veïns Quintanes zona alta 2.179,14 2.100,00
Associació Jubilats i Pensionistes 1.452,00 810,00
Associació Amics Camí de Sant Jaume 1.000,01 740,00
Associació Sociocultural Tarambana 1.140,00 1.000,00
Associació Xiqüelos i Xiqüeles del
Delta
2.341,00 1.300,00
- Ordenar el pagament a Creu Roja Amposta per import de 3.966,68 € en concepte de
quart pagament del conveni de col·laboració.
- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.250,00 € al Club Nàutic Amposta
en concepte de quart trimeste del conveni de col·laboració.
- Ordenar el pagament per import 6.000 € a la Unió Filharmònica en relació a la
justificació corresponent a l’ajut atorgat segons el conveni subscrit entre l’Ajuntament
d'Amposta i Sorea
- Ordenar el pagament de 2.100 a l’Associació de Veïns Barri del Centre en concepte de
subvenció de l’àrea de cultura d’acord amb les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i
festes populars relatives a l’exercici 2014.
- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 10.408 euros a PIMEC,en concepte
de pagament total del conveni.
- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 199,94 €
corresponent a l’import de les liquidacions de la Taxa de Recollida d’Escombraries

Sol·licituds de devolució de fiances
- Aprovar la devolució de la fiança de 150,00 € a la Sra. BFS de la fiança dipositada en
concepte de gestió de residus de la construcció Exp. 177/2014.
- Aprovar la devolució de la fiança de 992,38 € al Sr. AFBen concepte de gestió de
residus de la construcció Exp. 30/2013.

Sol·licitud de subvenció a la generalitat de catalunya
- Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per part de l’agrupació d’entitats

formada per l’Ajuntament d’Amposta com a entitat promotora i l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita com a entitat conveniada.

Embarg de crèdits
- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre la mercantil PCP SL fins
cobrir l’import total de 3.851,33 € més 615 € per a interessos i costes.(Ejecución núm.
3574/14) per diligència del Jutjat de lo Social número 3 de València

Aprovació de lloguer de locals del casal de la música.
Aprovar l’arrendament, per al seu destí a Casal de la Música, al Sr. Joan Enric Tomàs
Marcelino dels locals següents:
Finca número 3 i número 4 de l’edifici número 6 del complex lúdic i d’oci denominat
Tosses 21
1. Durada del contracte: 10 anys, comptats a partir del dia 18 de setembre de 2014.
2. Renda: durant els 5 primers anys de contracte la renda mensual pels 2 locals serà de
750,00 euros, durant els 5 darrers anys de contracte la renda mensual pels 2 locals serà
de 1.000,00 euros, més els impostos corresponents. Dites quantitats s’actualitzaran
anualment amb la variació que sofreixi l’Índex de preus al consum.

Cessió d’ús de locals municipals.
- Cedir l’ús en concepte de precari del local número 7 de l’Hotel d’entitats ubicat a
l’edifici de l’antiga Central d’aigües a l’Associació de joves d’Amposta.
- Cedir l’ús en concepte de precari del local número 7 de l’Hotel d’entitats ubicat a
l’edifici de l’antiga Central d’aigües a l’associació Interacciona para el desarrollo
infantil.

Autorització per destrucció de documentació municipal.
Autoritzar, amb mitjans propis, la destrucció dels següents documents,
Sèrie Documental Any Codi TAD M.L 2
G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció 1992-2000 008 0,2
G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció 1992-2000 009 0,2

Mercat municipal.
- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de RCF
perquè pugui ocupar les parades números NC 150 a de 6mts. I NC 150 B de 5 mts.
- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de GTA
perquè pugui ocupar la parada número AL 004 de 5 metres el mercat dels dissabtes.
- Atorgar llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de JCRP
perquè pugui ocupar la parada número AL 004 de 5 metres el mercat dels dimarts.
- Autoritzar a la reducció de 2 metres aplicables a la parada del Mercat Exterior número
NC 147, de tal forma que la configuració actual serà de 4 metres lineals.
- Procedir a modificar la llicència municipal i la unitat fiscal ajustant-la als 8 metres que
realment té la parada la Sra. MSM
- Autoritzar el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior (mòduls números 1718-27-28) a RMA

Compensació de crèdits i deutes
- Compensar el crèdit de 80,00 € a nom de RGS (com a representant de la comparsa Els
Hallowinos) amb quantitat equivalent del deute tributari que manté amb l’Ajuntament
d’Amposta a Base Gestió d’Ingressos –Oficina del Montsià-.
- Compensar el crèdit de 380,00 € a nom de l’entitat Tena Jimenez, S.L. (com a
representant de la comparsa Copa Cabana) amb quantitat equivalent del deute tributari
que manté amb l’Ajuntament d’Amposta a Base Gestió d’Ingressos –Oficina del
Montsià-.

Sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
- Admetre la sol·licitud de FGG i TNC d’exempció de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat. Liquidacions números 819025 i
819026, donant-les de baixa per exempció.

Sol·licituds de fraccionament de crèdits i deutes municipals.
- Acceptar la sol·licitud de la Sra. MEFM de fraccionament i ajornament en deu quotes

mensuals d’igual quantia per al pagament de la liquidació número 799599 per la venda
de l’immoble.
- Acceptar la sol·licitud de NSM, actuant en nom i representació de l’entitat MM, S.L.,
de fraccionament i ajornament en deu quotes mensuals d’igual quantia per al pagament
de la liquidació número 698099 per la llicència d’obertura d’establiments.
- Acceptar la sol·licitud de RMTR, de fraccionament i ajornament en deu quotes
mensuals d’igual quantia per al pagament de la liquidació número 801339 de l’IIVT per
l’adjudicació judicial de l’immoble.
- Acceptar la sol·licitud de FDGS, de fraccionament i ajornament en deu quotes
mensuals d’igual quantia per al pagament de la liquidació número 818461 de l’IIVT per
consumir alcohol a la via pública
- Acceptar la sol·licitud de SGLL de fraccionament i ajornament de la liquidació
número 816847 de l’IIVT per l’adquisició per herència

Reclamació contra la liquidació per servei de grua.
- Acceptar les al·legacions del Sr. SMB contra la liquidació de servei de grua número
81890
- Acceptar les al·legacions José Maria Ruiz Bolaños la liquidació de servei de grua
número 819003

Reclamacions contra l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Reconèixer la baixa del vehicle matrícula 4788-BMW propietat del Sr. DFM.i aprovar
la devolució de 70,85 € per ingressos indeguts.
- Reconèixer les baixes dels vehicles vehicle marca Citroën C15, matrícula T-5630-AB i
del camió marca Ebro, matrícula T-76673 propietat del Sr. MAJB i aprovar la
devolució per ingressos indeguts de 453,45 €.
- Reconèixer la baixa dels motos marca Nexus model 500, matrícula 0786-DFJ i de la
marca Suzuki model GSX del Sr. J PT i aprovar la devolució per ingressos de 44,75 €.
- Reconèixer la baixa de les motos marca Renault model Master 125, matrícula 9829HHR propietat de AFM i aprovar la devolució per ingressos 106,27 €.
- Reconèixer la baixa del vehicle marca Ford Trànsit 2.5, matrícula T-3827-AV

propietat de JRGS i aprovar la devolució per ingressos indeguts de 470,41 €.
- Reconèixer la baixa del vehicle. marca Citroën model Xsara 1.9 D, matrícula 5994BDX propietat de MCC i aprovar la devolució per ingressos de 70,85 €.
- Aplicar la bonificació del 50% de l’IVTM al ciclomotor C-1490-BDH de JMT per
vehicle antic.
- Concedir una bonificació del 50% de l’IVTM al turisme matrícula T-8375-L i a la
motocicleta matrícula T-9952-M per tenir una antiguitat superior als 30 anys.
- Desestimar l’aplicació de la bonificació de l’impost al turisme matrícula B-2230-GW
per no tenir l’antiguitat dels 30 anys que estableix l’ordenança.
- Acceptar l'aplicabilitat de la condició legal de minusvalidesa a l'IVTM., del vehicle
matrícula 0464-GXR al vehicle matrícula 7037-JBH. De JJPR.
- Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle
de la seva propietat per a l’exercici 2015 i següents al vehicle de la seva propietat
matrícula C7-308-BRK propietat del Sr. JRB.
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM al vehicle
de la seva propietat matrícula 6456-BKN propietat del Sr. FLN.
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM al vehicle
matrícula 4838-BCS propietat del Sr. F. J. F C
- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM.
Acordar aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal per a l’exercici
2015 i següents al vehicle matrícula 4838-BCS propietat del SR. per J.F.G.Q.

Sol·licitud d’autorització per la realització de tirades de tir per a l’any 2015.
- Atorgar autorització, en l’àmbit de les competències municipals, al Club de Tir
Montsià d’Amposta, per la realització de les proves i cursos per a l’any 2015

Sol·licituds d’autorització per a l’us d’instal·lacions municipals.
- Acceptar la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal a Isabel Quadrat Arasa, actuant
com a representant del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
al dia 10 de febrer de 2015, de 17:30 fins les 21:00 hores.
- Acceptar la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal a Montserrat Forcadell Querol,

actuant com a representant de l’Associació F.M. Alzheimer Amposta per als dies:
- 10 de març de 2015 de 15:30 hores a les 18:30 hores.
- 10 d’abril de 2015 de 17:00 hores a les 19:30 hores.
- Desestimar la sol·licitud d’exempció de pagament del preu públic a Isabel Martí Tena
en qualitat, segons manifesta, de presidenta del Club Patí Santa Bàrbara i admetre
ajustada a dret la liquidació practicada per l’ús de les instal·lacions municipals.

Sol·licitud de modificació del SAD.
- Aprovar la baixa del SAD de XPS per revisió del pla de treball amb efectes del dia 13
de gener de 2015
- Aprovar la baixa del SAD d’ESB per defunció amb efectes del dia 31 de desembre de
2014.
- Aprovar la baixa del SAD de MRV per ingrés hospitalari amb efectes de data 25 de
novembre de 2014.
- Aprovar l’alta del servei d’atenció domiciliària d’EJG de 21 hores setmanals al migdia
amb efectes de dia 12 de gener de 2015.
- Aprovar l’alta del SAD d’EBE 13 hores setmanals al matí amb efectes del dia 12 de
gener de 2015.
- Aprovar l’alta del servei de teleassistència de C.A.M.

Sol·licituds d’autorització per a l’ús del minibus
- Autoritzar l'ús del minibus al Sr. J.E.F, President del Club Hoquei Amposta, en la que
demana per sortida amb equips del club els dies 22 de febrer , 12 i 24 d’abril i 9 de
maig de 2015

Anul·lació d’acord municipal.
- Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’ampliació del
contracte de la mitja jornada del tècnic de Joventut, per tal d’incorporar-lo com a tutor
dels 15 alumnes atorgats en el nou programa de JPO 2014, a partir de l’1 de febrer de
2015.

Torn obert de paraules
No se’n formula cap.

Urgències
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se
els següents acords:

Comunicacions oficials
- Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, atorga 20 dies per presentar
al·legacions referent a l’execució de títols judicials número 25/2014

