
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2015 

 

Alcalde: Manel Ferré i Montañés 

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

 

Inici: 08.25 hores 

Final: 9.07 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 19 de gener de 2015 

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

sessió anterior, de 19 de gener de 2015. 

 

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 

A Interoute Iberia SAU per canalització en minirasa de 13 ml formada per un prisma 

formigonat al terme municipal. La CUTE aprova definitivament al llicència en sessió 

d’11 de desembre de 2014.(expedient 2014/022). 

A Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA per connexió de l’arxiu 

comarcal a l’Avinguda Generalitat 70-80. Fent constar que la distribució de l’ús del subsòl 

i de les instal·lacions haurà de ser objecte de conveni amb l’Ajuntament d’Amposta. Cal 

efectuar la restitució dels serveis urbanístics afectats. (Exp. 2014/316) 

A Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA per connexió troncal 

interoute per instal·lar fibra òptica al terme municipal d’Amposta. Rebut acord de la CUTE 

en sessió d’11 de desembre de 2014 aprovant definitivament la llicència sol·licitada. (Exp. 

2014/038) 

A Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA per connexió de l’escola 

de capacitació agrària i de l’oficina de treball de la Generalitat. Fent constar que la 

distribució de l’ús del subsòl i de les instal·lacions haurà de ser objecte de conveni amb 



 

l’Ajuntament d’Amposta. Cal efectuar la restitució dels serveis urbanístics afectats. (Exp. 

2014/204) 

A José Antonio Aguiló Siso per remunta d’un pis en habitatge unifamiliar entre mitgeres al 

carrer Mestre Casanoves, 23. (Exp. 2014/296) 

A José López Barbero per ampliació de volum al carrer Valletes, 107. (Exp. disc 01-2014) 

(Exp. 2014/187) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Ruiz de Alda 

60 (expedient 2014/323) 

A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada a l’Av. Ràpita, 99 

(expedient 2014/308) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Pelai 15 

(expedient 2014/309) 

A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer Sant 

Miquel, (expedient 2014/307) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Unió 7 

(expedient 2014/310) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Alacant, 7 

(expedient 2014/281) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Mestre 

Casanova, 8 (expedient 2014/282) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Pou, 26 

(expedient 2014/280) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Major, 13 

(expedient 2014/306) 

 

Aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del pla especial “la vall de 

cabiscol” 

S’aprova inicialment la modificació puntual número 2 del Pla especial “La Vall de 

Cabiscol” sol·licitada per la societat La Vall de Cabiscol, SL., propietària dels terrenys 

inclosos en l'àmbit, amb l’objecte d’incorporar en el sòl de la finca classificat com a sòl 

agrícola de secà (clau 32a1) l’ús per desenvolupar activitats de restauració en els principals 



 

edificis agraris existents, així com permetre l’ús temporal de carpes i altres elements 

desmuntables per celebrar esdeveniments privats, redactat per la l'ECCP, Anna Obiols 

Moliné, a instància de la societat La Vall de Cabiscol, SL., propietària dels terrenys 

inclosos en el seu àmbit 

 

Contractació dels serveis de manteniment de zones verdes de la urbanització 

eucaliptus – any 2015 

Es deixa sense efectes el contracte adjudicat a l’empresa Dan Dor 2007, SL., en data 11 

d’abril de 2014 per la realització dels serveis de manteniment de la zona verda de la 

Urbanització Eucaliptus durant 1 any a partir del mes de juny de 2014. 

S’aprova la contractació dels serveis de manteniment de la zona verda i la parcel·la 

d’equipament comunitari i la poda dels arbres dels carrers de la Urbanització Eucaliptus 

durant l’any 2015, segons oferta presentada per un import de 10.549,18 €. 

 

Contractació de subministraments 

S’aprova la contractació del subministrament indicat consistent en roba de treball 

reflectant per als operaris de la central municipal de serveis.amb Fabricats i manipulats 

signo SL segons oferta presentada per un import total de 2.810,95 €. 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en 5 senyals informatives per a 

l’aparcament de l’estació d’autobusos amb poste i abraçadores amb Produr. Projectes i 

instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un import total de 653,52 

S’àprova la contractació del subministrament consistent en el mecanisme per a la porta 

corredera principal del mercat municipal amb Tallers Carlemat SL segons oferta 

presentada per un import total de 2.974,18€. 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en disc de senyalització de tràfic 

per a canvis amb Produr. Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL. 

6. Contractació de serveis 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en el seguiment i assessorament certificat 

Norma UNE En ISO 2008 del 1er, 2on, 3er i 4rt semestre de l’any 2015 de l’Àrea de 

Turisme, Àrea de Comerç, Àrea de Polítiques Actives i Ocupació de l’Ajuntament 

d'Amposta amb Rosalia Gallego Cidoncha segons oferta presentada per un import total 



 

de 2.646,27 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la reparació de la bomba d’aigües de 

clavegueram de la urbanització Eucaliptus amb Electro Hidràulica DICAM SL segons 

oferta presentada per un import total de 2.671,68 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la reparació de la bomba H-24 

d’aigües pluvials del Poble Nou del Delta amb Talleres Jopesa SLU segons oferta 

presentada per un import total de 1.079,32 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la reparació de xapa i pintura del 

vehicle T-5306-BF de la Central Municipal de Serveis amb Planxisteria i Pintura Rogelio 

SL segons oferta presentada per un import total de 1.879,58 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la neteja del solar de 3850 m2 

propietat municipal ubicat a la urbanització Eucaliptus així com el transport i sembra de 

gespa amb Dan Dor 2007 SL segons oferta presentada per un import total de 3.388,00 € 

 

Proposta de transformació de contracte de personal laboral 

Es transforma el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert a 

la Sra. C.C.A, que realitza les funcions de personal de neteja a la Casa Consistorial. 

Es transforma el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps complert 

al Sr. J.G.B, que realitza les funcions de locutor a l’emissora de ràdio municipal. 

 

Sol·licituds d’autorització per assistència a activitat de formació 

S’autoritza a la Sra. M.M.M.G assistir al XV Seminari d’actualització per a 

Interventors que es realitzar els dies 11 de març, 15 d’abril, 13 de maig, 10 de juny, 14 

d’octubre i 11 de novembre de 2015 de 9.30 a 14.30 a l’Escola d’Administració Pública 

a Barcelona. 

S’autoritza a les treballadores G.F.P i M.C.P.D per assistir a la IV Jornada sobre 

intervenció amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat que es realitzarà a 

Barcelona el dia 3 de febrer de 2015 a l’auditori del Caixaforum de les 9 les 14 hores. 

 

 

 



 

Sol·licituds de pagament de part de la paga extraordinària de desembre de 2012 

Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 

 

Aprovació de certificacions d’obra 

Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 

 

Aprovació de pagaments 

S’aprovar el pagament a la Sra. E.R.C de la quantitat de 2.443,20 € en concepte de 

salaris pendents corresponents als mesos de gener a abril de 2014 més la quantitat de 

244,32 €., en concepte d’interessos legals de mora. 

Es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament al club de Tir Montsià de la quantia de 

2.000,00 € fixats al conveni i corresponents al segons i últim pagament. 

Es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament al Club Futbol Amposta de la quantia de 

13.000,00 € fixats al conveni i corresponents quart pagament. 

Es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament al Club Esportiu Sala Amposta de la 

quantia de 2.250,00 € fixats al conveni i corresponents quart pagament. 

Es reconeix l’obligació i s’ordenen els pagaments següents 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.: 

- Club Patinatge Artístic Programa A1 1.463,00 € 

- Club Natació Amposta Programa A1 2.492,00 € 

- Club Natació Amposta Programa A2 183,00 € 

- Club Natació Amposta Programa A3 1.175,00 € 

- Club Gimnàstica Rítmica Amposta Programa A1 650,00 € 

- Club Esportiu Amposta Programa A2 848,00 € 

- Club Esportiu Amposta Programa A1 1.532,00 € 

- Los Taus Amposta Programa A1 984,00 € 

- Club Tenis Taula Programa A2 96,00 € 

- Club Tenis Taula Programa A1 524,00 € 

- Club BTT Montbike Programa A1 1.000,00 € 

- Club BTT Montbike Programa A2 1.936,00 € 



 

- Club Twirling Amposta Programa A1 1.000,00 € 

- Club Twirling Amposta Programa A2 619,00 € 

- CBE Amposta Quick Dance Programa A1 1.296,00 € 

- CBE Amposta Quick Dance Programa A3 1.525,00 € 

S’ordena el pagament de 1.625,00 € a favor de l’Associació per a la Defensa dels 

Animals Abandonats d’Amposta en relació al pagament del mes de desembre del 

conveni de col·laboració signat corresponent al mes de desembre. 

S’ordena el pagament de la subvenció nominativa a favor de la Unió Filharmònica per 

import de 5.682,00 € en concepte de costos de personal i funcionament de la banda, 

14.260,47 € en concepte de funcionament de l’escola i 6.180,48 € en concepte del Cicle 

de música Ciutat d’Amposta. 

S’ordena el pagament de 6.000,00 € a favor de la Lira Ampostina corresponent a l’ajut 

atorgat segons el conveni subscrit entre l’Ajuntament d'Amposta i Sorea. 

S’ordena el pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina per 

import de 5.681,00 €. en relació al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

d'Amposta 

S’ordena el pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina per 

import de 1.903,29 € en concepte d’actuacions del Cor de la Lira. 

S’ordena el pagament de la subvenció nominativa a favor de la Lira Ampostina per 

import de 14.260,47 € pel funcionament de l’escola. 

S’ordena el pagament de la subvenció nominativa a favor de l’Associació de 

Restauradors d’Amposta per un import de 1.786,55 € pel conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament d'Amposta 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

S’aprova la devolució de la fiança de 7.800,20 € a Dospierre SL dipositada com a 

garantia definitiva de les obres “Construcció de bar al parc de Giribecs”. 

S’aprova la devolució de la fiança de 1.077,36 € a Dospierre SL dipositada com a 

ampliació de la garantia definitiva de les obres “Construcció de bar al parc de Giribecs”. 

 

 



 

Aprovació de realització de l’activitat “carnestoltes 2015” 

S’aprova la realització de l’activitat “Carnestoltes 2015” amb un pressupost de despeses 

aproximat de 9.000,00 €. 

 

Aprovació de realització de l’activitat “XXena. Festa de la carxofa” 

S’aprova la realització de l’activitat “XXena Festa de la Carxofa per al dia 28 de febrer 

de 2015 organitzada per la Regidoria de Comerç 

 

Aprovació de realització de l’activitat “fora estocs” 

S’aprovar la realització de l’activitat fora estoc el dia 28 de febrer de 2015 dins la 

“XXena Festa de la Carxofa per al dia organitzada per la Regidoria de Comerç 

 

Compareixença en recurs contenciós – administratiu 

S’acordar la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs contenciós número 

409/2014 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 14 

de Barcelona. 

 

Reclamació contra la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires 

Es desestima la sol·licitud presentada per I.Q.B, com a propietari de l’establiment dedicat a 

gelateria. en la que manifesta l’excessiva taxa que està pagant per l’ocupació de la via 

 

Sol·licituds d’autorització per activitats a la via pública 

S’autoritza al Club Joves ciclistes per fer una cursa ciclista “Trofeu Ciutat d’Amposta” 

el dia 29 de març de 2014 a les 10.30 per diferents carrers de la ciutat. 

S’autoritza al Club Nàutic Amposta en motiu dels campionats d’Espanya de Rem 

Ergòmetre i Rem Olímpic el proper dia 30 de gener fins l’1 de febrer de 2015 

- la col·laboració de 6 voluntaris de protecció civil. 

- tancar la circulació amb tanques i es prohibeix circular als carrers Passeig del Riu i 

Francesc Riocabo fins carrer Girona de les 8 del dia 30 de gener a les 20 hores del dia 1 

de febrer de 2015. 

S’autoritza al Club Nàutic Amposta en motiu de la “Regata Promoció i Regat Test Ct 



 

Espanya” el proper dia 24 de gener de 2015 

- la col·laboració de 3 voluntaris de protecció civil. 

- tancar la circulació amb tanques i es prohibeixi circular als carrers Passeig del Riu i 

Francesc Riocabo fins carrer Sagunt de les 8 a les 19 hores. 

S’autoritza a la Sra. M.C.Z.V en representació de la Plataforma Afectats per la Hipoteca 

poder ocupar un lloc al mercat municipal els dimarts i dissabtes en horari de mercat de 

gener fins a abril de 2015 per poder recollir signatures per poder canviar la ILP actual. 

S’autoritza al Sr. A.E.F en representació de l’agrupació local del PSC d’Amposta per 

poder muntar una paradeta informativa el dissabte 31 de gener i dimarts 3 de febrer de 

2015 de 10 a 13 hores. 

S’autoritza al Sr. Manuel Fernández Azuaga per muntar una xurreria de 4x2 m2 davant 

el pavelló de fires en motiu del carnestoltes infantil el dia 15 de febrer de 2015 

Es desestima la sol·licitud formulada pel Sr. V.B. per posar una parada d’entrepans a la 

zona dels pubs (Queen’s) de 00.00 a 06.00 hores els dies de festa. 

 

Sol·licituds d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals 

Es deixa sense efecte l’acord de la Junta de Govern local del dia 7 de novembre de 2014 

de reservar el pavelló firal per als dies 20 i 21 de febrer de 2015. en motiu de la XX 

Festa de la Carxofa. 

S’autoritza a la Regidoria de Comerç la reserva del pavelló firal per als dies 27 i 28 de 

febrer de 2015 en motiu de la XX Festa de la Carxofa. 

S’accepta la cessió d’ús del Pavelló Firal Joana Pelegrin Sanchez, actuant com a 

representant de Associació Veïns del Grau Amposta, per als dies: 

- 21, 22, 28, 29 de gener de 22:00 a 24:00 hores. 

- 4, 5, 11 i 12 de febrer de 22:00 a 24:00 hores. 

S’aprova l’exempció del preu públic per quant l’associació de veïns sol·licitant no 

persegueix una finalitat lucrativa. 

, mitjançant la qual demana permís per a la utilització del Pavelló Firal per als dies 17 

de gener de 9:00 a 19:00 hores i 18 de gener de 10:00 a 14:00 hores per realitzar 

muntatges de disco dels esportistes pertanyents al club. 

Vist l'informe emès pel Cap de l'Oficina de Gestió Tributària número 38/2015 segons el 



 

qual: 

Antecedents.- 

- La persona sol·licitant, com a representant del Club Twirling Amposta, demana 

l’ús del Pavelló Firal per a realitzar muntatges de disco dels esportistes 

pertanyents al club els següents dies: 

- El dissabte 17 de gener de 9:00 a 19:00 hores. 

- El diumenge 18 de gener de 10:00 a 14:00 hores. 

S’accepta la cessió d’ús del Pavelló Firal al Club Twirling Amposta per als dies: 

- 17 de gener de 09:00 a 19:00 hores. 

- 18 de gener de 10:00 a 14:00 hores. 

S’aprova l’exempció del preu públic per quant el club esportiu sol·licitant no persegueix 

una finalitat lucrativa. 

S’accepta la cessió d’ús de l’Auditori a Manel Pech Solá, actuant com a representant de 

APASA d’Amposta per als dies: 

- 24 de gener de 15:00 a 19:00 hores. 

- 27 i 28 de gener de 10:00 a 13:00 hores. 

S’aprova l’exempció del preu públic per quant aquesta entitat no persegueix una 

finalitat lucrativa. 

S’accepta la cessió d’ús de l’Auditori a Domingo Segura Gavaldá, actuant com a 

representant del 4rt. Curs d’ESO de l’INS. Ramon Berenguer IV d’Amposta per al dia: 

- 11 de febrer de 19:00 fins les 22:00 hores. 

S’aprova l’exempció del preu públic per quant aquest no persegueix una finalitat 

lucrativa. 

S’accepta la cessió d’ús de l’Auditori a Aida Pérez Gonzalez, actuant com a 

representant de APASA d’Amposta per al dia: 

- 13 de febrer de 09:00 fins les 17:00 hores. 

S’acorda l’exempció del preu públic per quant aquest curs no persegueix una finalitat 

lucrativa. 

 

Sol·licituds d’autorització per a l’ús de material municipal 

- S’autoritza la cessió de 6 carpes per al dia 8 de març de 2015 al Club BTT Montbike. 



 

Sol·licituds d’autorització per a l’ús del minubús 

S’autoritza al Sr. Àngel Montes Forcadell, tècnic de comerç, utilitzar el minibus els dies 

20, 21 i 23 de febrer de 2015 en motiu de l’organització de la Festa de la Carxofa. 

S’autoritza al Sr. J.R.J, responsable d’Sport Salut utilitzar el minnibus els dies 17, 18 i 

19 d’abril de 2015 atesa l’activitat “Cursa Intermón Oxfam” 

S’autoritza a la Sra.Rosa Maria Casanova Pujol Directora de la fundació Pere Mata 

utilitzar el minibús els dies 3, 4, 14, 15 i 18 de febrer de 2015 per fer sortides 

comunitàries. 

 

Propostes de modificació del SAD 

- Baixa del SAD de F.F.Z per ingrés hospitalari amb efectes del dia 31 de desembre de 

2014. 

- Baixa del SAD de J.F.A per ingrés residencial amb efectes del dia 16 de gener de 

2015. 

- Alta del SAD de A.R.P amb efectes del dia 20 de gener de 2015. 

 

Propostes de modificació del TAD 

Baixa del TAD de J.M.R.V amb efectes del dia 22 de desembre de 2014 per renúncia de 

l’interessat. 

 

Anul·lació d’acord municipal 

Anul·lar el pagament de 200,00 € a la Penya Taurina Bous per la Festa, per manca de 

justificació. 

 

Comunicacions oficials 

- Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, comprovació de l’execució de les anualitats 

prèvies al projecte executada al 2011 sobre Administració electrònica en Entitats 

Locals, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

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: 

 

Correcció d’errada en acord municipal 

S’aprova correcció acord de la JGL de 28 de novembre de 2014 d’aprovació de la 

pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions amb el Consorci Localret 

anomenat “Serveis de Telecomunicacions dels ajuntament, consells comarcals i ens 

locals adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines” on consta: 

“seguirà sent de 65.000,00 €”, ha de constar: “seguirà sent de 70.709,89 €”. 

 

Aprovació de padró fiscal 

S’aprova el padró anual del preu públic per la publicitat telemàtica i comercial 

(Amposta Comercial) any 2015, ordenança reguladora número 53 per un import de 

3.085,50 €. 

 

Proposta de contractació de personal 

S’aprova la contractació de D.C.S com a oficial primera paleta, jornada laboral 

completa del 28 de gener al 27 de juliol de 2015. 

S’aprova la contractació de P.F.F com a oficial primera paleta, jornada laboral completa 

del 5 de febrer al 4 d’agost de 2015. 

 

Al·legacions sobre recurs de reposició interposat contra acord de la Secció de les 

Terres de l’Ebre del Jurat d’Expropiació de Catalunya. 

S’aproven les al·legacions consistents en la desestimació del recurs reposició presentat 

pels Srs. Maria Elena i Maria José Ventura Forcadell, Elena Filiberta Forcadell Serret i 

Benjamín Ventura Bonet contra l’Acord de la Secció de les Terres de l’Ebre del Jurat 

d’Expropiació de Catalunya de 18 de setembre de 2014, 

S’aproven les al·legacions consistents en la desestimació del recurs de reposició 



 

presentat pel Sr. Ildefons Ventura Torta, contra l’Acord de la Secció de les Terres del’Ebre del Jurat 

d’Expropiació de Catalunya de 18 de setembre de 2014, 


