
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 20 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: 08.40 hores 

Final: 09.16 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 13 de febrer de 2015 

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

sessió anterior, de 13 de febrer de 2015. 

 

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 

Per reforma interior d’habitatge unifamiliar al carrer Major, 45, fent constar que haurà 

d’aportar abans de l’inici de les obres el full d’assumeix de la direcció de l’obra on 

consti la signatura del tècnic. (Exp. 2014/313) 

A Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA per instal3lació d’un node 

de fibra òptica al recinte firal a l’Av. Sebastià Juan Arbó, (Exp. 2014/328) 

Per construcció d’un magatzem al carrer Flamenc, 2 de la Urbanització Eucaliptus, fent 

constar que abans de l’inici de les obres haurà d’aportar contracte amb gestor de residus. 

(Exp. 2015/010) 

A Fussmont per electrificació del sector sud-2 Valletes fase 1a, a la parcel·la 178 del 

polígon 2, (Exp. 2015/020) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Brasil, 129 

(expedient 2014/326) 

A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer Orient, 7 

(expedient 2014/324) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Sagunt, 1 

(expedient 2014/322) 

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

Vicent, 21 (expedient 2014/321) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Amàlia, 31 

(expedient 2014/320) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada al carrer Madrid, 24 

(expedient 2014/271) 

A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobre vorera i calçada a l’Av. Ràpita, 36 

(expedient 2014/253) 

 

Contractació d’obres menors 

S’aprova la contractació de les obres consistents en la pavimentació i revestiment de parets 

del solar ubicar al carrer Fosso amb Paviments, serveis i treballs Amposta SL segons 

oferta presentada per un import total de 5.832,20 € 

 



 

Contractació de serveis 

Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 

 

Contractes privats 

S’aprova el contracte privat consistent en l’arrendament de l’auditori de la Unió 

Filharmònica per als dies 11, 13, 14 i 15 de maig de 2015 per poder realitzar un teatre en 

anglès per a les escoles per part dels Imaginautes amb La Unió Filharmònica d’Amposta 

segons oferta presentada per un import total de 605,00 € 

 

Proposta de contractació de personal 

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

 

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

S’autoritza una treballadora per poder assistir a la Jornada “Novetats de gestió i millores 

en el Servei Local de Teleassistència i el repte de l’atenció domiciliària integrada social 

i sanitària2 que es realitzarà el dia 4 de març de 2015de 9.30 a 14 hores a Barcelona. 

 

Sol·licituds de pagament de la part proporcional de la paga extra de desembre 

de 2012 

S’aproven els pagaments 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 a diferents sol·licitants. 

Es desestima una sol·licitud els pagaments 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 

 

Aprovació de pagaments 

S’autoritza, disposa i es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 31 de 

data 18/02/2015 que ascendeix a un import líquid de 10.746,77 €, la qual comença amb 

Consell Esportiu del Montsià per import de 1.712,00 € i finalitza amb Carburants del 

Montsià SL per import de 1.950,00 €. 

Es reconeixen les obligacions relatives a la relacions número 32 de data 18/02/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 32.729,48 €, la qual comença amb Servigrues Tomàs 

SL import de 21.977,56 €. 

S’ordenen els pagaments dels premis de Carnestoltes 2015 als següents: 

- 300,00 € en concepte de primer Premi a la Comparsa Pearl Harbor. 

- 200,00 € en concepte de segon premi a la Comparsa Flamenco Show 

- 100,00 € en concepte de tercer premi a la Comparsa Vida Nativa 

 

Aprovació de certificacions d’obres 

S’aprova la certificació número 2 de l’obra “Urbanització del carrer Terol, aparcament i 

carrer França, fase 2”, per un import de 10.429,85 €., degudament signada pels tècnics 

directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, CONTREGISA i la factura al respecte 

número 19/2015 que ascendeix a un total de 10.429,85 €. 

 

Sol·licituds de devolució de fiances 

S’aprova la devolució de la fiança dipositada per la UTE Sorea Aquagest, per un import 



 

de 56.825,42 € dipositada en forma d’aval bancari de la Caixa d’estalvis i pensions de 

Barcelona de 13 de novembre de 2008. 

 

Embargament de crèdits 

Vista la diligència emesa per l’Agència Tributària s’ordena la retenció de les quantitats 

que hagi de percebre la Sra. RGC fins cobrir les responsabilitats reclamades que 

ascendeixen a 1.208,96 €. 

Vista la diligència emesa per l’Agència Tributària s’odena la retenció de les quantitats 

que hagi de percebre el Sr. J.V.F fins cobrir les responsabilitats reclamades que 

ascendeixen a 120,00 €. 

S’ordena la modificació de la retenció de les quantitats que hagi de percebre la 

mercantil Elca Audio SL fins cobrir les responsabilitats reclamades passant de ser de 

4.277,27 a 2.260,33 (Referència 131423318715F) 

 

Canvi de la modificació del dia festiu d’obertura comercial autoritzada 

S’aprova la substitució del dia 12 d’octubre de 2015 (obertura autoritzada de diumenges 

o festius de l’any 2015) pel dia 7 de desembre de 2015 ( festa local). 

 

Proposta d’adhesió al pla agrupat de formació continua 2015 

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Pla agrupat de formació contínua 

impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de 

Tarragona, Girona i Lleida per a l’any 2015. 

 

Aprovació de conveni de col·laboració entre el departament de cultura, el 

consell comarcal del montsià i l’ajuntament d'amposta per a la gestió de l’arxiu 

comarcal del montsià any 2015 

S’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Departament de cultura, el 

Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta per a la gestió de l’arxiu 

comarcal del Montsià per a l’any 2015. 

 

Aprovació del conveni “no et facis fora” per al desenvolupament d’un 

programa de cooperació entre fussmont i l’ajuntament d'amposta 

S’aprova l’esborrany de conveni el conveni “No et facis fora” per al desenvolupament 

d’un programa de cooperació entre Fussmont i l’Ajuntament d'Amposta per als cursos 

2014-2015 i 2015-2016. 

 

Proposta per a la signatura d’addenda de pròrroga del conveni subscrit entre 

l’agència de l’habitatge de catalunya i l’ajuntament d'amposta relatiu a la cessió 

de la gestió de tres habitatges de titularitat pública 

S’aprova l’addenda de pròrroga del conveni subscrit entre l’Agència de l’habitatge de 

Catalunya i l’Ajuntament d'Amposta relatiu a la cessió de la gestió de tres habitatges de 

titularitat pública signat en data 22 de juny de 2012 tenint aquesta pròrroga eficàcia fins 

al dia 22 de juny de 2015. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Esplai la Caixa per poder utilitzar el pavelló 

firal per realitzar el berenar dels jubilats del dia 8 a l’11 d’octubre de 2015. 



 

S’autoritza sol·licitud formulada pel tècnic de cultura en la que demana autorització per 

poder utilitzar el pavelló firal en cas de pluja o mal temps el dia 26 d’abril de 2015 per a 

la XVII Trobada de Puntaires. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Institut de Tecnificació per utilitzar l’auditori el 

dia 24 de març de 2015 de 14 a 18 hores per realitzar una activitat d’anglès adreçada a 

l’alumnat de l’ESO i batxillerat del centre. 

S’autoritza la sol·licitud de Vi en sifó SCP per poder utilitzar el pavelló firal en cas de 

pluja o mal temps els dies 12 i 13 de juny de 2015 en motiu de la Fira del vi. 

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Tècnic de Joventut per poder utilitzar l’exterior 

del pavelló firal el dia 9 de maig de 2015 de les 9 a les 19 hores per poder realitzar el I 

Torneig de Paintball Amateur, organitzat per l’Associació Amposta Jove. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada pel Tècnic de Joventut per la cessió de material per 

al dia 9 de maig de 2015 de les 9 a les 19 hores per poder realitzar el I Torneig de 

Paintball Amateur, organitzat per l’Associació Amposta Jove al Pavelló firal: 

 

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

S’autoritza la tècnica del Programa Joves per l’ocupació per utilitzar el minibus el dia 

24 de febrer de 2015 pel matí per sortida formativa amb els alumnes a Vilanova del 

Vallès i a Sant Sadurní d’Anoia per la tarda.. 

S’autoritza al Club Handbol Amposta, per utilitzar el minibus el dia 25 de febrer de 

2015 pel matí per sortida amb l’equip juvenil femení a Cerdanyola del Vallès. 

 

Propostes de modificació del SAD 

S’aproven les altes del SAD 

 

Atorgament d’ajuts d’urgència social 

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

 

Correcció d’acords municipals 

S’aprova la correcció de tres acords municipals. 

 

Comunicacions oficials 

Es dóna compte de diferents comunicacions oficials. 

 

Torn obert de paraules 

No se’n produeix cap. 

 

Urgències 

Acabament de contractes de personal 

S’aprova l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 

- administratiu de l’àrea de joventut, amb efectes del dia 2 de març de 2015. 

- tècnica per preparar la documentació de justificació per al Servei d’Ocupació amb 

efectes del dia 17 de març de 20105. 

 

 



 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Black Diamond Tunning Cars per 

realitzar l’activitat “1er Motor Show Festival Amposta” els dies 7 i 8 de març de 2015 

al pavelló firal. 

 

Ampliació del termini d’execució de l’obra “Rehabilitació de l’edifici antic 

escorxador (fase 1) 

Es desestima instància de la mercantil Servidel SLU, adjudicatària de les obres de 

“Rehabilitació edifici antic escorxador (fase 1) d’ampliació del termini d’execució de 

les obres indicades 

 

Aprovació del conveni de col·laboració per a dur a terme la participació conjunta i 

coordinada del programa de fires i promocions promogudes pel Patronat de 

Turisme de la Diputació de Tarragona i per l’Agència Catalana de Turisme de 

Catalunya any 2015 

S’aprova de l’esborrany de l’acord per a la participació conjunta i coordinada al 

programa de Fires 2015 nacionals, estatals i internacionals de l’Agència Catalana de 

Turisme. 


