
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 27 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: 08.30 hores 

Final: 09.20 hores 

 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 20 de febrer de 2015 

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

sessió anterior, de 20 de febrer de 2015. 

 

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 

A Otero Teixidó CB per enderroc de nau al carrer Bernat, 1. (Exp. 2015/014) 

A MJCB per construcció de magatzem al carrer Ataulf, 18-22. (Exp. 2014/314) 

 

Contractació de subministraments 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en tres focus per tal d’il·luminar el 

bust de la plaça Santa Susanna. amb Mittom Sistemes 2 SL per un import total de 

1.108,57 € 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en diferents tipus d’arbres per tal 

de substituir arbres morts amb Dalmau Panisello e Hijos SL per un import total de 

1.247,40 € 

 

Contractació de serveis 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la promoció de la Festa de la Carxofa. 

amb J.S.M. segons oferta presentada per un import total de 363,00 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la promoció de la Festa de la Carxofa i 

mòdul especial promoció Terres de l’Ebre amb Promotora Mediterranea de 

Informaciones y comunicaciones SA per un import total de 2.347,40 €. 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la promoció de la Festa de la Carxofa, 

Carnestoltes, Mercat a la Plaça, Festes Majors, Fira Amposta. amb Cep Anuncis, agència 

de publicitat per un import total de 2.299,00 €. 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la gestió i coordinació de les activitats 

realitzades a Fira Amposta 2015 tant pel que fa a la pròpia fira com les activitats que es 

realitzen al recinte amb Promotec SCCL per un import total de 9.922,00 € 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en accés a les base de dades Wolster 

Kluwer, promoció accés a la Ley Digital per a clients del Consultor amb Wolster Kluwer 

per un import total de 2.722,50 € 

 

Proposta de contractació de personal 

S’aprova la contractació de MVP per a que realitzi tasques de suport de l’àrea de 

cultura, 17,50 hores setmanals (de dilluns a divendres de 8 a 11.30), categoria laboral 



 

C1-15 del 3 de març al 2 d’abril de 2015. 

S’aprova la contractació de MVP per tal que realitzi les tasques d’administratiu de 

l’àrea de joventut 20 hores setmanals (de dilluns a divendres de 11.30 a 15.30), 

categoria laboral C1-15 del 3 de març al 3 d’abril de 2015. 

S’aprova la contractació de MTRS per realitzar totes les tramitacions i seguiment del 

pla de l’habitatge, categoria laboral AGp-7, 20 hores setmanals de dilluns a divendres 

de 9 a 13 hores de l’1 de març al 31 de maig de 2015 

S’aprova la contractació de JCE per al centre obert juvenil categoria laboral AGp-7, 15 

hores setmanals de dilluns a divendres de 17 a 20 hores de l’1 de març al 31 de maig de 

2015 

S’aprova la contractació de JFGG i JMTH per tenir cura dels cavalls, la seva 

alimentació i la seva neteja del centre de cria cavallar, categoria laboral AGp-8, jornada 

laboral completa del 25 de març al 10 de juny de 2015 

 

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

S’autoritza a dos treballadors per poder assistir a la Jornada “Novetats i línies de futur 

de la central de compres del món local de Catalunya” que es realitzarà el dia 5 de març 

de 2015 de 9 a 14.30 hores a Amposta a la seu del Consell Comarcal del Montsià. 

 

Ordre d’embarg de retribucions de treballadors 

S’ordenen la retenció d’embarg de retribucions de diferents treballadors municipals. 

 

Aprovació de conveni de col·laboració educativa 

S’aprova el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball de 

l’alumne PEF. 

S’aprova el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball de 

l’alumne JZA. 

 

Aprovació de padró fiscal 

S’aprova el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica any 2015 per un 

import de 1.444.313,04 €. 

 

Aprovació de pagaments 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 45 de 

data 25/02/2015 que ascendeix a un import líquid de 29.043,50 €, la qual comença amb 

Joel Hosteleria SLU per import de 1.452,00 € i finalitza amb SOREA SA per import de 

3.306,22 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relacions número 44 de data 25/02/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 19.876,01 €, la qual comença amb Urbaser SA per 

import de 7.000,16 € i finalitza amb Urbaser SA per import de 12.875,85 €. 

- S’aprova el pagament dels punts anteriors. 

 

Aprovació de conveni de col·laboració amb foment d’art i cultura i Fundació 

Catalunya - la Pedrera 2015 

S’aprova l’esborrany de conveni a subscriure amb l’entitat Foment d’Art i Cultura, la 

Fundació Catalunya la Pedrera i l’Ajuntament d'Amposta per a l’any 2015. 

 



 

Proposta de designació de representant en comissions d’escolarització 

Es designar el Regidor Sr. Josep Antoni José Nos com a representant d’aquest 

Ajuntament en les Comissions d’escolarització següents: 

Codi Comissió Nom Comissió Etapa 

0243102 CGA Amposta EINF 2C I EPRI 

0243202 CGA Amposta ESO 

0243302 CGA Amposta BATX, CFGM 

 

Proposta de designació de tècnics directors d’obra 

S’aprova la designació de tècnics per a l’obra “Rehabilitació de la Xemeneia del Molí 

Adell”. 

 

Mercat municipal 

- S’autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior (NC 97) a: 

Montserrat Marcelino Ferré. 

- Es suspendre la llicència del Mercat Exterior número 7 NC i deixar-la expedita en 

poder de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

- Es suspèn la llicència del Mercat Exterior número 136 NC i deixar-la expedita en 

poder de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

- Es rescindeix la llicència del mercat exterior referent a la parada número NC147 amb 

efectes 1 de febrer de 2015. 

 

Proposta de resolució de lloguer de caselles exteriors del mercat municipal 

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

 

Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments 

- Es concedeix una bonificació del 65 % de la quota liquidada al Sr. JAGM per obrir 

una tenda de productes alimentaris ubicada al carrer Verge de Montserrat 

- Es concedeix una bonificació 80 % de la quota liquidada a Flexoservei, S.L. 

corresponent a la taxa per l’obertura d’una indústria de elaboració de dissenys i 

fabricació de clixés i motllos 

- Es concedeix una bonificació del 50 % de la quota liquidada a Melich Moya, S.L 

corresponent a la taxa per l’obertura d’un comerç d’aparells d’electrodomèstics 

- Es concedeix una bonificació del 50 % de la quota liquidada al Sr. JSS corresponent a 

la taxa per l’obertura d’un despatx d’arquitectura 

 

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

naturalesa urbana 

- S’aprova la sol·licitud d’exempció presentada per DLRR corresponent a la liquidació 

número 819913 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’adjudicació judicial 

derivada d’expedient d’execució hipotècaria, 

- S’aprova la sol·licitud d’exempció presentada per AK corresponent a la liquidació 

número 819932 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’adjudicació judicial 

derivada d’expedient d’execució hipotecaria. 

 

Reclamacions contra l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

- S’aprova la sol·licitud presentada per SHB, en la que demana se bonifiqui l'IVTM per 



 

tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 84%, al vehicle de la seva propietat 

- S’aprova la sol·licitud presentada per JJBC, en la que demana se bonifiqui l'IVTM per 

tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, al vehicle de la seva propietat. 

- S’aprova la sol·licitud presentada per MFB, 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%, 

- S’aprova la sol·licitud presentada per MWQZen 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%, 

- S’aprova la sol·licitud presentada per AJGAen 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%, 

 

Reclamació contra la taxa per servei de grua 

- Es desestima a reclamació presentada per AGQ, en la que demana l’anul·lació del 

servei de grua i en conseqüència la devolució per ingressos indeguts pel servei de grua 

que se li va cobrar per la immobilització i retirada de vehicle de la seva propietat. 

 

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

S’aprova la sol·licitud presentada per FFS i es donen de baixa dos rebuts mensuals de la 

Piscina Municipal que ja estaven cobrats per rebut trimestral i s’aprova la devolució er 

ingressos indeguts. 

 

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

- S’accepta el fraccionament i ajornament en nou quotes mensuals d’igual quantia al 

Sr.VM corresponent a la liquidació número 799626 de l’IIVT per transmissió per 

execució hipotecària, que ascendeix a la quantitat de 432,28 € 

- S’accepta la instància presentada per SLN, 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 febrer de 2016. 

- S’accepta la instància presentada per l’entitat Evagio, S.L. mitjançant la qual manifesta que 

té pendent de pagament la liquidació número 800164 corresponent a la liquidació de 

l’ocupació de la via pública bars exercici 2014 (que compren els quatre trimestres) i no 

disposant de recursos econòmics suficients per pagar-la d’un sol cop, se li concedeix un 

fraccionament, en deu quotes mensuals d'igual quantia més els interessos de demora 

- S’accepta la instància presentada per TS mitjançant la qual manifesta que té pendent 

de pagament una sanció per infracció a l’ordenança de policia i bon govern, amb 

número de liquidació 820013, per molèsties als veïns per crits, baralles i escàndol i no 

disposant de recursos econòmics suficients per pagar-la d’un sol cop 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 

- S’accepta la instància presentada per AM mitjançant la qual manifesta que té pendent 

de pagament una sanció per infracció a l’ordenança de policia i bon govern, amb 

número de liquidació 802710, per baralles i escàndol i no disposant de recursos 

econòmics suficients per pagar-la i se li concedix un fraccionament en sis quotes 



 

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

interessos de demora 

- S’accepta la reclamació presentada per l’entitat mercantil "MONMANFER 

AMPOSTA, S.L."en la que manifesta que ha rebut liquidació de la taxa d’obertura 

d’establiment d’un taller de reparació i fabricació de maquinària i no disposant 

transitòriament de recursos econòmics per pagar-la d’un sol cop se li accepta el 

fraccionament i ajornament en tres quotes mensuals d’igual quantia. 

- S’accepta la sol·licitud presentada AMML d’ampliació de fraccionament de pagament 

dels rebuts IBI I Taxa de Recollida d’Escombraries, en vint-i-quatre fraccions mensuals 

d’igual quantia a comptar del proper 20 de març de 2015. 

- S’accepta la sol·licitud presentada per FGB d’ampliació de fraccionament de pagament 

dels rebuts IBI I Taxa de Recollida d’Escombraries, en vuit fraccions mensuals d’igual 

quantia a comptar del proper 20 de març de 2015. 

 

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

- S’aprova la senyalització del carrer Melilla i carrer Europa amb senyalització vertical 

de prohibit estacionar a les cantonades del carrer Melilla en Torreta i a la del carrer 

Melilla amb Europa així com senyalització horitzontal de zona d’etacionament en els 

dos carres. 

- S’aprova l’ordenació d’estacionaments del carrer Abeurador que en l’actualitat és 

quinzenal i deixar com a zona d’estacionament fixa la part esquerra. 

 

Sol·licitud de reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega 

- S’aprova la sol·licitud presentada JOL-DAN CONFECCIONS, S.L. en la que demana 

l’ocupació de la via pública mitjançant una reserva per a la càrrega i descàrrega de 

mercaderies enfront de l’establiment de restaurant que regenta ubicat al carrer Josep 

Tarradellas número 130. 

 

Sol·licitud d’autorització d’activitat extraordinària 

- S’autoritza a la Societat Musical La Lira Ampostina, a realitzar una activitat 

extraordinària el dia 7 de març de 2015 consistent en una Festa Tribut Michael Jackson 

per a majors de 16 anys de 00.00 a 06.00 hores a la Sala de Ball de la Societat, en la que 

es preveu una afluència d’unes 500 persones. 

 

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

- S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Surt al Castell en la que demana 

autorització per a la realització d’unes festes alternatives a la zona del castell els dies 17, 

18 i 19 d’agost de 2015 de 18.00 a 06.00 hores. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Surt al Castell en la que demana 

autorització per a la realització d’un “correbars” el dia 19 d’agost de 2015 d’acord amb 

el recorregut adjunt, així com la col·laboració de la Policia Local. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Surt al Castell en la que demana 

autorització per a la realització d’un vermut musical a la Plaça del Mercat el dia 22 

d’agost de 2015 de les 10 a les 16 hores. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per Rita CBE Amposta Quick Dance en la que 

demana la col·laboració de protecció civil per al dia 22 de febrer de 2015 

- S’autoritza al Sr. FGC en la que demana autorització per poder instal·lar una carpa 



 

publicitària a l’espai públic situat davant el mercat municipal el dia 10 de març de 2015. 

S’autoritza la Sra. CSC, propietària de la llibreria la Gavina,’ocupació de la via pública 

amb taules davant de la llibreria al carrer Major 21 i de prohibir la circulació al carrer 

Major en motiu de la venda de llibres els per la Diada de Sant Jordi el dia 23 d’abril de 

2015. 

 

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

- S’autoritza la sol·licitud presentada per APASA per a la utilització del Teatre de 

l’edifici municipal El Casal el dia 24 de març per a impartir un curs formatiu per al seu 

personal. 

- S’autoritza la sol·licitud presentada la Fundació Pere Mata Llar Residència 

d’Amposta, per a la utilització del Teatre de l’edifici municipal del Casal per a celebrar 

la festa de Nadal de la Llar residència el dia 19 de desembre de 2015 de les 11:00 hores 

a les 12:00 hores i de les 15:00 hores a les 19:00 hores. 

- S’autoritza la sol·licitud presentada per l’Assemblea Nacional Catalana, mitjançant la 

qual demana permís per a la utilització de l’Aula Magna de l’edifici municipal del Casal 

durant el dia 7 de març de 10:00 hores a 13:00 hores. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per Atisae en la que demana autorització per poder 

realitzar les inspeccions tècniques als vehicles agrícoles a un recinte o parcel·la 

municipal els dies 23 i 25 de març de 2015 a partir de les 8 hores 

- S’autoritza la sol·licitud presentada per la Federació de Comerç d’Amposta, 

mitjançant la qual demana permís per a la utilització de l’Auditori el dia 9 de març de 

les 21:30 fins les 24:00 hores per poder fer portar a terme l’Assemblea general 

extraordinària. 

 

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

- S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Black Diamond tunnig Cars en la 

que demanen la cessió de 30 tanques i un escenari dintre del pavelló firal per als dies 7 i 

8 de març de 2015 en motiu del Motor Show Festival Amposta. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada pel Director del Torneig Internacional de les Terres 

de l’Ebre en la que demana la sessió de 16 carpes per als dies 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2015 

en motiu del Torneig Internacional Terres de l’Ebre que es realitzarà al camp municipal 

d’Amposta. 

 

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

- S’autoritza la sol·licitud formulada pel tècnic de joventut en la que demana 

autorització per utilitzar el minibus els dies 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30 i 31 de 

març i 1 d’abril de 2015 en motiu del saló de la infància. 

 

Propostes de modificació del SAD 

S’aproven les modificacions del SAD. 

 

Atorgament d’ajuts d’urgència social 

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

 

Comunicacions oficials 

- S’aproven diferents comunicacions oficials. 



 

Torn obert de paraules 

No se’n produeix cap. 

 

Urgències 

Baixes de tributs i preus públics 

S’aprovar la baixa del rebuts de la Relació número 11 a 18 de l’Oficina de Gestió 

Tributària. 

- S’aprova la baixa del rebuts de la Relació 3 a 5, de Base Gestió d’Ingressos. 

 

Propostes de modificació del TAD 

S’aproven les modificacions del TAD. 

 

Recurs de reposició contra liquidació d’IIVT 

- Es desestima el recurs de reposició presentat per Buildingcenter, S.A. en què manifesta que 

ha rebut notificació de la liquidació número 819024 de l’IIVT per la transmissió de domini 

pel títol de venda i que no està d’acord amb la liquidació per quant indica que no concorre el 

fet imposable, vulneració del principi de capacitat econòmica i inexistència d’increment de 

valor, per quan la liquidació tributària s’ajusta a dret. 

 

Contractació menor d’obres 

- S’aprova la contractació de les obres consistents en la col·locació de reixes pluvials al 

carrer Torreta cruïlla amb el carrer Carles I amb Contregisa segons oferta presentada per 

un import total de 4.553,51 € 

 

Aprovació de conveni 

- S’aprova el conveni de col·laboració de l’administració de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant el departament d’ensenyament i l’Ajuntament d'Amposta per a la realització 

i de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al 

Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el 

títol de graduat/da en educació secundària obligatòria 

 

Aprovació de pla de seguretat i salut 

- S’aprova el pla de seguretat i salut de l’obra “Condicionament interior de l’edifici 

Escorxador” 


