
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 6 de març 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 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons. Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva absència: 
Isabel Ferré Roca i Laia Subirats López 
 
Inici: 08.15 hores 
Final: 09.10 hores 
 

Aprovació de l’acta de la sessió duta a terme el dia 27 de febrer de 2015 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la 
sessió anterior, de 27 de febrer de 2015. 
 

Sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d’obres 

S’aprova el canvi de nom de la llicència de la llicència d’obres número 2007211/2007 
consistent en la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Sebastià Juan 
Arbó, 98, en favor de Promociones Inmobiliarias Joan Arboç 94 SL., advertint a 
l’interessat que la pròrroga venç el proper dia 11 d’abril de 2015. 
 

Contractació d’obres 

S’aprova la contractació de les obres de les obres consistents en l’arranjament del tram 
final del camí de Pilar de Gaspar CONTREGISA segons oferta presentada per un import 
total de 16.492,30 € 
 

Contractació de subministraments 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en material per a les pràctiques 
del mòdul de jardineria. amb Cultidelta SL segons oferta presentada per un import total 
de 4.308,11 € 
 

Aprovació de la pròrroga per a l’any 2015 del conveni “banc d’ajudes 

tècniques” 

S’aprova la pròrroga d del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta, 
Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Consell Comarcal de la Terra Alta, consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al projecte de 
Banc d’ajudes tècniques per a l’anualitat 2015. 
 

Aprovació de conveni de col·laboració amb l’associació siloé, per la construcció 

de la casa d’acollida 

S’aprova l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb SILOÉ, per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al 
desenvolupament de les obres de construcció de la nova casa d’acollida de persones 
sense sostre i el seu equipament. 
 



 

Aprovació de conveni marc de col·laboració amb EUSES Terres de l’Ebre per a 

la realització de pràctiques acadèmiques externes 

S’aprova l’esborrany del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i 
EUSES Terres de l’Ebre Escola Universitària de la Salut i l’Esport, per a la realització 
de pràctiques acadèmiques externes. 
 

Aprovació de conveni de col·laboració educativa 

S’autoritza la realització de formació pràctica de l’alumne S.S.M, a l’Oficina de 
Turisme els dilluns, dimarts, dijous i dissabtes de 9 a 13 hores del 9 de març al 24 de 
juliol de 2015. 
S’aprova el conveni de cooperació educativa a signar entre la Fundació per ala 
Universitat Oberta de Catalunya, l’Ajuntament d'Amposta i l’alumna R. A. F.Ll.per a la 
realització de les pràctiques de l’alumna indicada al Centre obert Infantil de l’àrea de 
Serveis Socials. 
 

Aprovació de realitzacío de l’activitat “saló de la infància i la joventut” 

S’aprova la realització de l’activitat “Saló de la infància i la joventut” els dies 27, 28, 
29, 30 i 31 de març de 2015 al pavelló firal de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores, excepte 
el diumenge al matí que estarà tancat. 
 

Aprovació de les bases del concurs d’aparadors comercials 

S’aproven les Bases reguladores del concurs d’aparadors comercials, dintre la Festa del 
Mercat a la Plaça 2015 obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert 
fins al dia 3 de maig de 2015. 
 

Sol·licitud de pròrroga d’arrendament de caselles exteriors del mercat 

municipal 

S’acceptar la pròrroga del lloguer de les caselles exteriors del mercat municipal número 
4, 5 i 6 del carrer Primer de Maig al Sr. R. Q.R. fins el proper dia 31 d’octubre de 2016. 
 

Sol·licitud de resolució de contracte d’arrendament d’habitatge 

S’acceptar la resolució del contracte de lloguer de l’habitatge ubicat al carrer Parlament, 
15, 2on 1a formalitzat amb la Sra. M.C.B.B, amb efectes del dia 28 de febrer de 2015. 
 

Sol·licitud d’ajut per adquisició de cadira de rodes 

S’atorga al funcionari Sr. X.M.M, un ajut per l’adquisició d’una cadira de rodes. 
 

Aprovació de pagaments 

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 63 de 
data 05/03/2015 que ascendeix a un import líquid de 44.962,39 €, 
Reconèixer les obligacions relatives a la relacions número 62 de data 05/03/2015 que 
ascendeixen a un import líquid de 8.499,30 €. 
Reconèixer les obligacions relatives a la relacions número 61 de data 06/03/2015 que 
ascendeixen a un import líquid de 37.744,38 €, 
S’ordenar el pagament dels punts anteriors. 
S’accepta la relació de despeses de quilometratges del programa Joves per l’Ocupació 
2013 – 2015, de les tècniques - tutores del programa realitzats a les empreses 



 

prospectades que es relacionen. 
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 150 euros als 75 
joves participants en el programa, essent la despesa total de: 11.250 €, d’acord amb 
relació adjunt, mitjançant transferències als números de comptes indicats en la relació. 
 

Aprovació de certificacions d’obres 

S’aprova la certificació d’obres número 5 de l’obra “Rehabilitació de l’edifici antic 
escorxador”, per un import de 46.402,30 € així com la factura núm. 004/15. 
S’aprova la certificació d’obres núm. 3 de l’obra “Urbanització del carrer Terol, 
aparcament i carrer França – fase 2”, per un import de 0,00 €. 
 

Sol·licituds de devolució de fiances 

Es desestima la sol·licitud formulada per la mercantil CONTREGISA en la que demana 
la devolució de la fiança dipositada en motiu de les obres “Urbanització de l’Av. de la 
Ràpita – Catalunya – Josep Tarradelles”, dipositada mitjançant aval de credito y caución 
per un import de 26.098,47 €.per quan el termini de garantia no està vençut. Aquest 
termini acaba el dia 28 de juny de 2015. 
S’aprova la devolució de la fiança indicada de 934,78 € a Campsa Estaciones de 
Servicios SA dipositada pel tractament de residus en motiu de la instal·lació de dipòsit 
de GLP a l’Av. Sant Jaume, 91-93 
 

Ordre d’embarg de crèdits 

S’ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre el Sr. DVS fins cobrir les 
responsabilitats reclamades que ascendeixen a 9.395,90 €. (Referència 43 03 12 
00085739) 
 

Mercat municipal 

S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de H.N. 
perquè pugui ocupar la parada número NC 136 de 8 metres el mercat dels dimarts. 
 

Compareixença en recurs contenciós – administratiu 

S’acorda la compareixença de l'Ajuntament d'Amposta en el recurs contenciós número 
43/2015 que es segueix davant el Jutjat de lo Contenciós – Administratiu número 1 de 
Tarragona. 
 

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

de naturales urbana 

S’admet la sol·licitud d’exempció presentada per R.V.M i V.O.M d’exempció de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat per 
considerar que concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable. 
S’admet la sol·licitud d’exempció presentada per D.A.R.R d’exempció de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat per considerar que 
concorren tots els requisits establerts per la normativa aplicable. 
Es desestima la sol·licitud d’exempció presentada C.A.M.V i T. P.C.T.. per quant no 
concorre el requisit de transmissió d’habitatge habitual dels subjectes passius per quan 
el període d’empadronament en aquest pis va ser inferior a dos anys . 
S’admet la sol·licitud d’exempció presentada per L.N per considerar que concorren tots 



 

els requisits establerts per la normativa aplicable per admetre la sol·licitud d’exempció 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritat. 
 

Sol·licitud de cessió de crèdit i compensació de crèdits i deutes 

S’accepta la sol·licitud presentada per A.M.R.P en què manifesta que deu diversos tributs 
municipals a Base Gestió d’Ingressos i què a la vegada l’entitat Fustes Roca i Codorniu, S.L. 
de la que la sol·licitant manifesta ser administradora única, és creditora de l’Ajuntament 
d’Amposta, i s’aprova la compensació entre el deute (a títol personal) i el crèdit (social) 
prèvia la cessió de drets. 
 

Reclamacions contra l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

S’aprova la sol·licitud presentada per I.C.N, 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 
 

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

S’aprova la sol·licitud presentada per A.B.G.G de la que es desprèn que ha presentat 
directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del 
termini per al pagament de tributs que li ha liquidat l’Ajuntament d’Amposta. 
S’aprova la sol·licitud presentada per M.C.B.M de la que es desprèn que ha presentat 
directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del 
termini per al pagament de tributs que li ha liquidat l’Ajuntament d’Amposta. 
S’aprova la sol·licitud presentada per J. E. L. B. de la que es desprèn que ha presentat 
directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del 
termini per al pagament de tributs que li ha liquidat l’Ajuntament d’Amposta. 
S’aproven les instàncies presentades per M.J.V.M., en què manifesta que ha rebut 
notificacions de liquidacions de la Taxa de Recollida d’escombraries (números 760494, 
816038 i 816039) i de l’IIVTNU (números 762538, 762539, 762540 i 784212) i que no 
tenint prou capacitat econòmica financera per poder-les pagar dintre del termini voluntari de 
pagament, sol·licita un fraccionament respecte la taxa de recollida d’escombraries en dotze 
mensualitats d’igual quantia i un ajornament de dos anys respecte de les liquidacions de 
l’IIVTNU. 
S’aprova la sol·licitud presentada per T.B.G de la que es desprèn que ha presentat 
directament a BASE Gestió d’Ingressos instància en la que demana l’ampliació del 
termini per al pagament de tributs que li ha liquidat l’Ajuntament d’Amposta i s’accepta 
l’ampliació de fraccionament de pagament del rebut d’IBI, en vint-i-quatre fraccions 
mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 
 

Sol·licitud d’autorització per activitats extraordinàries 

S’aprova la sol·licitud formulada per la Sra. R.M.P.F en la que demana autorització per 
poder realitzar una actuació de màgia per part d’un estudiant de cartomància al Pub Van 
Gogh. 
S’aprova la sol·licitud formulada pel Sr. G.S, en la que demana autorització per poder 
fer una festa d’aniversari amb un DJ el dia 7 de març de 2015 de les 24.00 a les 4.00 
hores, dintre el seu local situat al bar restaurant “Parc Xiribecs”. 
 

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

S’autoritza al Club BTT Montbike, per poder realitzar una cursa canicross de 5.000 



 

metres a Amposta el dia 8 de març de 2015, per diversos carres compresos per la zona 
esportiva, Parc de Xiribecs i Passeig del Canal. 
S’autoritza al Sr. J.C.M, per tal que es reservin places d’aparcament per als expositors a 
l’aparcament de les antigues piscines el dia 13 de juny de 2015 en motiu de la Fira del 
Vi. 
S’autoritza a Mapfre Renting per poder fer una campanya “Pre ITV” al carrer Sebastià 
Juan Arbó, el dia 15 d’abril de 2015. 
S’autoritza a la Sra. M.R.R poder celebrar la seva boda a la zona del castell el dia 4 de 
juliol de 2015 a les 19 hores. 
 

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

S’autoritza al Sr. R.C, la cessió de l’ús de l’aula Magna de l’edifici del Casal per a 
realitzar una activitat empresarial el dia 4 de març de les 10:00 a les 14:00 hores pel 
matí i de les 15:00 a les 19:00 hores per la tarda i es vincula la cessió d’ús al pagament 
previ de la taxa. 
S’autoritza a la Penya Blaugrana Joan Gamper Amposta, la utilització de l’Auditori el 
dia 12 de març de les 16:00 fins les 22:00 hores per poder fer un acte de barcelonisme i 
s’aprova l’exempció del preu públic per quant aquesta activitat no persegueix una 
finalitat lucrativa. 
S’autoritza a l’Associació Esportiva Cultural Bombers d’Amposta, la utilització de 
l’Auditori el dia 13 de març de les 16:00 fins les 22:00 hores per poder fer una 
conferència xerrada a càrrec de l’alpinista Oscar Cadiach i s’aprova l’exempció del preu 
públic per quant aquesta activitat no persegueix una finalitat lucrativa. 
S’autoritza a l’Associació De Jubilats I Pensionistes d’Amposta, la utilització del 
Pavelló Firal els dies 27 al 30 de maig de 2015 per poder organitzar i realitzar el berenar 
de jubilats i s’aprova l’exempció del preu públic per quant aquesta activitat no 
persegueix una finalitat lucrativa. 
S’autoritza a l’àrea de joventut poder utilitzar el pavelló firal del 2 al 18 de novembre de 
2015, així com també poder utilitzar la zona del bar per muntar un servei de cafeteria. 
 

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

S’autoritza a Vi en sifó SCP la sessió de 16 carpes per al dia 13 de juny de 2015 en 
motiu de la Fira del Vi a Amposta. 
S’autoritza al tècnic de joventut, la cessió de l’escenari de l’àrea de Cultura, per als dies 
2 a 18 de novembre de 2015 en motiu de l’exposició “Un riu de clicks” que es realitzarà 
al pavelló firal. 
S’autoritza al vicepresident de l’associació d’artistes de les Terres de l’Ebre, la cessió de 
l’escenari de l’àrea de Cultura, per al dia 7 de març de 2015 en motiu de l’actuació que 
es realitzarà juntament amb la Lira Ampostina, a la seu de la Lira Ampostina. 
 

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

S’autoritza a la tècnica del Programa Joves per l’ocupació utilitzar el minibus el dia 24 
de març de 2015 per sortida formativa amb els alumnes a El Burgo de Ebro 
S’autoritza al Club Handbol Amposta, utilitzar el minibus el dia 12 de març de 2015 per 
sortida amb l’equip a Sant Quirze del Vallès. 
 

 



 

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. 
 

Torn obert de paraules 

No se’n produeix cap. 
 

Urgències 

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts. 

S’aproven devolucions d’ingressos indeguts.. 
 

Sol·licitud de condonació de deutes tributaris 

Es derivar la resolució d’aquesta sol·licitud a Base Gestió d’ingressos, com a òrgan que 
té delegada la gestió i recaptació dels conceptes tributaris, sense entrar a valorar el fons 
de la qüestió plantejada per incompetència objectiva de l’Ajuntament. 


