
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 6 de febrer 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, Laia 

Subirats López 

Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 

Interventora de fons. Maria del Mar Medall González 

 

Inici: 08.25 hores 

Final: 9.17 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 30 de gener de 2015 

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

sessió anterior, de 30 de gener de 2015. 

 

Contractació d’obres  

S’aprova la contractació de les obres consistents en la restauració del bust de la Plaça Santa 

Susanna, pavimentació del seu voltant i de la vorera amb Paviments, serveis i treballs Amposta 

SL segons oferta presentada per un import total de 2.722,50€ 

S’aprova la contractació de les obres consistents en la construcció d’un mur de formigó armat i 

claveguera per al camp de futbol Amposta amb Limonta SL segons oferta presentada per un 

import total de 18.964,85 € 

 

 

Contractació de serveis 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la poda d’arbres de la Plaça de l’Aube a la 

Plaça Poador, Oficina de Turisme, Passeig Canal i Camp de Fubtol amb P.E.T. segons oferta 

presentada per un import total de 6.473,50 €. 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en el manteniment anual de les llicències Cítrix 

per al període comprés del 27 de febrer de 2015 al 28 de febrer de 2016 amb Alsys Information 

Technologies SL segons oferta presentada per un import total de 1.485,88€. 



 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la direcció i coordinació de la producción 

muntatge del mobiliari, l’equipament i la gràfica de l’exposició permanent de l’escorxador amb 

Serveis de comunicació SL (Grup ABS) segons oferta presentada per un import total de 3.025,50 € 

 

Aprovació de pròrroga del contracte del servei de manteniment i conservació 

d’espais enjardinats i arbrat viari del municipi d’Amposta 

S’aprovar la pròrroga del contracte per la realització dels serveis de manteniment i 

conservació d'espais enjardinats i arbrat viari del municipi d'Amposta formalitzat amb 

l’empresa Bioma Facilities, SL., fins el dia 31 d’agost de 2015. 

 

Propostes de contractació de personal 

S’aprova la contractació de la Sra. A.A.S com a monitora de plàstica a l’escola del 

Poble Nou, categoria laboral AGP-7, 4 hores setmanals (del 9 de febrer al 30 de juny de 

2015) 

S’aprova la contractació de la Sra. N.M.S com a tècnica del programa Joves per 

l’ocupació, categoria laboral A2-19, 28,12 hores setmanals (del 9 de febrer al 31 de 

desembre de 2015) 

S’aprova l’ampliació del contracte del Sr. M.V.P a jornada completa, categoria laboral 

C1-15 del 9 de febrer al 2 de març de 2015. 

 

Sol·licituds de bestretes de retribucions 

Es desestima la sol·licitud formulada pel treballador R.F.G en la que demana una 

bestreta per quantia restant fins arribar als 1.500,00 per no tenir liquidada la bestreta 

atorgada per la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2014, 

S’atorgar a la Sra. M.P.E.B una bestreta de nòmina reintegrable per import de 572,25 € 

a reintegrar abans del dia 1 de desembre de 2015 

S’atorgar a la Sra. C.F.G una bestreta de nòmina reintegrable per import de 1.574,54 € a 

reintegrar abans del dia 1 de desembre de 2015 

 

 

Aprovació de pagaments 



 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 11 de 

data 04/02/2015 que ascendeix a un import líquid de 152.272,72 €, la qual comença 

amb Carrozas Castillosa SLL per import de 3.741,33 € i finalitza amb Endesa Energia 

SAU per import de 1.298,17 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relacions número 14 de data 04/02/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 3.755,04 €, la qual comença i finalitza amb IBM SA 

per import de 3.755,04 €. 

- Ordenar el pagament dels punts anteriors. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 314,25 € al Sr. 

S.S.A 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. 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 375,35 € 

corresponent a l’import de les liquidacions de la Taxa de Recollida d’Escombraries 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

- S’aprova la devolució de la fiança de 149,71 € en concepte de gestió de residus de la 

construcció en favor de la Sra. Immaculada Obiol Baubí per l’acondicionament de local 

al carrer Jaume I, 30 (Exp. 72/2011) 

 

Aprovació de liquidació de BASE 

- S’aprova la liquidació de BASE i OGT de l’any 2014. 

 

Aprovació de conveni amb l’associació per a la defensa dels animals 

abandonats 

- S’aprova l’esborrany de conveni a subscriure amb l’Associació per a la defensa dels 

animals abandonats d’Amposta per a l’any 2015. 

 

Queixa per la retallada en el desplegament de fibra òptica 

S’aprova formular una queixa davant la mesura anunciada per Telefònica d’Espanya, 

SAU, de retallada en un 35 per 100 del desplegament de la nova xarxa de fibra òptica 

prevista per aquest any 2015. 



 

Es sol·licita a l’administració de l’Estat que adopti les mesures adients per tal que el 

desplegament de la fibra òptica per aquest any 2015 sigui el previst inicialment. 

 

Designació de professionals per impartir classes teòric – pràctiques en el 

programa jover per l’ocupació 

Es designen els professionals que realitzaran les diferents classes teòrico-pràctiques 

professionalitzadores amb les hores corresponents que impartiran per especialitat 

formativa de Febrer a Abril de 2015. 

Mòdul d’auxiliar de jardineria, vivers i projectes 300 hores 

Mòdul auxiliar de ramaderia 300 hores 

Mòdul operari d’indústries alimentàries i càrniques 300 hores 

Mòdul aqüicultura i elaboració d’arts de pesca 300 hores 

Mòdul operari d’indústries gràfiques 300 hores 

Mòdul recepció, atenció al públic i reposició 300 hores 

Mòdul de mecànica i soldadura 300 hores 

 

Mercat municipal 

- Autoritzar el traspàs de drets de les llicències del Mercat Interior (mòduls números 5-6 

i 8) a J. A. E.C. 

 

Reclamacions contra denegació d’ajuts a perceptors de rendes baixes 

Revisades les reclamacions que s’han efectuat en relació a l’acord de denegació dels 

ajuts de diversos perceptors de rendes baixes i definitivament comprovat que els 

corresponia l’ajut. 

Atès que aquestes errades de fet o aritmètiques afecten a nou beneficiaris. 

S’aprova transferir l’ajut que s’indica als reclamants. 

 

Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments 

Es concedeix la bonificació consistent en el 50 % de la quota liquidada a N.C.C per la 

taxa per la llicència d’obertura d’establiments per obrir un establiment dedicat a 

consulta de psicologia i logopèdia ubicat al carrer Bolivia número 47, 1er., C, 



 

d’Amposta. 

Es concedeix la bonificació consistent en el 50 % de la quota liquidada a Z.L per la taxa 

per la llicència d’obertura d’establiments dedicat a l’establiment de comerç de tota 

classe d’articles ubicat al carrer Josep Tarradellas número 132, d’Amposta. 

 

Sol·licituds d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

Referent a la sol·licitud d’exempció presentada per A.R.P, per la transmissió de domini pel 

títol de dació en pagament del deute de l’habitatge habitual i de la plaça d’aparcament, es 

deixar sense efectes la liquidació número 819241, donant-la de baixa per exempció i es 

manté vigent i pendent de pagament la liquidació número 819242 referent al pàrking per no 

donar-se els supòsits objectius establerts per la llei per a poder-se declarar l’exempció. 

Referent a la sol·licitud d’exempció presentada per M. T. B. J. per la transmissió de 

domini pel títol de dació en pagament del deute, es deixa sense efectes la liquidació 

número 819227, donant-la de baixa per exempció. 

Referent a la sol·licitud d’exempció presentada per E.P.P en què manifesta que ha rebut 

notificació de la liquidació número 818934 de l’IIVT per la transmissió de domini pel 

títol de dació en pagament del deute es deixa sense efectes la liquidació número 818934, 

donant-la de baixa per exempció. 

 

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

S’accepta la instància presentada per J.V.B, , en què manifesta que ha rebut notificació 

de l’IIVTNU número 817492 i que no tenint prou capacitat econòmica financera per 

poder-la pagar dintre del termini voluntari de pagament, sol·licita un fraccionament i se 

li acceptar el fraccionament i ajornament en onze quotes mensuals d’igual quantia 

segons quadre d’amortitzacions. 

Es desestima la petició de M.C.A de fraccionar el deute per quant el fraccionament 

acordat per la Junta de Govern del 21 de febrer de 2013 no es va complir. 

S’accepta la instància presentada per A.C.P., en què manifesta que li ha estat denegada la 

subvenció per sufragar part de la plusvàlua que se li va generar a conseqüència d’una compra 

venda amb subrogació d’hipoteca a favor de l’entitat bancària creditora, i al·legant que no la 



 

seva capacitat econòmica financera li impedeix transitòriament pagar la liquidació d’un sol 

cop demana un ajornament fins al 20 de desembre de 2015. 

S’accepta la instància presentada per A.S. i se li concedeix un fraccionament en quinze 

quotes mensuals d'igual quantia que integrarà el principal, el recàrrec de constrenyiment 

i i els interessos de demora que determina l'art. 53 del Reial Decret 939/2005 pel que 

s'aprova el Reglament General de Recaptació, atenent al quatre d'amortització: 

S’accepta la instància presentada per J.A.O.M, i se li concedeix un fraccionament en 

quinze quotes mensuals d'igual quantia que integrarà el principal, el recàrrec de 

constrenyiment i i els interessos de demora que determina l'art. 53 del Reial Decret 

939/2005 pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació, atenent al següent 

quatre d'amortització: 

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

el quadre d’amortitzacions sol·licitat per E.H.M. 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament dels rebuts d’IVTM i IBI, en 

divuit fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de març de 2015 

sol·licitat per R.P.R. 

S’accepta la sol·licitud de pròrroga de 6 mesos més de J. L. D. C per presentar l’acte 

que contingui la transmissió de domini dels béns i drets de naturalesa urbana que 

posseeix la herència jacent de J.C.P., que finalitzarà el dia 3 d’agost de 2015. 

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

quadre d’amortitzacions:sol·licitat per A.C.B 

 

Sol·licituds d’ampliació de termini per la presentació de documentació per 

liquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Es concedir una pròrroga per presentar l’acte que contingui la transmissió de domini 

dels béns i drets de naturalesa urbana que posseeix la herència jacent de C. M.U., que 

finalitzarà el dia 9 de març de 2015. 

 

Devolució d’ingressos indeguts 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de les quantitats retingudes i embargades, 

a la Sra. M.G. M. O. 



 

 

Reclamacions contra l’impost sobre circulació de vehicles 

S’accepta la sol·licitud presentada per E.G.P en la que demana se li traslladi la 

bonificació que ve gaudint de l'IVTM per tenir un grau de minusvalidesa igual o 

superior al 33%, del vehicle matrícula T-0270-AU al vehicle matrícula 0687-GJK. 

S’accepta la sol·licitud presentada per E.B.G, en la que demana se li traslladi la 

bonificació que ve gaudint de l'IVTM per tenir un grau de minusvalidesa igual o 

superior al 33%, del vehicle matrícula 5027-DXW al vehicle matrícula 1803-JCD. 

S’accepta la sol·licitud presentada per l’entitat Agricola Roselló, S.L.. en la que 

manifesta que ha liquidat l’import total de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

del turisme marca Rover model 220 SD 5P, per la qual cosa demana la devolució de 

part del tribut pagat referent a l’exercici 2014. 

S’accepta la sol·licitud presentada per l’entitat Agricola Roselló, S.L.. com a titular d’un 

remolc agrícola, i què, acreditant que posseeix cartilla d'inspecció agrícola, demana 

l’exempció de l'impost. 

S’accepta la sol·licitud presentada per J. J.G.M. com a titular d’un motocultor agrícola, i 

què, acreditant que posseeix cartilla d'inspecció agrícola, demana la exempció de 

l'impost. 

 

Reclamació contra la taxa per recollida d’escombraries 

S’accepta la sol·licitud presentada d.H en la que demana l’anul·lació per errada de fet de 

la liquidació de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2014 i la devolució per 

ingressos indeguts de l’any 2013 que li ha cobrat base, de l’immoble que va tenir llogat 

fins el mes de juny de 2012. 

 

Reclamació contra la taxa pel servei de grua 

Es desestima la sol·licitud formulada per I.S.P, actuant com a mandataria verbal de D. J. 

M. M. per quan el tribut liquidat per aquest servei és correcte. 

 

 

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



 

S’autoritza la Sra. S. C. G en la que demana autorització per poder celebrar la seva boda 

a la zona del castell així com també poder posar cadires realitzar una petita actuació 

musical el dia 11 de juliol de 2015 a les 18 hores. 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. J.R.J. per realitzar dues curses solidàries el 

dissabte 14 de febrer de 2015 en motiu de la celebració dels carnestoltes d’Amposta. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. M. A. C. M per poder realitzar el dia 18 

d’abril de 2015 a la zona de la biblioteca comarcal, la recreació de la guerra civil a 

Amposta. 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Club Btt Montbike per poder realitzar una cursa 

urbana de l0.000,00 € i una mitja marató el dia 8 de març de 2015, inscrita al Circuit de 

Running Series. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. T.M.M per poder instal·lar una xurreria de 6 

x 2 metres a l’exterior del pavelló firal en motiu del carnestoltes el dia de febrer de 

2015. 

S’autoritza la sol·licitud presentada per l’Esglèsia Evangèlica d’Amposta, per a la 

utilització de l’Auditori el dia 7 de març per realitzar una xerrada per als joves. 

S’autoritza a Creu Roja Amposta, a la utilització l’aula d’informàtica de l’edifici del 

Casal Municipal per a realitzar un projecte d’ocupació anomenat “itineraris d’inserció 

sociolaboral per a families amb tots els seus membres a l’atur” el següents dies, de les 

15:00 a les 18:00 hores els dies 23 de febrer, 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2015. 

S’accepta la cessió d’ús del Teatre del Casal Municipal a Y.B.C per al dia 12 de març 

de les 19:30 fins a les 21:30 hores. 

S’autoritza al Club de Twirling Amposta, a la utilització del Pavelló Firal 

Dies d’autorització Franja horària Import 

11 i 12 de juliol De 17 h. (11) a 5 h. (12) Exempt – Sense f. lucrativa 

10 i 11 de setembre De 17 h. (10) a 5 h. (11) Exempt – Sense f. lucrativa 

S’autoritza l’associació Cultural El Cerril per a la utilització de l’Auditori el dia 21 de 

març per realitzar una conferència exposició per a commemorar el 15è., aniversari. 

S’autoritza als Serveis Territorials del Departament d’Interior de les Terres de l’Ebre, la 



 

utilització del Teatre de l’edifici municipal del Casal per al dia 11 de març de 18:30 a 

21:00. 

S’autoritza al Sr. M.G.Ll. ó per poder utilitzar el buc d’assaig 2 del casal ampostí de la 

música durant l’any 2015 amb els companys de grup 

S’autoritza al Sr. R.A. N poder utilitzar el buc d’assaig 3 del casal ampostí de la música 

durant l’any 2015 amb els companys de grup. 

- Aleix Llorens Serrano 

d’ocupació. 

 

Renúncia a autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals 

S’accepta la renuncia presentada per APASA a la cessió d’ús de l’auditori per al dia 13 

de febrer de 2015 de 9 a 17 hores per motius d’infraestructura de l’entitat. 

 

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

S’autoritza al Club Btt Montbike en motiu d’una cursa urbana de l0.000,00 € i una mitja 

marató el dia 8 de març de 2015, inscrita al Circuit de Running Series, la cessió de l’ús 

dels vestidors i dutxes del pavelló, la cessió de l’equip de megafonia pel tret de sortida 

de les curses, tanques per limitar l’accés al recinte de la cursa així com cons i cinta. 

S’autoritza l’Escola de ball CBE Amposta Quick Dance la cessió de l’equip de so del 

Casal Ampostí de la Música.. 

 

Sol·licituds d’autorització per a l’edició d’obra literària 

S’autoritza la Sra. C.R.S. per a editar l’obra de Sol a Sol, accèssit pel primer premi de 

narrativa Ciutat d’Amposta a càrrec seu condicionada a que en l’edició de la mateixa es 

faci esment que és el premi accèssit del 1er Premi de Narrativa Curta Ciutat d’Amposta. 

 

Aprovació d’acords de compromís socioeducatiu 

Es dóna compte dels acords de compromís de diferents alumnes 

 

Propostes de modificació del SAD 

S’aprova l’alta del SAD de R.E.A. del 9 de desembre de 2014 al 31 de desembre de 



 

2015. 

S’aprova l’alta del servei de teleassistència a J.M.V. 

 

Atorgament d’ajuts d’urgència social 

Atorgar a F.S. P.un ajut d’urgència social de 48,22 € per despeses de llum. 

Atorgar a M. Ch. un ajut d’urgència social de 50,70 € per despeses de llum. 

 

Correcció d’errada en acord municipal. 

S’aprova rectificar l’acord de bonificació concedit en la JGL en sessió del passat 16 de 

gener de 2015, rectificant el punt PRIMER que quedarà redactat se la següent manera: 

PRIMER.- Compensar el crèdit de 80,00 € a nom de C. M. A. (com a representant de la 

comparsa “De què em sones”) amb la quantitat equivalent del deute tributari que 

manté amb l’Ajuntament d’Amposta a Base Gestió d’Ingressos – Oficina del Montsià. 

 

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 

- Subdelegació del Govern a Tarragona, autoritzar les tirades del Club de Tir Montsià 

per a l’any 2015. 

 

Autorització per assistència a acte cultural 

S’autoritza a diferents treballadors a assistir el proper dia 9 i 10 de febrer de 2015 a la 

presentació de la XX Festa de la Carxofa al Mercat de Santa Caterina. 

 

Aprovació de certificacions d’obres 



 

S’aprova la certificació número 4 de l’obra “Rehabilitació de l’edifici antic escorxador”, 

per un import de 45.347,73 €., degudament signada pels tècnics directors de l’obra i 

l’empresa adjudicatària, Servidel SLU. I la factura al respecte número 122/14 

 

Aprovació de col·laboració per a la instal·lació de parada de sementals. 

S’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Organisme Autònom “Cria 

Caballar de las Fuerzas Armadas” (Centre militar de cria cavallar de Zaragoza) per tal 

de fomentar la cria equina al municipi d’Amposta per a l’any 2015. 


