
 

Resum de l’acta de la Junta de Govern Local de 27 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 Sra. 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 MARÇ DE 2015 
Després de fer-se contar que en l’acord de contractació de la Directora del Saló de la 
Infància i la Joventut, es va produir un error i on costa del 23 de març al 6 d’abril de 
2015 per un total de 39 hores, ha de constar del 25 de març al 8 d’abril de 2015, a 
jornada completa, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany 
de l'acta de la sessió anterior, de 20 de març de 2015. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 
A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels 
diferents peticionaris i de l'informe del tècnic municipal, sense perjudici del dret de 
propietat i de tercer de millor dret, per unanimitat, acorda atorgar les llicències següents: 
A Joaquim Arasa Vallès per la construcció d’un magatzem agrícola de 595 m2 i cobert 
de 175 m al polígon 37 parcel·la 126, (Exp. 2011/128) 
A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobrer vorera i calçada al carrer Sant 
Josep, 8, (expedient 2015/013) 
.A Gas Natural SDG SA per obertura de rasa sobrer vorera i calçada a l’Av. Catalunya, 91 
(expedient 2015/032) 
A Gas Natural SDG SA per obertura d’una cata sobre vorera i calçada al carrer Sant 
Tomàs, 27 (expedient 2015/031) 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per reforma del centre de transformació al carrer 
Eucaliptus de la urbanització Eucaliptus, (Exp. 2015/007) 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de 8 metres de línia aèria i 18 metres de 
cable subterrani al carrer Navarra, 54 (expedient 2014/312) 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de 20 metres de cable subterrani al carrer 
Calderon de la Barca, (expedient 2015/055) 
Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a cadascun 
dels expedients examinats. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “REHABILITATCIÓ DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ D’ADELL I ACTUACIÓ 
AL SEU ENTORN” 
S’adjudica el contracte per a l’execució de l’obra "Rehabilitació de la xemeneia del Molí 
d’Adell i actuació al seu entorn" a l’empresa Actia iniciativas, SL., en les condicions 
següents: 
· Preu: 374.568,28 € més la quota de l’Impost sobre el valor afegit, per un 
import de 78.659,34 €. 



 

· Millores a realitzar sense càrrec per l’Ajuntament. Totes les previstes a l’annex 
de millores del Projecte tècnic de l’obra. 
 
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 
S’aprova la contractació del subministrament consistent en la compra d’un projector 
EPSON EB-X25 per a la UEC amb Servicios Macroinformàtica SA segons oferta 
presentada per un import total de 520,95 € 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 
S’aprova la contractació dels serveis consistents en la correcció d’incidències de protecció 
contraincendis de l’escola Soriano Montagut amb Nemea Sistema Contra Incendis SL 
segons oferta presentada per un import total de 850,88 € 
 
ACABAMENT DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MISSATGERIA 
Es comunicar a Olga Bordera Subirats ( FERBOR express), que el proper dia 30 de juny 
de 2015, el contracte de missatgeria de l’Ajuntament d'Amposta restarà extingit, d’acord 
amb l’establert al Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques reguladores 
del procediment per l’adjudicació del contracte. 
 
SOL·LICITUD DE JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA 
S’acceptar la sol·licitud de jubilació parcial formulada pel treballador M. R. A. el qual 
realitzarà una jornada del 50% a partir del dia 1 d’abril de 2015 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
S’aprova la contractació de J. C. A. D.com a oficial segona , per a realitzar les tasques 
de xofer de la màquina de neteja, en substitució parcial de M. R.A, amb una jornada del 
50 %, categoria laboral C2-13, de l’1 d’abril de 2015 al 13 de setembre de 2018, data de 
jubilació total del Sr. M. R.A. 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE PERSONAL 
Es transformar el contracte laboral temporal vigent en indefinit no fix a temps parcial 
(20 hores setmanals) al Sr. M.V. P. que realitza les funcions d’administratiu de 
Joventut. 
 
SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE PART PROPORCIONAL DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 
DE 2012 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 
S’autoritza la treballadora S. S. M. per poder acompanyar als alumnes de les aules de la 
gent gran de la URV al viatge a València el divendres 27 de març de 2015, en substitució 
de la funcionària que està de baixa. 
S’autoritza a la Interventora de fons, per assistir al curs de formació “Encuentro de 
Interventores” que organitza la Fundació es Publico el dia 14 d’abril de 2015 a les 9.30 
hores a l’Hotel Front Marítim de Barcelona. 
S’autoritza a l’enginyera tècnica en topografia Susanna assistir al curs de procediment 
administratiu del 8 al 29 d’abril i del 6 al 13 de maig de 16.30 a 19.30 hores al Consell 



 

Comarcal del Montsià. 
S’autoritza a la bibliotecària autorització per assistir a una Jornada Professional de 
Clubs de Lectura d’Adults el dia 25 de març de 2015 a Tarragona de 9 a 14 hores. 
S’autoritza al treballador JRP per assistir al curs per avaluar les condicions 
psicològiques per l’accés i la promoció de les policies locals de Catalunya que es 
realitzarà els dies 24 i 25 i 8 i 9 de maig de 2015, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores a 
Barcelona. 
 
APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES 
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb el Club Hoquei Patí 
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 el Club Esportiu 
Sala Esgrima 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 el Club Handbol 
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 el Club de Futbol 
Sala 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 el Club Nàutic 
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 PAGAMENTS 
S’aprova la relació de pagaments. 
S’aprova la proposta formulada per la Regidora de Serveis Socials, en la que demana 
avançar el pagament del 80 % de l’import establert al conveni de col·laboració amb 
l’entitat social Siloé. 
. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1,5 euros per dia 
assistit en concepte d’ajut per transport mensual atorgat a un total de 55 joves 
participants en el programa, essent una despesa total de: 897,00 
 
BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
S’aprova la baixa del rebuts, la recaptació dels quals te encomanada l'Oficina municipal de 
gestió tributària, els quals per diversos motius resulten incorrectes. 
Relació número 19 a 29. 
S’aprova la baixa dels rebuts, la recaptació dels quals te encomanada BASE - gestió de 
tributs locals, els quals per diversos motius resulten incorrectes. 
Relació 6 i 7. 
 



 

PROPOSTA DE RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ 
Aprovar la renúncia parcial dels 517,18€ de subvenció del bloc 1, per la diferència que 
suposa l’import atorgat per accions d’experiència laboral, respecte al què finalment 
s’ha liquidat. La diferència es deu al número total de baixes dels treballadors (47 dies en 
total) que han fet variar l’aportació. 
 
PROPOSTA D’ATORGAMENT DE PODERS PER A PLETS 
S’atorgar poder per a plets en representació d’aquest Ajuntament d’Amposta en favor de 
diferents professionals procuradors i lletrats. 
 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’EQUIPAMENT MUNICIPAL 
S’aprova la cessió temporal a l’empresa Mapro technologies de l’equip d’assajos abans 
esmentat integrat per: 
· Ultrasò Olympus Omniscam MX2. 
· Palpador phased array 1 MHz. 
· Suela 1L64-96. 
· Codificador de posició Wingscan. 
 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
S’estima parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. 
L. F. L.A. contra l’Ajuntament d'Amposta, pels danys personals soferts el dia 23 d’agost 
de 2014 al caure per la manca d’una tapa de claveguera al carrer Professor Esteve 
Gálvez, valorats en un total de 3.855,65 € d’acord amb l’informe mèdic forense emès 
per la Doctora Inés Cid Sanz, dels quals s’assumeix el pagament del 50%, és a dir de 
1.927,83 € . 
 
SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE 
DEUTES TRIBUTARIS 
Vista la sol·licitud presentada per R. B. C. 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 vint-i-quatre fraccions 
mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 
Vista la instància presentada per M.I.M. P en què manifesta que té pendent de pagament 
un servei grua amb liquidació número 837306 i no podent pagar l’import a què 
ascendeix el deute, demana un ajornament fins al 31 d’agost de 2015, en previsió que la 
situació econòmica financera li millori s’accepta l’ajornament segons el següent quadre 
d’amortització 
 
RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Vistes les sol·licituds presentades per l’entitat civil Calvet Duran Maquinaria, S.C.P., 
com a titular de diverses maquinàries agrícoles, 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 proper exercici 2016 i següents. 
 
 



 

RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
S’aprova la sol·licitud presentada per SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A., pel que 
demana la devolució per ingressos indeguts de la taxa corresponent a l’exercici 2014 
indegudament pagada. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
Vista la sol·licitud presentada per Israel Querol Beltri, com a propietari de l’establiment 
dedicat a gelateria, en la que manifesta la excessiva taxa que està pagant per l’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires. 
 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE VEHICLE DESTINAT A TAXI 
S’autoritza la sol·licitud formulada pel titular de la llicència de taxi número 14 de la 
ciutat d'Amposta, per l'autorització del canvi de vehicle destinat a taxi, de 5 places, per 
un altre de 8 places. 
 
PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 
S’aprova la sol·licitud formulada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en la 
que demana autorització per tallar momentàniament camins per poder realitzar treball 
de geofísica aplicada al Delta de l’Ebre. 
 
SOL·LICITUD DE RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA IDESCÀRREGA 
S’aprova la sol·licitud presentada APASA. en la que demana l’ocupació de la via pública 
mitjançant una reserva per a la càrrega i descàrrega per a poder atendre les necessitats del 
transport dels alumnes amb necessitats educatives especials al davant del Centre d’Educació 
Especials l’Àngel ubicat al carrer Europa número 29 baixos. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
Es desestima la sol·licitud formulada per Càritas Amposta en la que demana la cessió 
d’un magatzem per poder realitzar activitats manuals i formatives per al projecte de 
Càritas: La Família és la Clau per quan l’Ajuntament d'Amposta, actualment no disposa 
d’instal·lacions d’aquest tipus, ja que l’únic que disposa, és de despatxos individuals. 
S’aprova la sol·licitud formulada per la secció local d’Amposta d’ERC, en la que 
demana autorització per poder utilitzar la planta baixa, també anomenat el “túnel” de la 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, per al dia 28 d’abril de 2015, de 19.30 a 21.30 
hores, en motiu del 70è alliberament del camp de concentració nazi de Mauthausen 
Gusen, vol organitzar una xerrada homenatge sobre les persones d’Amposta i el 
Montsià que va estar empresonades i van morir en aquest camp tot advertint que la part 
de l’altell del mateix túnel està ocupada per una exposició dels centres educatius 
d’Amposta en motius de la Diada de Sant Jordi. 
S’autoritza la sol·licitud presentada per EISMANN SA mitjançant la qual demana 
permís per a la utilització l’aula magna de l’edifici del Casal Municipal. per al dia 25 de 
març de les 10:00 a les 14:00 hores pel matí i de les 15:00 a les 18:00 hores per la tarda 
i es vincular la cessió d’ús al pagament previ de la taxa. 
Es desestima la sol·licitud formulada per l’Associació Cultural del Montsià en la que 
demana autorització per poder utilitzar les instal·lacions esportives per la celebració 
d’activitats esportives de Pasqua ja que per a aquestes dates les instal·lacions estaran 
tancades per Festiu de Setmana Santa i nomès s’obriran per competicions esportives de 



 

tipus oficials. 
 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL 
S’aprova la sol·licitud formulada per l’Associació de Veïns de la Vila en la que 
demanen que en motiu de les Festes del Barri els dies 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d’agost de 
2015 en honor a Sant Abdon i Sant Senén, en la que demanen que a partir del dijous 30 
l’Ajuntament els posi les borrasses de les que disposa per fer ombra al llarg del carrer i 
els pengin les banderes com tots els anys 
S’aprova sol·licitud formulada pel Regidor d’Esports i Turisme de l’Ajuntament 
d'Amposta en la que demana la cessió de dos equips de megafonia per poder utilitzar al 
centre hípic de la Creu i a la Pista d’Atletisme els dies 28 i 29 de març de 2015 en motiu 
de la 1a Copa Iberoamericana Open Pentatló. 
S’aprova la sol·licitud formulada per l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta en la que 
demana la cessió d’un escenari de 4x4 així com de 30 tanques i un punt de llum, per al 
proper dia 18 d’abril de 2015 en motiu del Dia Mundial de Circ que es celebrarà a la 
plaça del mercat. 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
S’aprova la modificació del SAD. 
 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 
S’aprova la modificació del TAD. 
 
ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
S’aproven els atorgaments d’ajuts d’urgència social. 
 
COMUNICACIONS OFICIALS 
- Jutjat contenciós administratiu 1, sentència 67/2015, estimant parcial el recurs 
contenciós administratiu, la Junta de Govern Local resta assabentada. 
- Servei del Joc i l’Espectacle, imposant a l’Ajuntament d'Amposta una sanció de 75,00 
€ i una de 100,00 €pels bous dels dies 9 i 10 d’agost de 2010, la Junta de Govern Local 
resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
Sol·licitud d’assistència jurídica 
Aprovar l’assistència jurídica al procediment del Jutjat d’Instrucció número 4 
d’Amposta amb referències prèvies 255/2015 Secció D als agents implicats per part de 
l’advocat Manuel Gurrera Ibo. 


