
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 30 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 23 de gener de 2015 

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

sessió anterior, de 23 de gener de 2015. 

 

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 

A Avelina Gisbert Arrufat per construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 

carrer Ataulf, 7. (Exp. 2014/327) 

Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació la sol·licitud formulada per Mario López 

Alemany, en la que demana llicència per la realització de les obres de rehabilitació 

d’habitatge existent al polígon 5 parcel·la 2 (Exp. 2014/295) 

 

Aprovació del projecte “”cobriment de la sèquia per a futur carril bici de la 

vorera del carrer Sebastià Juan Arbó” 

S’aprova el projecte per a l’execució de l’obra "Cobriment de la sèquia per a futur carril 

bici de la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó”", redactat pels Serveis tècnics 

municipals, amb un pressupost d’execució per contracta de 28.397,12 €. 

 

Contractació de serveis 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la difusió de diferents actes que es fan 



 

a la ciutat durant l’any 2015 amb Publipressmedia per un import total de 5.500,00 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la difusió de les Jornades de la 

Carxofa, Centenari del Pont, Entrevista amb l’Alcalde, Especial Turisme, Mercat a la Plaça 

i altres actes de l’any 2015 amb el Diari de Tarragona per un import total de 6.633,00 € 

S’aprova la contractació dels serveis contractació dels serveis consistents en la reparació 

de la tanca de la porta esquerra del camió grua 0306 FTS amb Nissan Germans Gelida SA 

segons oferta presentada per un import total de 545,35 € 

 

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

S’autoritza al treballador R.N.A assistir a l’activitat formativa “Compra i contractació 

pública” que es realitzarà a Tarragona el dia 10 de febrer de 2015 de 9.30 a 17 hores. 

 

Sol·licitud de modificació de jornada laboral 

S’aprova la modificació de la jornada laboral de la treballadora M.L.B que a partir del 

dia 1 de febrer de 2015, tornarà a ser jornada completa, de dilluns a divendres de 8 a 

15.30 hores. 

Ordre d’embarg de retribucions de treballadora 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre la treballadora C.G.M fins 

cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 22.822,29 €. 

 

Aprovació de pagaments 

S’aprova el pagament de 435,09 € al Sr. J.M.R.T en concepte recuperació de la part 

proporcional equivalent a 44 dies de la paga extraordinària i pagues addicionals o 

equivalents del mes de desembre de 2012. 

S’aprova el pagament de 401,00 € al Sr. J.A.B.G en concepte de recuperació de la part 

proporcional equivalent a 44 dies de la paga extraordinària i pagues addicionals o 

equivalents del mes de desembre de 2012. 

S’aprova el pagament de 377,90 € a la Sra. A.M. G, en concepte recuperació de la part 

proporcional equivalent a 44 dies de la paga extraordinària i pagues addicionals o 

equivalents del mes de desembre de 2012. 

S’aprova el pagament de 323,71 € a la Sra. O.M.F en concepte recuperació de la part 



 

proporcional equivalent a 44 dies de la paga extraordinària i pagues addicionals o 

equivalents del mes de desembre de 2012. 

S’aprova el pagament de 300,00 € al Sr. S.E.P.B, per trencament d’ulleres en accident 

laboral. 

S’aproven els pagaments dels ajuts socials de l’any 2014 als treballadors municipals 

d’acord amb l’establert a l’article del Conveni col·lectiu del personal laboral i Pacte de 

condicions de treball del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

S’aprova la devolució de la fiança de 2.737,07 € a Free Power SL dipositada pel 

tractament de residus per la llicència d’obres per la construcció d’un parc solar al 

polígon 24 parcel·la 259. (Exp. 103/2008) 

S’aprova la devolució de la fiança de 2.403,10 € a Free Power SL dipositada pel 

tractament de residus per la llicència d’obres per la construcció d’un parc solar al 

polígon 53 parcel·la 29. (Exp. 104/2008) 

 

Baixes de tributs i preus públics 

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe de l'Oficina municipal de gestió 

tributària, els quals per diversos motius resulten incorrectes (Relació número 1 a10) 

S’aprova la baixa del rebuts que figuren a l'informe la recaptació dels quals te encomanada 

BASE - gestió de tributs locals, els quals per diversos motius resulten incorrectes. (Relació 

número 1a 3) 

 

Aprovació de realització de l’activitat “dijous llarder” pel centre obert infantil 

S’autoritza per tal de poder fer una sortida a Sant Carles de la Ràpita amb els alumnes 

del Centre Obert el dia 12 de febrer de 2014 en motiu del dijous llarder de les 11 a les 

17 hores 

 

Mercat municipal 

Es suspèn la llicència del Mercat Exterior número 98 NC i es deixar expedita en poder 

de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 



 

Es suspèn la llicència del Mercat Exterior número 128 NC i es deixa expedita en poder 

de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

S’accepta la permuta de la parada del Mercat Exterior número NC 131 A de 6 metres 

lineals, ubicada al carrer Ruiz de Alda número 6, adjudicada a Anass KAMIL, per la 

parada número NC 127 de 6 metres lineals ubicada al carrer Ruiz de Alda número 2, de 

les que és titular l’Ajuntament per haver-se suspès la llicència de l’anterior titular. 

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor del Sr. 

A.C.G perquè pugui ocupar la parada número NC 90 de 4 metres el mercat dels 

 

Reclamacions de responsabilitat patrimonial 

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. A.S.G, pels 

danys soferts al seu vehicle i que ascendeixen a un total de 468,54 €. 

 

Sol·licitud d’autorització per al canvi de vehicle destinat a taxi 

S’autoritza al Sr. R.P.G, titular de la llicència de taxi número 1 de la ciutat d'Amposta, 

el canvi de vehicle destinat a taxi, de 5 places Ford S Max pel vehicle marca Ford model 

Grand Tourneo 1.6 TDCI de 5 places. 

 

Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments 

S’atorga una bonificació del 50% de la Taxa per l’Obertura d’Establiments al Sr. G.L.V, 

per obertura d’un establiment dedicat a taller d’automòbils ubicat al carrer Barcelona 

número 127, d’Amposta. 

S’atorga una bonificació del 50% de la Taxa per l’Obertura d’Establiments al Sr. A.E.B 

per obertura d’un establiment dedicat a perfumeria ubicada al carrer Corsini número 76, 

d’Amposta. 

S’atorga una bonificació del 50% de la Taxa per l’Obertura d’Establiments a la Sra. 

S.G.R per obertura d’un establiment dedicat consulta de psicologia ubicada a l’avinguda 

de Santa Bàrbara número 2-4 –entresol, d’Amposta. 

 

Proposta de compensació de crèdits i deutes 

S’aplica la compensació a l’expedient executiu número 20120122 que conté la 



 

liquidació número 458437. 

 

Sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes tributaris 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament dels rebuts d’IVTM, al Sr. A.S.M 

en dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 2015. 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament dels rebuts d’IBI i taxa recollida 

d’escombraries (pertanyents al municipi d’Amposta), al Sr. M.C:C en vint-i-quatre 

fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de febrer de 2015. 

S’accepta el fraccionament i ajornament en deu quotes mensuals d’igual quantia segons 

quadre d’amortitzacions de l’IIVTNU número 818251 a la Sra. M.R.G. 

 

Recurs de reposició contra providència de constrenyiment 

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

 

Reclamació contra la taxa per reserva de la via pública per entrada de vehicles 

Es modifica la unitat fiscal reduint els metres de 14,00 a 5,39 al Sr. A.C.B actuant en 

nom i representació de l’entitat mercantil denominada MUTRANS ALCA, S.L. 

Reclamació contra preu públic per l’ús de les instal·lacions esportives 

municipals 

S’accepta la sol·licitud presentada per J.G.O contra el preu públic per l’ús de la pisciina 

municipal per una errada creient que s’inscrivia a la llista d’espera però no al curset i se 

li han passat al cobrament tres mensualitats sense haver assistit ni un sol dia es dona de 

baixa la unitat fiscal i s’aprova la devolució dels ingressos indeguts. 

 

Reclamació contra la taxa pel servei de grua 

S’accepten les al·legacions del SR. J.J.R.P i s’anul·la la liquidació número 819922 

emesa per l’Oficina de Gestió Tributària pel fet que el servei de grua que se li va 

generar no és correcte 

 

Propostes d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament 

Es desestima la sol·licitud del Sr. A.L.L.C en la que demana que es pinte la part de 



 

davant de casa seva ja que no es respecta el gual del carrer Mestre Casanova, 13. 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. N. P. M. en la que demana autorització per 

posar miralls a la carretera del camí de Pins amb direcció a Tosses per facilitar la sortida 

i baixa de vehicles a càrrec seu. 

S’autoritza la creació d’una reserva d’estacionament per a minusvàlids al carrer Gran 

Capità, 51, per ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la tarja de 

minusvalidesa. 

 

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

S’autoritza a Moto Club Amposta poder celebrar el dia 22 de febrer de 2015 el XII Trial 

de Nens del Montsià així com també la col·laboració de protecció civil i la cessió de 30 

tanques i de l’equip de megafonia. 

 

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

S’autoritza la Sra. Carmen Loto Barceló per poder posar una parada de venta de 

gominoles al carnestoltes infantil, dintre el pavelló firal el dia 15 de febrer de 2015. 

S’autoritza a l’Associació Catalana d’afectats de Fibromiàngia Terres de l’Ebre, 

domiciliada, a utilitzar el Teatre de l’edifici municipal del Casal per a impartir un curs 

de pilates adaptat durant diversos dies del 205 

 

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

S’autoritza al Club Nàutic Amposta la cessió d’una pantalla, projector i 30 tanques per 

als dies 30 de gener a 1 de febrer de 2015 en motiu del Campionat d’Espanya de Rem 

ergòmetre i rem olímpic. 

 

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

S’autoritza la Sra. M.P.G., tècnica de serveis socials, utilitzar el minibus el dia 2 de 

febrer per valoració geriàtrica a l’Hospital de Jesús. 

S’autoritza el Sr. J.J.P.J, responsable del Club Judo Amposta poder utilitzar el minibus, 

per a desplaçaments amb l’equip els dies següents: 

- 15 i 16 de maig de 2015 (Vila Real) 



 

- 29 i 30 de maig de 2015 (Requena) 

- 19 i 20 de juny de 2015 (Cullera) 

S’autoritza el Sr. A.M.F, tècnic de comerç, utilitzar el minibus els dies 19, 25 i 26 de 

febrer de 2015 en motiu de l’organització de la Festa de la Carxofa. 

 

Propostes de modificació del SAD 

S’aprova l’alta del servei de teleassistència de la Sra. A.V.Z. 

 

Atorgament d’ajuts d’urgència social. 

S’atorga a G.M.R un ajut d’urgència social de 100,00 € per despeses de llum. 

 

Comunicacions oficials. 

- Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, concedint la prestació: lesions permanents no 

invalidants al Sr. F.G. M. 

 

Torn obert de paraules 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES 

Proposta de contractació de personal 

S’aprova la contractació d’O.M.R com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Visuals, 

categoria laboral C214, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 2 

de febrer a l’1 d’agost de 2015. 

S’aprova la contractació de V.F.Z com a Director del Centre d’Arts Visuals, categoria 

laboral A1-23, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) del 2 de 

febrer a l’1 d’agost de 2015. 


