
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 13 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: 09.16 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 6 de febrer de 2015 

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

sessió anterior, de 6 de febrer de 2015. 

 

Contractació d’obres menors 

S’aprova la contractació de les obres menors consistents en l’arranjament urgent del sostre de 

dos caselles interiors del mercat municipal pel seu mal estat amb JA.C.G. segons oferta 

presentada per un import total de 1.403,60 € 

S’aprova la contractació de les obres menors consistents en arranjar l’enfonsament del sostre de 

cinc nínxols del cementiri municipal i pintar-los a fi de garantir la no filtración d’aigua amb 

Marbres i Granits Narcís Peris Tafalla SL segons oferta presentada per un import total de 

1.512,50 € 

 

Contractació de serveis 

S’aprova a la contractació dels serveis consistents en el manteniment de jardins de la zona PMU-

1 de la zona del PMU-1 (Zona palmeres i Centre comercial) de l’1 de febrer al 31 d’agost de 2015 

amb Iberplant Jardineria i Vivers SL segons oferta presentada per un import total de 7.178,36 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la implementació del programa “Be an 

Entrepreneur” a les 7 línies dels 3 centres IES Montsià, Institut de Tecnificació i Sagrat Cor amb 

Fundació Escola Emprenedors segons oferta presentada per un import total de 4.200,00 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la pintura dels mòduls galvanitzats i fusteria 

de la sala d’exposicions de l’escorxador amb Autopintors Codorniu SL segons oferta presentada 

per un import total de 2.405,81 € 

 

Contractació de subministraments 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en mòduls de fusteria en melamina per 

a la sala d’exposició de l’escorxador amb Almain Montisà Fusteria i Lacats SL segons oferta 

presentada per un import total de 5.657,11 € 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en estructures galvanitzades de ferro 

per a la sala d’exposició de l’escorxador amb Gómez Mollet SL segons oferta presentada per un 

import total de 6.701,09 €. 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en equipament per a la cuina de l’edifici 

de l’antic escorxador amb Accensi Equipaments Hosteleria SL segons oferta presentada per un 

import total de 11.485,56 € 



 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en l’adquisició i plantació de sis arbres 

per a la Plaça Acollidora amb Iberplant Jardineria i Vivers SL segons oferta presentada per un 

import total de 2.869,36 € 

 

Proposta de nomenament de caporal de la policia local en pràctiques 

Es nomena el Sr. J.J.LL.B per ocupar en pràctiques plaça de Caporal de la Policia local, 

amb efectes del proper dia 17 de febrer de 2015, restant el seu nomenament per ocupar la 

plaça esmentada en propietat pendent de la superació del Curs de formació per a la 

promoció a realitzar a l'Institut de Segureta Pública de Catalunya i el període de pràctiques 

previst a les bases reguladores de la convocatòria. 

 

Proposta de nomenament per a la realització eventual de les tasques de caporal 

de la policia local 

S’aprova la substitució eventual del Caporal de la Policia local, J. Ll. P. R, per l’agent 

del cos, B. A.P., qui realitzarà les tasques de Caporal durant el període de duració de la 

baixa mèdica de l’anterior. 

 

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

S’autoritza a una treballadora assistir a la Jornada d’aplicació de la LRSAL: Balanç 

sobre l’afectació de competències locals, el dia 26 de febrer de 2015 de 8.45 a 17.15 

hores a la seu del Col·legi de Registradors de Catalunya a Barcelona. 

S’autoritza a un treballador assistir a l’activitat de formació denominada “Jornada sobre 

aplicació de la reforma legal dels consorcis” a realitzar els propers dies 18 i 19 de febrer 

de 2015 de 9,00 a 14,30 hores a Barcelona. 

S’autoritza a una treballadora assistir a la “Jornada sobre la Llei de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, de Catalunya” a realitzar el dia 25 de febrer de 

2015 de 9,00 a 17,45 hores a Barcelona. 

S’autoritza a una treballadora a assistir al curs d’aprofundiment en eines de PNL i 

coaching i la seva aplicació en la intervenció els dies 21 de febrer, 7, 21 de març i 11 

d’abril a Tortosa de 9 a 14 hores. 

S’autoritza a una treballadora per assistir a l’acte de presentació oficial de les 

Biblioteques el divendres 20 de febrer de 2015 de 10 a 11,30 hores al Saló Sant Jordi 

del Palau de la Generalitat. 

S’autoritza dues treballadores assistir a la reunió de treball per a la coordinació del nou 

programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per 

l’ocupació, el divendres 20 de febrer de 2015 a les 10 hores a Barcelona. 

 

Sol·licituds de bestretes de part proporcional de paga extra de desembre de 2012 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

Modificació d’ordre d’embargament de retribucions de treballador 

S’aprova la modificació del deute l’expedient que va originar l’embargament a un 

treballador el qual passa a ser de 184,24 € deixant sense efecte l’import anterior. 

 

 

 

Aprovació de les bases per l’atorgament de subvencions per la realització de 



 

programes i activitats d’atenció social i semblants 

S’aproven les bases específiques per l'atorgament de subvencions a associacions i 

similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per a 

l’any 2015, obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins el dia 

31 de març de 2015. 

 

Aprovació de les bases per l’atorgament de subvencions per la realització de 

programes i activitats culturals 

S’aproven les bases específiques per l'atorgament de subvencions a particulars, 

associacions de veïns i similars per a la realització de programes i activitats de promoció 

i difusió cultural i festes populars a l’any 2015, obrint el termini de presentació de 

sol·licituds del 20 de març al 4 de maig de 2015. 

 

Aprovació de les bases per a la participació de parades de venda i tallers 

d’oficis a la festa del mercat a la plaça – 2015 

S’aproven les Bases reguladores per a la instal·lació de parades de venda i tallers 

d’oficis en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2015 obrint el 

termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert del 2 de març al 27 d’abril de 

2015. 

 

Aprovació de les bases per a la ubicació de tavernes a la festa del mercat a la 

plaça – 2015 

S’aproven les Bases reguladores per a la instal·lació de tavernes en motiu de la Festa del 

Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2015 obrint el termini de presentació de 

sol·licituds, que restarà obert del 2 de març al 27 d’abril de 2015. 

 

Aprovació de padró fiscal 

S’aprova el padró anual dels guals permanents i zones de càrrega i descàrrega any 2015 

per un import de 127.614,22 €. 

 

Aprovació de pagaments.  

S’autoritza, disposa i es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 17 de 

data 11/02/2015 que ascendeix a un import líquid de 16.381,39 €, la qual comença amb 

Ferrer Ojeda SL per import de 4.406,65 € i finalitza amb Club Nàutic Amposta per 

import de 1.951,96 €. 

Es reconeixen les obligacions relatives a la relacions número 18 de data 11/02/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 15.403,09 €, la qual comença amb Serveis Arensis SL 

per import de 6.562,94 € i finalitza amb Agrupació de Servicios y Productos de Audio 

per import de 1.508,11 €. 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

S’aprova la devolució de la fiança de 420,71 € a la Sra. A.E.C, en concepte de 

tractament de residus per la construcció de magatzem al polígon 20 parcel·la 175. (Exp. 

2014/148) 

 

 

Compareixença en recurs contenciós – administratiu 



 

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

39/2015 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de 

Tarragona. 

 

Reclamacions contra l’impost sobre circulació de vehicles 

S’accepta la sol·licitud presentada per R.L.M, 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% a un altre vehicle. 

S’aprova la reclamació presentada per E.R.P.B, i s’aprova devolució de part del tribut 

pagat referent a l’exercici 2014 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del 

turisme marca Mitshubishi model L 2000 GLS, 

 

Revocació de llicències per reserva de la via pública per entrada i sortida de 

vehicles 

S’aprova la immediata suspensió de les llicències relacionades per manca de pagament 

de la taxa per l’ocupació de via pública guals. 

 

Sol·licitud de revocació de conceptes tributaris accessoris 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

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

S’aprova col·locar dos cartells de zona inundable al barranc de la zona del polígon 54 

parcel·la 34. 

Es desestima adoptar mesures per fer reduir la velocitat dels vehicles al seu pas pel tram 

final del carrer Miquel Granell amb elements físics reductors de velocitat homologats 

abans dels passos de vianants. 

S’autoritza la creació d’una plaça de reserva d’estacionament per a minusvàlids a la 

Plaça de l’Aube, 9, la qual podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la 

tarja de minusvalidesa. 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Club BTT Montbike en la que demana en motiu 

de la cursa urbana i mitja marató el dia 8 de març, que es prohibeixi estacionar als 

vorals dels carrers de l’Av. Ràpita des del creuament amb el carrer Sebastià Juan Arbó 

fins la seva finalització al carrer Grau i també al propi Sebastià Juan Arbó en direcció 

esportiva on es realitzarà la sortida de la prova. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Cultural Les Set Piques per poder 

celebrar la 9a edició de Caminada amb Lluna Plena pel Delta de l’Ebre el dia 2 de maig 

de 2015 amb sortida i arribada des del Poble Nou del Delta així com també s’autoritza 

la col·laboració de la Policia Local i dels voluntaris de Protecció Civil amb els recursos 

humans disponibles. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per Marketing Land per poder posar un petit stand 

automontable de 4m2 el dia 24 de febrer de 2015 per realitzar una campanya 

informativa de Gas Natural i s’aprova la liquidació de les taxes corresponents. 

S’autoritza poder celebrar una boda a la zona del castell, posar cadires i realitzar una 

petita actuació musical el dia 30 de maig de 2015 a les 12 hores. 

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



 

S’autoritza la sol·licitud presentada per R.C de cessió d’ús de l’Aula Magna de l’edifici 

del Casal Municipal per als dies 17 i 18 de febrer de 9:45 fins a les 14:00 hores i 

s’aprova la liquidació de les taxes que ascendiran a l’import de 80 €. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Escola de Dansa Jacqueline Biosca per poder 

utilitzar el pavelló firal el dia 13 de febrer de 2015 per poder assajar en motiu de 

Carnestoltes. 

 

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

S’autoritza la cessió de l’equip de so per al dia 14 de febrer de 2015 en motiu de les 

curses solidàries de Carnestoltes. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Cultural Les Set Piques, per 

utilitzar 12 carpes, el dia 2 de maig de 2015 en motiu de la caminada amb Lluna Plena. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per la tècnica de Serveis Socials per utilitzar el 

minibus els dies 23 de febrer, 23 de març i 27 d’abril de 2015 per poder acompanya als 

usuaris del SAD a comprar. 

d’ocupació. 

 

Aprovació d’acords de compromís socioeducatiu 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

Propostes de modificació del SAD 

S’aproven les altes i baixes del SAD. 

 

Atorgament d’ajuts d’urgència social 

S’aproven els atorgaments d’ajuts d’urgència social 

 

Torn obert de paraules 

No se’n formula cap. 

 

Urgències 

Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a centres escolars per a la 

sociabilització de llibres corresponents al curs 2014-2015. 

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres escolars per 

a la sociabilització de llibres corresponents al curs 2014-15, aprovant el termini de 

presentació de sol·licituds, que restarà obert fins el dia 23 de març de 2015. 

 

Aprovació de les Bases del “VIII Premi de Recerca a Batxillejat Ciutat 

d’Amposta” 

S’aproven les bases reguladores del VIII Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat 

d’Amposta” corresponent al curs 2014/2015, aprovant el termini de presentació de 

sol·licituds, que restarà obert fins el dia 12 de juny de 2015. 

 

 

 

Designació de formador del Programa Treball i Formació 



 

Es designa per a impartir les 90 hores de l’acció formativa, al professional formador 

que realitzarà la formació del set treballadors del programa, tots els divendres, fins al 24 

d’abril de 2015, a les dependències de l’aula d’informàtica de l’edifici de la Biblioteca 

Comarcal 

 

Sol·licitud d’autorització per ús temporal de finca municipal 

S’autoritza, per un termini de dos anys, a comptar a partir de l’endemà de la notificació del 

present acord a la Sra. C.M.F, utilitzar el polígon 24 parcel·la 396 per tal que pasturen les 

cabres per la finca de propietat municipal. 


