
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 20 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 i Laia Subirats López 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.. Sra. Montserrat Ferré Peris 
Excusa la seva absència: 
Isabel Ferré Roca 
 
Inici: 08.20 hores 
Final: 09.10 hores 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 13 DE MARÇ 
DE 2015 
S’aprova l’esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 13 de març de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 
 
APROVACIÓ DE CONTRACTE PRIVAT 
Aquest assumpte es deixa sobre la taula. 
 
ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL 
S’aprova l’acabament de les persones que es diran a continuació: 
- M.C.M.P com a tècnic Ad-19, amb efectes del dia 26 d’abril de 2015. 
- L. F.F. com a auxiliar administrativa de l’Oficina de Turisme amb efectes del dia 14 
d’abril de 2015. 
- M. V. P., com a administratiu de l’àrea de joventut amb efectes del dia 2 d’abril de 
2015. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
S’autoritza a la Interventora de fons assistir a la Jornada darreres novetats en matèria 
d’endeutament que es realitzarà a l’Auditori de la Diputació de Tarragona el dia 23 de 
març de 2015 de 8.45 a 13.30 hores. 
 
SOL·LICITUDS DE PAGAMENT DE PART PROPORCIONAL DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
DESEMBRE DE 2012 
S’aprova la sol·licitud presentada pel Sr. F. Ll.F. en la que demana que se li aboni la 
part proporcional de la paga de Nadal de l’any 2012 i es desestima el pagament de la 
part proporcional del mes de juliol de 2013. 
S’aprova la sol·licitud presentada pel Sr. M.F.G. en la que demana que se li aboni la part 
equivalent a 44 dies de la paga extraordinària deixada de percebre el desembre de l’any 
2012. 
S’aprova la sol·licitud presentada pel Sr. G. H.O.en la que demana que se li aboni la part 
equivalent a 44 dies de la paga extraordinària deixada de percebre el desembre de l’any 
2012. 



 

DESIGNACIÓ DE PROFESSORAT DEL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ” 
Es designen els professionals que realitzaran les diferents classes teòrico-pràctiques 
professionalitzadores amb les hores corresponents que impartiran per especialitat 
formativa de Març a Maig de 2015. 
 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS SOCIALS 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià i Malalties Neurodegeneratives (AFAM), 
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. 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’associació 
voluntaris d’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. 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’Associació 
catalana d’afectats de fibromialgia (ACAF), 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 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club de Futbol 
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta 
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2015. 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club de Bàsquet 
Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta 
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2015. 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club de Tir 
Montsià, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l’Ajuntament d’Amposta 
adreçades al desenvolupament de les activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2015. 
 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
S’aprova la relació de pagaments. 
 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
S’aprova la sol·licitud formulada pel Sr. Javier Costes Mulet en la que demana la 
devolució de la fiança dipositada pel tractament de residus per la llicència d’obres 
consistent en la construcció de magatzem al carrer Ruiz de Alda, 27. (Exp. 113/2014) 
 
HOMOLOGACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
S’aprova el Pla d’Autoprotecció de la Llar d’infants municipal “La Sequieta” redactat 
pel tècnic acreditat en redacció de PAU’s el senyor Frederic Lorente Mesa. 
S’aprova el Pla d’Autoprotecció de la Llar d’infants municipal “La Gruneta” redactat 
pel tècnic acreditat en redacció de PAU’s el senyor Frederic Lorente Mesa. 
 
MERCAT MUNICIPAL 
S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de J. B. M. 



 

perquè pugui ocupar la parada número NC 128 de 6 metres el mercat dels dimarts. 
S’aprova la l’instancia presentada per l’entitat Peix i Marisc Selemar, S.L., en condició 
de cedent, i per M.C. L. P.com a cessionària, en la que demanen autorització de 
l’Ajuntament per atorgar traspàs dels drets que té el primer en relació als mòduls del 
mercat interior números 7 i 8, a favor seu. 
 
RESOLUCIÓ D’ARRENDAMENT DE CASELLES EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL 
Es comunica a l’empresa Serveis transaccions immobiliaris Catalunya, SL., que a partir 
del proper dia 31 de març de 2015, el contracte de lloguer de les caselles exteriors del 
mercat municipal números 1 i 2 del carrer Palau i Quer es considerarà finalitzat a tots els 
efectes. 
 
AUTORITZACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ EN LA 3A EDICIÓ DE LA FESTA “SOMRIU PER LA INFÀNCIA” 
S’autoritza la sol·licitud formulada pel Director del Centre Obert Juvenil, en la que 
demana autorització per tal de poder participar a l’activitat 3a edició de la Festa 
“Somriu per la infància” que es realitzarà a Portaventura el dia 18 d’abril de 2015 
organitzada per la FEDAIA, amb entrades i dinar gratuït per als usuaris del Centre 
Obert Infantil. 
 
ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
S’aprova la sol·licitud presentada per S. G. K., que manifesta que havent pagat la taxa 
per l’obertura d’un comerç de productes tèxtils al carrer Amèrica número 35-37, escala 
B, 1er., 4a., d’Amposta, vol acollir-se a la bonificació que contempla l’ordenança 
reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments i se li concedeix una bonificació 
consistent en el 50 % de la quota liquidada. 
S’aprova la sol·licitud presentada per G. C. T., actuant en nom i representació la 
comunitat de béns –sense personalitat jurídica- TU & JO DISSENY CB, que manifesta 
que havent pagat la taxa per l’obertura d’un despatx fotogràfic i de disseny gràfic al 
carrer Campoamor número 20, 02, 01, d’Amposta,, vol acollir-se a la bonificació que 
contempla l’ordenança reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments i se li 
concedeix una bonificació consistent en el 50 % de la quota liquidada. 
S’aprova la sol·licitud presentada per M A. S, que manifesta que havent pagat la taxa 
per l’obertura d’una floristeria al carrer l’Estel número 16, vol acollir-se a la bonificació 
que contempla l’ordenança reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments i se li 
concedeix una bonificació consistent en el 50 % de la quota liquidada. 
 
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 F. R. M. M.en què manifesta que ha rebut 
notificació de la liquidació número 760404 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol 
d’adjudicació judicial derivada d’expedient d’execució hipotecaria, i en base al RDLlei 
8/2014 de 5 de juliol pel que es modifica l’art. 105.1 del TRLRHL, de 5 de març, sol·licita 
l’exempció de la mateixa. 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 
S’aprova la sol·licitud presentada pel Club Patí Santa Bàrbara en la que demana un 
fraccionament de la liquidació número 818260 en 12 mensualitats d’igual quantia. 



 

Vista la sol·licitud presentada per J. J.F.B.en la que manifesta que té pendent de 
pagament la liquidació número 801887 pel concepte d’IIVTNU no disposant 
transitòriament de recursos econòmics per pagar-la d’un sol cop demana el 
fraccionament en 14 quotes mensuals se li accepta el fraccionament i ajornament en 
divuit quotes mensuals d’igual quantia segons el següent quadre d’amortització: 
Vista la sol·licitud presentada per R. M.M. 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 
l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en trenta fraccions 
mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 
Vista la sol·licitud presentada per O.E. C. 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’accepta 
l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en quaranta-vuit fraccions 
mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 
Vista la sol·licitud presentada per Tena Jimenez, S.L. 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’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent, en 
dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 
Vista la instància presentada per J. M.S. H. en què manifesta que ha rebut notificació de 
constrenyiment de l’expedient número 386/2013 de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana i no podent pagar l’import a què ascendeix el deute, 
demana un ajornament fins al 31 d’octubre de 2015, en previsió d’una futura venda, 
s’accepta l’ajornament segons el següent quadre d’amortització: 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Vista la sol·licitud presentada per F.J.G. D.com a titular d’un tractor agrícola, i què, 
acreditant que posseeix cartilla d'inspecció agrícola, demana la exempció de l'impost., 
s’admet que la maquinària agrícola descrita està inscrita en el Registre Oficial de 
Maquinària Agrícola.i s’aprova aplicar dita exempció a comptar del present exercici 
2016 i següents. 
Vista la sol·licitud presentada per J. M.G., 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’accepta l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM.i s’aprova 
aplicar la bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva 
propietat per a l’exercici 2016 i següents. 
Vista la sol·licitud presentada per S.F.C., 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’acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a l'IVTM.i s’aplica la 
bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle de la seva propietat 
per a l’exercici 2016 i següents. 
 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. M.D.E.F.en la que demana que es 
modifiqui la senyal d’estacionament de minusvàlida per estacionar l’ambulància de 15 a 
16 hores i de 19 a 20 hores per quan no es creu adient reservar un espai només per a 



 

aparcar ambulància, ja que no es podran utilitzar els altres usuaris i es perdrà la utilitat 
que dona actualment a molts més usuaris. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 
S’autoritza la sol·licitud formulada per la Fundació Pere Mata, en la que demanen 
autorització per posar una paradeta el dia de Sant Jordi a la cantonada del carrer Gran 
Capità 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 la Comissió de Foment de la Cohesió Social – 
Àrea de joventut del Consell Comarcal del Montsià, mitjançant la qual demana permís 
per a la utilització del Teatre o l’Aula Magna de l’edifici del Casal de l’11 d’abril fins al 
28 de juny de les 10:00 fins les 14:00 i de les 16:00 fins les 20:00 hores, per impartir 
formació de director/a de lleure infantil i juvenil i s’aprova l’exempció del preu públic 
per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
S’autoritza la sol·licitud presentada per Podem Amposta, mitjançant la qual demana 
permís per a la utilització del teatre de l’edifici del Casal Municipal per al dia 7 de maig 
de 19:30 fins les 21:00 hores i per a realitzar una assemblea ciutadana.i s’aprova 
l’exempció del preu públic per quant l’entitat 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 10 d’abril 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’aprova la sol·licitud presentada per l’Associació Engrescats Terres de l’Ebre, 
mitjançant la qual demana permís per a la utilització de l’Auditori per a celebrar 
l’Assemblea General de Socis el dia 26 de març de 2015 de les 20:00 fins les 23:00 
hores i s’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix 
una finalitat lucrativa. 
S’aprova la sol·licitud presentada per Club Joves Ciclistes, mitjançant la qual demana 
permís per a la utilització de l’Auditori per realitzar les inscripcions de la prova ciclista 
el dia 29 de març de 2015 a partir de les 08:00 hores i s’aprova l’exempció del preu 
públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
S’aprova la sol·licitud presentada per Associació Esportiva Sportsalut, mitjançant la 
qual demana permís per a la utilització del Pavelló Sala 1 per als dies 30 i 31 de març i 1 
i 2 d’abril de 09:00 fins les 13:00 hores i per a la utilització de l’Estadi Camp Futbol el 
dia 31 de març de 09:00 fins les 13:00 hores i s’aprova l’exempció del preu públic per 
quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
S’aprova la sol·licitud presentada per l’Associació Bonsaista del Montsià, mitjançant la 
qual demana permís per a la utilització del Pavelló de Fires els dies 1, 2 i 3 de Maig de 
2015, per celebrar la XX Mostra d’Entitats Catalanes de Bonsai i s’aprova l’exempció 
del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 
S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta, en la que 
demana la cessió d’una carpa per al dia 18 d’abril de 2015 a la Plaça del Mercat en 



 

motiu de la celebració del dia mundial del circ. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 
S’autoritza a la Fundació Pere Mata, per utilitzar el minibus el dia 5 de juny de 2015 
per a realitzar una excursió a Vall-de-roures. 
 
PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
S’admet com a voluntària de protecció civil amb caràcter definitiu a la Sra. A..B. M 
 
SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
S’autoritza la sol·licitud formulada pel tècnic de joventut, en la que demana la 
col·laboració dels voluntaris de protecció civil amb motiu del saló de la infància i la 
joventut, els dies 27, 28, 29, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2015. 
 
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 
 
CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 
S’aprova la correcció d’errada en acord municipal. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
Proposta de contractació de personal 
S’aprova la contractació del Sr. M.V. B. com a oficial segona jardineria, jornada laboral 
completa del 23 de març al 22 de maig de 2015. 
S’aprova la contractació del Sr. Ll. P. G. com a oficial segona jardineria, jornada laboral 
completa del 23 de març al 22 de maig de 2015. 
S’aprova la contractació de la Sra. A.C.G. com a Directora del Saló de la Infància i la 
Joventut, del 23 de març al 6 d’abril de 2015, per un total de 39 hores, categoria laboral 
C1-15. 
S’aprova la contractació de 36 persones per tal que realitzin les tasques de monitor i 
monitores del saló de la infància del 27 de març a l’1 d’abril de 2015, per un total de 39 
hores, categoria laboral AGP-11: 
Recurs de reposició contra liquidació d’IIVT 
Es desestima el recurs de reposició presentat per l’entitat mercantil Octo Building, S.L.. en 
què manifesta que ha rebut notificacions de les liquidacions números 822348 a 822354 de 
l’IIVT per la transmissió de domini pel títol de venda i que no està d’acord amb les 
liquidacions per quant indica que no concorre el fet imposable, vulneració del principi de 
capacitat econòmica i inexistència d’increment de valor per quan les liquidacions tributàries 
s’ajusten a dret. 
 
Contractació de subministraments 



 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en una senyal R308 amb suport i 
abraçadores, tal i com es va acorda a la Junta de Govern Local de 4 de març de 2015 amb 
Produr, projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta presentada per un 
import total de 154,96 €. 
S’aprova la contractació del subministrament consistent en dos senyals P20, 2 cartells de 
zona inundables, dos postes i 8 abraçadores per senyalitzar la zona del barranc del polígon 
54 parcel·la 34, amb Produr, projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta 
presentada per un import total de 384,71 €. 
S’aprova la contractació del subministrament consistent en recanvis de lluminàries per al 
Parc de Xiribecs amb Grupo Electrostocks SL segons oferta presentada per un import 
total de 1.354,60 €. 


