
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 13 de març 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 i Laia 
Subirats López 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.. Sra. Montserrat Ferré Peris 
 
Inici: 08.15 hores 
 
Final: 09.10 hores 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 6 DE MARÇ 
DE 2015 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l'acta de la 
sessió anterior, de 6 de març de 2015. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
S’aprova la contractació del subministrament consistent en equips audiovisuals per a la 
nova oficina de turisme a l’edifici de l’antic escorxador amb S.S.A. segons oferta presentada per 
un import total de 4.173,59 € 
S’aprova la contractació del subministrament consistent en l’adquisició d’un tòtem de 
planxa galvanitzada i placa retolada per a la nova oficina de turisme a l’edifici de l’antic 
escorxador amb Ubaldo Rètols CB segons oferta presentada per un import total de 
1.144,66 € 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
S’aprova la contractació dels serveis consistent en la formadora L.G.M.per a la càpsula formativa 
“Desperta el teu talent creatiu per emprendre” que tindrà lloc el dia 27 de març de 2015 dins el 
Programa Catalunya Emprèn amb L.G.M. segons oferta presentada per un import total de 
605,00€ 
S’aprova la contractació dels serveis consistent en la revisió dels extintors d’incendis de forma 
trimestral amb Nemea SL segons oferta presentada per un import total de 2.872,60 €. 
S’aprova la contractació dels serveis consistent en la cobertura fotogràfica d’esdeveniments 
organitzats per l’Ajuntament d'Amposta Maria Art Fotogràfic Amposta SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.815,00 €. 
S’aprova la contractació dels serveis consistent en la confecció de dos retaules del Pont Penjant 
amb J.E.A. segons oferta presentada per un import total de 1.197,90 €. 
 
ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a la segona pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres 
del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 
2015 al 31 de març de 2016 
 



 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DECONTRAL D’ACCÉS, MONITORS I 
SOCORRISTES, NETEJA I MANTENIMENTDE LA PISCINA I GIMNÀS MUNICIPALS 
Es requereix l’empresa adjudicatària del contracte., el pagament de les quantitats que 
se’n deriven de l’incorrecte compliment del contracte per la dels serveis de control 
d’accés monitors i socorristes, neteja i manteniment de les piscines i gimnàs municipals 
següents: 
· 20.166,07 €, per la realització de serveis i subministraments que corresponien a 
l’adjudicatària del contracte per formar part de l’objecte del mateix i que van haver 
de realitzar-se directament per l’Ajuntament davant la no execució pel contractista. 
· 2.687,52 €, pel pagament a la Sra. E.R.C dels salaris no abonats per l’empresa 
adjudicatària del contracte durant els mesos de gener a abril de 2014, més els 
interessos legals de mora. 
Les quantitats anteriors s’incrementaran amb la quantia que pogués haver d’abonar 
aquest Ajuntament d’Amposta d’acord amb la resolució del procediment 759/2013 
instat pels treballadors N.P.G, Y.C.F i M.B.B davant el Jutjat social únic de Tortosa. 
S’adverteix a l’empresa esmentada que la manca de pagament de les quantitats 
reclamades suposarà la incautació de la garantia definitiva. 
 
REQUERIMENT D’ARRANJAMENT DE DEFICIÈNCIES DE L’OBRA “PISCINA 
EXTERIOR PER A ÚS PÚBLIC” 
S’ordena a l’empresa adjudicatària de l’obra a que procedeixi a l’arranjament de les 
deficiències existents en la piscina exterior per a ús públic, construïda en virtut del 
contracte adjudicat a dita empresa per acord de la Junta de Govern Local de 30 de març 
de 2009, degudes a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de lo construït que 
figuren en l’informe redactat per la Direcció tècnica de l’obra amb un pressupost 
d’execució per contracta de 29.952,96 €. 
Determinar que les obres indicades deuran iniciar-se en el termini de quinze dies 
naturals, comptats a partir de la data de notificació del present acord, i acabar-se en el 
termini màxim de 2 mesos des del seu inici. 
Advertir a l’empresa obligada a l’execució de les obres d’arranjament indicades que en 
cas de que no es procedeixi a l’execució de l’ordenat, es procedirà a la seva execució 
forçosa, mitjançant l’execució subsidiària per part d’aquest Ajuntament amb càrrec a la 
obligada. 
Donar trasllat del present acord a l’empresa contractista de l’obra, directament i per mig 
de l’administració concursal, així com a Banc de Santander, SA., en tant en quant entitat 
que va lliurar l’aval per garantir la correcta execució del contracte, als efectes de, si 
s’escau, pagament del cost de les obres amb càrrec a l’aval lliurat. 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
Atesa la baixa maternal de l’auxiliar de l’oficina de Turisme, , i atesa la necessitat de 
procedir a la contractació d’una persona per a la seva substitució s’aprova la 
contractació de la Sra. I.C.M, jornada laboral completa, categoria laboral C2-14 del 16 
de març al 15 de juny de 2015. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
S’autoritza a la treballadora A.P.C per poder assistir a la reunió que tindrà lloc a 
Barcelona el dia 24 de març de 2015 de 9 a 12 hores en motiu de l’aplicació del 



 

programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies de l’agència de Salut 
Pública. 
S’autoritza a l’arquitecte municipal, per poder assistir al debat de la Llei del litoral, que 
tindrà lloc el proper dia 26 de març a les 10 hores al Port de Tarragona. 
 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER L’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ PER L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE 
TEMPORADA A LES PLATGES 
Es convoca procediment obert, per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a 
l’explotació de dues noves àrees dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges 
del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació de 
Territori i Urbanisme de 18 de febrer de 2015 per a les temporades 2015 i 2016. 
S’aprova el Plec de condicions que regirà el procediment obert esmentat. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA AMPOSTA –2015 
S’aprova el conveni de col·laboració a formalitzar amb Creu Roja Amposta, per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada durant l'any 2015. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS INTERPARROQUIAL – 2015 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb Càritas 
Interparroquial, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament 
d’Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per 
als anys 2015 . del que s’ha donat compte. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ SILOÉ –2015 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb SILOE, per tal de 
determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta adreçades al 
desenvolupament de les activitats de l’associació esmentada per a l'any 2015. del que s’ha 
donat compte. 
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA AMB LA UNIVERSITAT JAUME I 
S’aprova l’esborrany de conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat 
Jaume I de Castelló i l’Ajuntament d'Amposta en matèria de pràctiques acadèmiques 
externes per tal que l’alumna de Psicologia, A.V.R a l’àrea de Serveis Socials 
de personal i Universitat Jaume I. 
 
ADHESIÓ A L’ACORD PER A LA DIFUSIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA ESPECIALITZADA A LA 
XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d'Amposta a l’acord per a la difusió del servei 
d’atenció telefònica especialitzada 900 900 120 per a dones en situació de violència 
masclista. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
S’aprova la relació de pagaments. 
S’aprova la justificació presentada per l’Associació per a la Defensa dels animals 
abandonats d’Amposta en relació al primer pagament del conveni de col·laboració 



 

signat per import de 1.750,00 €.i s’ordena el pagament de 1.750,00 € a favor de dita 
entitat pel pagament del mes de gener. 
S’aprova la justificació presentada per l’Associació per a la Defensa dels animals 
abandonats d’Amposta en relació al segon pagament del conveni de col·laboració signat 
per import de 1.750,00 €.i s’ordena el pagament de 1.750,00 € a favor de dita entitat pel 
pagament del mes de febrer. 
S’aprova el pagament de les inscripcions a la prova d’accés a CFGM dels següents 
joves del programa JPO 2014, amb un import a cadascun de 19,65 € i per tant, un total 
de 334,05 €: 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
Vist el recurs de reposició presentat per J.M. F. A.que demana la suspensió del termini 
de pagament del concepte tributari notificat mentre no s’esmeni la notificació incloenthi 
el model, marca i matrícula del vehicle pel que es va realitzar el servei de grua es 
considera ajustats a dret els actes administratius portats a terme en seu de gestió 
tributària i gestió recaptatòria contra el reclamant. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENBT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
Vista la reclamació presentada per J. C.B. V., en la que manifesta que té pendent de 
pagament la liquidació número 781771 pel concepte d’IIVTNU no disposant 
transitòriament de recursos econòmics per pagar-la d’un sol cop demana el 
fraccionament a raó de 20 € mensuals s’accepta el fraccionament i ajornament en divuit 
quotes mensuals d’igual quantia 
Vista la reclamació presentada per G. L.C. R. en la que manifesta que té pendent de 
pagament la liquidació número 702303 pel concepte d’IIVTNU no disposant 
transitòriament de recursos econòmics per pagar-la d’un sol cop demana el 
fraccionament en 16 quotes mensuals d’igual quantia s’accepta el fraccionament i 
ajornament en setze quotes mensuals d’igual quantia 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
S’autoritza la sol·licitud formulada pel Sr. E. J. C.en la que demana autorització per 
poder realitzar una caminada solidària per Amposta el dia 23 de maig de 2015 i demana 
la col·laboració de la Policia Local. 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A 
AMPOSTA 
S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de l’Ampolla en la que demana la 
col·laboració dels voluntaris de protecció civil d’Amposta, per al dia 16 de maig de 
2015 en motiu del XIIè Ironcat – Campionat de Catalunya de Triatló que es realitzarà a 
l’Ampolla, on es preveu una participació d’ uns 250 esportistes d’arreu del món. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
S’autoritza a l’Associació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la 
utilització del Teatre de l’edifici municipal del Casal per a celebrar una reunió de 



 

l’associació de penyes i comissions taurines el dia 17 de març de 2015 a les 22:00 hores 
i s’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una 
finalitat lucrativa. 
S’autoritza a la Unió de Pagesos de Catalunya, la utilització del Teatre de l’edifici 
municipal del Casal per fer una xerrada sobre la PAC el dia 19 de març de 2015 de les 
19:30 hores a les 21:00 hores i s’aprova l’exempció del preu públic per quant el partit 
polític sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
ES desestima la sol·licitud presentada per Lo Cabàs, col·lectiu de consum responsable, 
mitjançant la qual demana permís per a la utilització de l’Aula Magna de l’edifici 
municipal del Casal per a celebrar una reunió de l’associació el dia 20 de març de 2015 
de les 19:30 a 21:00 hores per haver-se reservat les dependències per a la realització 
d’un altre acte. 
S’autoritza al representant de la Candidatura d’Unitat Popular, la utilització de l’Aula 
Magna de l’edifici municipal del Casal per al dia 21 de març per realitzar una assemblea 
i s’aprova l’exempció del preu públic per quant el partit polític sol·licitant no persegueix 
una finalitat lucrativa. 
S’autoritza a la Fundació Pere Mata Llar Residència d’Amposta, mitjançant la qual 
demana permís per a la utilització del Teatre de l’edifici municipal del Casal per a 
celebrar la festa de Nadal de la Llar residència els dies 1, 2, 3 i 4 de desembre de 2015 
de les 17:00 hores a les 18:00 hores.i s’aprova l’exempció del preu públic per quant 
l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
S’autoritza al president de Vi en sifó SCP en la que demana la cessió i instal·lació d’un 
equip de megafonia i un escenari per al dia 13 de juny de 2015 en motiu de la Fira del 
Vi a Amposta així com que l’Ajuntament d'Amposta assumeixi el cost de l’actuació de 
Guardet i la Rondalla que ascendeix a 300,00 € 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
S’autoritza al Club Handbol Amposta, per utilitzar el minibus els dies 11 d’abril i 17 de 
maig de 2015 per sortides amb l’equip juvenil a Barcelona. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
S’aproven les modificacions del SAD. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
S’aproven les modificacions del TAD: 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’aproven els atorgaments d’ajuts d’urgència social. 
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
S’aprova una correcció d’errada en acord municipal. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 



 

URGÈNCIES 
Comunicacions oficials 
- Ministeri de l’interior, desestimant la sol·licitud de dotar de material defensiu policial 
als vigilants municipals, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Jutjat Social 1 de Tortosa, executòries 26/2015 secció MA, acorda l’embarg dels 
salaris de Promocions Castel Piquer, la Junta de Govern Local resta assabentada 
- Jutjat Social 1 de Tortosa, executòries 26/2015 secció MA, no dona lloc a despatxar 
execució contra l’Ajuntament d'Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
Informe del Regidor de Turisme 
Es dona compte de l’informe del Regidor de Turisme. 
Requeriment de documentació per l’adjudicació de les obres “Rehabilitació de la 
xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn” 
Es requereix l’empresa Actia iniciativas, SL la documentació per l’adjudicació de les 
obres “Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn” 


