
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 2 d’abril 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. 
Secretari acctal.: Ramón Noche Arnau 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 
Excusa la seva absència: Laia Subirats López 

 
Inici: 08.30 hores 
Final: 09.00 hores 
 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 27 DE MARÇ DE 2015 

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

anterior, de 27 de març de 2015. 

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL “MARINA SECA A LA BADIA DELS ALFACS” 

S’aprova inicialment el Pla especial “Marina seca a la Badia dels Alfacs”. 

Es formularà consulta sobre l’informe de sostenibilitat ambiental i sol·licitar informe sobre el Pla 

especial inicialment aprovat a les Administracions públiques públic interessat següents: 

• Subdirecció General de Biodiversitat. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural (DAMM): Àrea del Medi Natural. 

• Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• Oficina de Medi Ambient de els Terres de l’Ebre. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

• Servei de Ports de la Generalitat de Catalunya. 

• Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya. 

• Serveis Territorials d’Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

• Servei Provincial de Costes. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

• Unitat Territorial de Protecció Civil de les Terres de l’Ebre. Departament d’Interior. 

• DEPANA. 

• GEPEC. 

• Ecologistes en Acció. 

• SEO/Birdlife. 

 



 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, 

CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS ENJARDINATS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI D’AMPOSTA 

S’aprova l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de manteniment, conservació i 

neteja d'espais enjardinats i arbrat viari del municipi d’Amposta, mitjançant procediment obert, 

oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. 

 

S’aprova la despesa per a l’any 2015 (a partir de l’1 de setembre) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 916/171/227.00 i s’adquireix el compromís de consignar en el pressupost de 

l’exercici de 2016 i  futurs l’import corresponent. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA PLATJA 

EUCALIPTUS – ANY 2015 

S’aprova l'expedient de contractació dels serveis consistents en la realització de les tasques de 

neteja de la platja d'Eucaliptus durant la temporada d'estiu de 2015, determinant que la forma de 

selecció de contractista serà el procediment negociat sense publicitat. 

Es disposa l’obertura del procediment d’adjudicació, sol·licitant oferta a 3 empreses capacitades per 

la realització del servei. 

S’autoritza la despesa amb càrrec a la partida 451/1722/227.00 del vigent pressupost municipal, per 

un import de 28.000,00 € (IVA inclòs) 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en 22 jardineres per a les lluminàries de 

l’Av. Alcalde Palau  amb Produr, projectes i instal·lacions d’espais urbans SL segons oferta 

presentada per un import total de 2.999,01 €. 

 

S’aprova la contractació del subministrament consistent en 2 oliveres per al manteniment de parcs 

i jardins amb Iberplant Jardineria i Vivers SL segons oferta presentada per un import total de 

1.478,40 €. 

 

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER MATERNITAT 



 

S’accepta la sol·licitud formulada per la treballadora P.G.D. en la que demana la reducció d’un 

terç de la seva jornada per maternitat, així com la d’una hora diària per lactància. 

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE PART PROPORCIONAL DE PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 

DE 2012 

S’accepta la sol·licitud presentada pel Sr. D.M.A 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 i 

s’ordena el pagament de 421,45 € en aquest concepte. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

S’autoritza la treballadora V.A.G a assistir a la Jornada “Transparència, accés a la informació i bon 

govern a l’administració local” el dia 21 d’abril de 2015 de 8.45 a 18 hores i el dia 22 d’abril de 9 a 

14.30 hores a Barcelona. 

 

S’autoritza els treballadors M.L.B, M.F.M i J.S.S. a assistir al curs “Valoracions immobiliàries” els 

dies 8, 15, 22, 29 d’abril i 6, 13 i 20 de maig de 2015 de15 a 18 hores. 

 

S’autoritza la treballadora A.O.F. a assistir a la reunió del Consell d’empadronament, del dia 25 de 

març de 2015 a Tarragona. 

 

APROVACIÓ DE PROTOCOL ADDICIONAL PER A 2015 DEL CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS 

SOCIALS 

S’aprova el protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 

coordinació i la col·laboració entre  el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament 

d’Amposta en matèria de serveis socials , altres programes relatius al benestar social i polítiques 

d’igualtat subscrit l’any 2012, en els termes que s'especifiquen en la documentació adjunta. 

 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES 

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Unió Atlètica Montsià, 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 del que s’ha 

donat compte. 

 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE TURISME RURAL DE LES 

TERRES DE L’EBRE 

S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració a formalitzar amb amb l’Associació de turisme 

rural de les Terres de l’Ebre (ATUREBRE)  del que s’ha donat comtpe. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritza el pagament de les obligacions relatives a la relació  número 113 de data 01/04/2015 

que ascendeix a un import líquid de 14.124,97 €, la qual comença amb A.C.R per import de 3.672 

€ i finalitza amb Televisió Teveon Ebre SL per import de 1.452 €; i relacions número 112 de data 

01/04/2015 que ascendeixen a un import líquid de 12.448,59€, la qual comença amb Wolsters 

Kluwer España SA  per import de 2.722,50 € i finalitza amb Gomez Mollet SL  per import de 

6.701,09 €. 

 

S’autoritza el pagament de la factura número 24/2015 presentada per E-Set serveis d’enginyeria 

SCP. 

 

S’autoritza el pagament de 17.802,28 € corresponents a les quotes de préstecs pendents de 

pagament d’acord amb el quadre exposat, vista la instància presentada per la Societat mercantil 

GURSAM respecte els venciments de diferents préstecs. 

 

S’autoritza el pagament de les subvencions per a centres escolars i AMPA corresponents a l’any 

2014, d’acord amb el quadre exposat: 

Entitat Import 

AMPA Escola Poble Nou 500,00 

AMPA IES Tecnificació 500,00 

AMPA Escola Consol Ferré 300,00 

AMPA Escola Miquel Granell 400,00 

Escola Agustí Barberà 900,00 



 

AMPA Escola Agustí Barberà 300,00 

Escola Consol Ferré 900,00 

AMPA IES Ramon Berenguer IV 400,00 

IES Ramon Berenguer IV 800,00 

AMPA Escola Soriano Montagut 300,00 

Escola Miquel Granell 900,00 

Escola Soriano Montagut 900,00 

IES Montsià 900,00 

TOTAL 8.000,00 

 

S’autoritza el pagament de 14.000,00 € la Unió Atlètica Montsià en virtut del conveni de 

col·laboració signat, un cop aprovada la justificació corresponent. 

 

S’autoritza el pagament de la subvenció atorgada en el marc de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 

d’agost, que regula el Programa Joves per L’ Ocupació, amb número d’expedient JPO-032-2014, 

per la què cada alumne/a podrà assolir una quantia de 1,5 € per dia assistit, essent la despesa 

total de 996,00€ i  s’autoritza el pagament de 150 euros als 75 joves participants en el Programa 

Joves per L’ Ocupació, essent la despesa total de11.250 €. 

 

S’autoritza el pagament del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i 

l’Ajuntament d’Amposta aprovat per la Junta de Govern Local el 10 de juliol de 2014 per a 

l’organització, l’execució i el cofinançament de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T”, un 

cop aprovada la justificació presentada, per un import de  4.035,20 €. 

 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA 

S’aprova la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 6 de 

l’obra “Rehabilitació de l’edifici antic escorxador”, per un import de 71.054,94 € així com la factura 

núm. 014/15. 

 

S’aprova la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 1 de 

l’obra “Substitució de gespa artificial”, per un import de 206.461,54 €; i la retenció de la factura 

número 8 per un import de 206.461,54 € per quan les millores estan pendent d’executar. 



 

 

ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre la treballadora C.M.G.M. 

fins cobrir les responsabilitats amb l’Agència Tributaria, que ascendeixen a 9.050,19 €. (Exp. 

431521302352X). 

 

AIXECAMENT D’ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’ordena aixecar l’ordre d’embarg de crèdits de la mercantil Elca Audio SL (Ref. 431423318715F), 

d’acord amb l’aixecament d’embarg de crèdit emès per l’Agència Tributaria. 

 

MERCAT MUNICIPAL 

Es suspèn la llicència del Mercat Exterior número 5 NC i deixar-la expedita en poder de 

l’Ajuntament per una futura adjudicació. 

 

Es suspenen les llicències del Mercat Exterior números 61 i 62 NC i deixar-les expedites en poder 

de l’Ajuntament per una futura adjudicació . 

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

S’accepta concedir la bonificació pregada per la interessada, N.C.T., 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 M.H. en què manifesta que ha rebut notificació 

de la liquidació número 837478 de l’IIVT per la transmissió de domini pel títol d’adjudicació 

judicial derivada d’expedient d’execució hipotecària, 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. 

 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA 



 

Es desestima el recurs de reposició presentat per A.A. en què manifesta que l’Ajuntament li ha 

realitzat un embargament de comptes parcial de l’IIVTNU amb liquidació número 760361 per una 

compra amb subrogació d’hipoteca assimilable a una dació en pagament de deute, per quan la 

liquidació tributària  s’ajusta a dret. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 190,44 € al sol·licitant FJ.S.C, que manifesta que 

va pagar la liquidació número 818522 per la transmissió d’un usdefruit i ha detectat una errada 

aritmètica a l’hora d’aplicar la quota de participació d’aquest immoble.  

 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

S’accepta la sol·licitud presentada per JL.C.A,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%, del vehicle 

matrícula 9535-BWL al vehicle matrícula 7509-BTP. 

S’anul·la la bonificació que se li aplicava al vehicle matrícula 9535-BWL a efectes 2016. 

 

S’accepta la sol·licitud presentada per JF.B.B. 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 matrícula T-5004-BB 

i s’acorda aplicar la bonificació del 100% de l’impost per a l’exercici 2016 i següents. 

 

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS 

S’accepta la sol·licitud de fraccionament i ajornament de servei de grua amb número de 

liquidació 837523 presentada pel Sr. JF.G.M., en trenta-sis quotes mensuals d’igual quantia. 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent amb BASE presentada 

pel Sr. J.C.C., en dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 

2015. 

 



 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent amb BASE, presentada 

pel Sr. JA.E.C., en vint-i-quatre fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de 

maig de 2015. 

 

S’accepta l’ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent amb BASE, presentada 

per S.N., en nou fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 d’abril de 2015. 

 

PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I APARCAMENT 

Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. MC.O.P en la que demana una plaça de reserva 

d’estacionament per a minusvàlids, davant del carrer Brasil, 43. 

 

S’autoritza  la sol·licitud formulada per l’Eroski en la que demana posar senyals informatives  per 

la ciutat. S’hauran d’adaptar al disseny i normes de senyalització informativa de l’Ajuntament  

d’Amposta. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació de Teatre i Circ de les Terres de l’Ebre en la que 

demanen autorització per poder realitzar un taller de circ a la plaça del mercat el proper dia 18 

d’abril de 2015 de les 9  a les 13.30 hores. 

 

S’informa favorablement la sol·licitud  formulada per la Direcció General d’Ordenació del Territori 

i Urbanisme en la que demanaven informe sobre la celebració de la I kitebuggy Open Delta de 

l’Ebre per a l dia 30 i 31 de maig de 2015 a la Platja Eucaliptus. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

S’accepta la cessió de l’ús de l’Auditori de l’Esplai Piquerol el dia 20 de juny de 2015 de les 17:00 

fins les 21:00 hores; també s’aprovar l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no 

persegueix una finalitat lucrativa. 

 

Es desestima la sol·licitud formulada pel Club de Futbol Amposta en la que demana autorització 

per poder usar el pavelló firal el dia 18 d’abril de 2015. 



 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada del Sr. R.C. en la que demana modificar la data de la reserva 

de la sala de reunions que tenien per al dia 25 de març, que sigui per al 31 de març 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta al SAD del Sr. A.R.F., amb efectes del dia 26 de març de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

S’aprova la baixa del TAD del Sr. A.G.R. per renúncia, amb efectes del dia 26 de març de 2015. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

 

 

 

 
 


