
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 10 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, Laia Subirats López 
Secretaria.: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons acctal.: Montserrat Ferré Peris 

 
Inici: 08.25 hores 
Final: 09.20 hores 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 2 D’ABRIL DE 2015 

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

anterior, de 2 d’abril de 2015. 

 

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS 

S’aprova atorgar a Cajamar SCCL una pròrroga de sis mesos a la llicència d’obres Exp. 2014/163. 

 

APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA 

INSTAL·LACIÓ D’UN CAIXER AUTOMÀTIC A POBLE NOU DEL DELTA 

S’aprova convocar concurs obert, per a l'atorgament d'una concessió per a l'ús privatiu de domini 

públic representat per una part de l'edifici municipal de Poble Nou del Delta per a la instal·lació d'un 

caixer automàtic. 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació amb Enginyers del Tarragonès SL de serveis consistents en la realització 

asbuilt d’una línia de mitja tensió subterrània des de SE Amposta fins a suport entroncament; 

segons oferta presentada per un import total de 1.815,00 € 

 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la reparació de la trituradora del tractor dels 

Serveis municipals amb J.M.Q., segons oferta presentada per un import total de 815,42 €. 

 

S’aprova la contractació dels serveis de megafonia en motiu de la Diada de Sant Jordi al Castell amb 

Musics & Classics Amposta SL, segons oferta presentada per un import total de 145,20 €. 

 



 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova la contractació de la Sra. I.P.V., jornada laboral completa, categoria laboral C2-14 del 15 

d’abril al 14 d’octubre de 2015. 

APROVACIÓ D’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA SOBRE EL SERVEI DE 

TELEASSISTÈNCIA 

S’aprova l’annex número 5 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Amposta i l’oficina 

provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació al servei de teleassistència 

domiciliària. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada pels treballadors M.P.G. i X.M.P. per assistir a la  Jornada de 

treball que es realitzarà el dia 22 d’abril de 2015 a Barcelona de 10.30 a 17.00 hores 

conjuntament amb els responsables del EAP Salut d’Amposta en el marc del desenvolupament 

del projecte Salut + Social. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’ordena el pagament de la relació número 1123 de data 10/04/2015 que ascendeix a un import 

líquid de 12.239,54 €, la qual comença amb Arrels CB  per import de 1.234,20 € i finalitza amb 

Projectes i instal·lacions d’espais urbans SL per import de 3.855,67 €.  

S’ordena el pagament les obligacions relatives a la relacions número 124 de data 10/04/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 2.308,33 €, la qual comença i finalitza amb Adaptatgrafics & 

Soft SL per import de 2.308,33 €. 

 

S’aprova el pagament de 1.750,00 €. A favor de l’Associació per a la Defensa dels animals 

abandonats d’Amposta, en relació al tercer pagament del conveni de col·laboració signat. 

 

S’aprova la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa a favor de SILOÉ per 

import de 1.810,23 €, quantitat que no supera els 1.866,00 € del conveni. 

 



 

S’aprova la justificació presentada en relació a la subvenció directa extraordinària exclosa de 

concurrència competitiva per import de 1.000,00 € en concepte de l’organització del 50è 

aniversari de l’escola Miquel Granell. 

 

S’autoritza l’obligació de pagament de 80,00 € ala regularització dels deutes pendents en 

l’Ajuntament d’Amposta segonss informe del Cap de l’OGT de data 9 d’abril de 2015: 

- Comparsa “La Tribu de l’Arrossal” 

- Comparsa “Bombolla de Cava” 

 

 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA 

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

 

AIXECAMENT D’ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS. 

S’aprova aixecar l’ordre d’embarg de crèdits Exp. 2013/71787 

S’aprova aixecar l’ordre d’embarg de crèdits Exp. 2013/89252 

S’aprova aixecar l’ordre d’embarg de crèdits Exp. 2013/89450 

 

APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT “SANT JORDI AL CASTELL” 

S’aprova la realització de l’activitat “Sant Jordi al Castell” per a l’any 2015 d’acord amb programa 

adjunt, amb un pressupost de despeses aproximat de 2.500,00 €. 

 

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT A L’ACM PER LA COMISSIÓ TÈCNICA 

D’ACTUALITZACIÓ DEL MARC LEGAL DE POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA 

S’acorda designar al Sr. X.M.P, tècnic del Departament dels Serveis Socials de l’Ajuntament 

d’Amposta per a que assisteixi a l’ACM en la Comissió Tècnica coordinada per l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, per l’actualització del marc legal de referència a Catalunya dels serveis 

funeraris i cementiris. 

 

CEMENTIRI MUNICIPAL 



 

S’aprovar la transmissió de la meitat indivisa sobre el dret d’ús que ostentava LD.R.G. a favor de 

la seva filla V.C.R, la qual esdevé titular del ple domini sobre el dret d’ús del nínxol. 

 

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

Es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. JM.T.G. per danys 

soferts al seu vehicle com a conseqüència d’un clot, per quan no ha acreditat la relació de 

causalitat entre els danys soferts i el funcionament normal o anormal dels serveis públics. 

 

Es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. J.R.M. motivada pels 

danys personals soferts, suposadament al caure al Carrer Amèrica, degut al mal estat de la 

vorera,  per no haver subsanat els defectes en el termini concedit. 

 

Es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. C.B.G. pels 

danys personal soferts al caure suposadament com a conseqüència d’un forat existent entre la 

vorera i una reixa de clavegueram sense estar senyalitzat, per no existir relació de causalitat 

entre els danys soferts per la reclamant i el normal o anormal funcionament dels serveis públics. 

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Es concedeix la bonificació pregada per l’interessat MA.G.B, consistent en el 50% de la quota 

liquidada, acollint-se a la bonificació que contempla l’ordenança reguladora de la taxa per a 

l’obertura d’establiments. 

 

Es concedeix la bonificació pregada per l’interessat JA.C.R., actualnt en nom i representació de la 

LOUJO CB, consistent al 50% de la quota liquidada, acollint-se a la bonificació que contempla 

l’ordenança reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments. 

 

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 AJ.M.G. i N.C.C. i s’acorda deixar sense efectes 

les liquidacions números 819910 i 819911, donant-les de baixa per exempció. 

 



 

S’aprova la sol·licitud d’exempció presentada per T.H.F. i F.F. i s’acorda deixar sense efectes les 

liquidacions números 837187 i 837188, donant-les de baixa per exempció. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

S’aprova la sol·licitud presentada per S.P.M. en la que demana que se li apliqui la bonificació que 

regula l’ordenança de l’IVTM en els casos de vehicle antic i es concedeix una bonificació del 50% 

d’aquest impost a comptar de l’exercici 2016. 

 

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

S’aprova l’ajornament i fraccionament de les liquidacions dels guals sol·licitada per JJ.R.O. en nom 

de l’entitat mercantil AUTOEBRE 2000, S.L. 

 

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

d’Ingressos sol·licitada per HL.G.S., en dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del 

proper 20 d’abril de 2015. 

 

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt la taula. 

 

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

S’autoritza la sol·licitud formulada per FECOAM per realitzar un sopar sota les llums del Pont 

Penjant el dia 19 de setembre de 2015 de 17.00 a 02.00 hores del dia 20 de setembre de 2015. 

S’autoritza la sol·licitud formulada per Moto Club Amposta per celebrar el III Trofeu Primavera de 

Motocross el dia 19 d’abril de 2015 així com la col·laboració de la Policia Local per a que es 

restringeixi la circulació de vehicles i es limiti la zona d’estacionaments a algunes zones de 8 a 17 

hores i la ubicació a la partida Ferrereta i camí de la Pista de Tapa. 

 

S’autoritza la sol·licitud del Sr. D.G.S. en representació de la secció local d’Amposta ERC en la que 

demana l’autorització per poder fer un acte públic el dia 18 d’abril de 2015 entre les 11.30 i les 

13.30 hores per presentar la llista electoral a les properes eleccions municipals a la Plaça Cecília 

Carvallo. 



 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sr. A.M.V. en representació de CDC per poder realitzar 

diverses accions de comunicació  per a la precampanya i campanya electoral els dies que es 

diran a continuació: 

-  dia 23 d’abril de 2015, carpa informativa al Castell 

- dia 25 d’abril de 2015, a la Plaça del Mercat de les 14 a les 23 hores.  

- 12 i 19 de maig de 2015, a la Plaça del Mercat. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per l’Associació Cultura Les Set Piques per poder realitzar la 

cursa de la 9a Caminada amb Lluna Plena amb sortida i arribada al Poble Nou del Delta el dia 2 

de maig de 2015 així com també sol·liciten que no es permeti l’estacionament de vehicles entre 

les 08 i les 22 hores al carrer Ronda dels Pins del Poble Nou del Delta. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. T.B.LL. en representació de Bombolles i la tenda 

infantil Jkids per poder ocupar la via pública el dia 12 d’abril de 2015 a la Plaça Elisabets enfront 

del número 12 de les 10.30 a les 13.00 hores per poder fer una festa infantil amb inflable, 

desfilada  i altres. 

 

S’aprova el llistat de les parades de Sant Jordi ubicades al Castell, que han de complir els 

següents requisits: 

- Només podran vendre llibres de primera mà els establiments que tinguin llicència per a tal 

efecte i aquelles associacions i/o entitats no lucratives que venguin llibres relacionats amb la seva 

activitat adquirits directament a les llibres d’Amposta. 

- Només podran vendre flors naturals els establiments que disposin de llicència per a la venda 

d’aquest producte. 

- No s’admetrà la instal·lació de parades no autoritzades que no compleixin els dos punts 

anteriors. 

 

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



 

S’accepta la cessió de l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a CDC d’Amposta els 

dies 16, 20, 21 i 24 d’abril de les 20:00 fins les 22:00 hores i s’aprova l’exempció del preu públic 

per quant l’entitat no persegueix una finalitat lucrativa i ho ha sol·licitat expressament. 

 

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal a l’Esplai Piquerol els dies 20 i 21 de juny i s’aprova 

l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa i ho 

ha sol·licitat expressament. 

 

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal a l’entitat Asociación Islámica y Cultural del Montsià els 

dies: 

-  Del 15 de juny al  20 de juliol de 2015 per celebrar el ramadà, amb excepció dels dies 20 

i 21 de juny i 11 de juliol per quan el pavelló ja estava reservat per altres actes. 

- 25 d’abril de 2015 per realitzar activitats culturals per a nens. 

S’accepta l’exempció del preu públic per quant l’entitat no persegueix finalitat lucrativa i ho 

sol·licita expressament. 

 

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal a l’entitat Xiqüelos i Xiqüeles del Delta per els dies 3 i 4 

d’octubre de 2015. S’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no 

persegueix una finalitat lucrativa i ho ha sol·licitat expressament. 

 

S’accepta la cessió de l’ús de l’Auditori del Pavelló Firal a  l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta el 

dia 27 de juny de 2015 per portar a terme la cerimònia d’entrega de diplomes de fi de curs i 

s’aprova l’exempció del preu públic per quant l’entitat no persegueix una finalitat lucrativa i ho ha 

sol·licitat expressament. 

 

S’autoritza al Centre Obert Infantil a utilitzar les instal·lacions exteriors de l’Escola Agustí Barberà 

els divendres de 18 a 19.15 hores del dia 10 d’abril al 19 de juny de 2015 per realitzar activitats i 

esports a l’aire lliure. 

 



 

S’accepta la cessió de l’ús del Pavelló Firal a Mans Unides els dies 17, 18 i 19 d’abril i s’aprova 

l’exempció del preu públic per quant l’entitat sol·licitant no persegueix una finalitat lucrativa i ho 

ha sol·licitat expressament 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL 

S’autoritza la cessió de la tarima i la seva instal·lació per part del Serveis municipals a l’Agrupació 

de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre dia 19 d’abril de 2015. 

 

S’autoritza la cessió de l’ús de sis carpes al Club de Tir Montsià el dia 26 d’abril de 2015 en motiu 

de la V Tirada del Rifle Històric a les instal·lacions del Club de Tir. 

 

S’autoritza la cessió de l’ús de 5 olles, 2 cassoles, 4 safates, 3 focus de llum, 10 tanques així com la 

cessió i instal·lació d’un escenari a la Plaça del Mercat i de focus a l’Associació de Veïns del Barri 

del Centre els dies 18, 19, 20 i 21 de juny de 2015 d’acord amb el detall adjunt. 

 

S’autoritza la cessió de l’ús de l’equip de megafonia i tanques al Moto Club Amposta el dia 19 

d’abril en motiu del III Trofeu de Primavera de Motocros. 

 

S’autoritza la cessió de l’ús d’una carpa al Sr. J.R.J. per al dia 1 de maig de 2015 en motiu del 

primer Canicross a l’Encanyissada a Amposta. 

 

S’autoritza la cessió d’ús de l’equip de megafonia i un escenari a la Sra. T.B.LL. el dia 12 d’abril de 

2015 en motiu d’una Festa Infantil des de Bombolles juntament amb la botiga Jkids. 

 

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. M.P.G. per a usar el minibus el dia 20 d’abril de 2015 

per valoració geriàtrica a l’Hospital de Jesús. 

 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Sra. I.C.M per a usar el minibus el dia 10 de maig de 

2015 per la Bicicletada Camí de Sirga. 

 



 

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 

S’autoritza la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Amposta en la triatló 

que es celebrarà a Deltebre els dies 11 i 12 d’abril de 2015 amb els recurs humans disponibles. 

 

S’autoritza la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Amposta en el III 

Trofeu de Primavera el dia 19 d’abril de 2015 amb els recurs humans disponibles. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta del SAD de la Sr. E.S.F. amb efectes del dia 8 d’abril de 2015 amb un cost per a la 

usuària de 84,54 €. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL TAD 

S’aprova la baixa del TAD de J.B.S. per ingrés residencial amb efectes del dia 31 de març de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen sis ajuts d’urgència social per un import total de 545,00€. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, sol·licita documentació en referència a la 

modificació de PDU ARE Terres de l’Ebre, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, estima la reclamació presentada per l’Ajuntament d'Amposta i 

deixa sense efecte la Resolució de revocació de data 22 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local 

resta assabentada. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

URGÈNCIES 

Interposició de recurs d’apel·lació 

S’aprova interposar recurs d’apel·lació contra  la sentència de 19 de març de 2015 del Jutjat 

contenciós – administratiu número 1 dels de Tarragona (recurs ordinari número 254/2014, per la 



 

qual s’estima parcialment la demanda formulada per l’empresa Promociones Castel Piquer, SL., 

contra la resolució d’aquest Ajuntament d’Amposta per la qual es va desestimar la seva petició de 

manteniment de l’equilibri econòmic del contracte per la prestació dels serveis de control d’accés, 

monitors i socorristes, neteja i manteniment de les piscines i gimnàs municipals. 

 

Sol·licitud de devolució de fiança 

S’aprova la devolució de la fiança de 591,99 € a la Sra. R.G.B. dipositada per la construcció 

d’habitatge unifamiliar. 

S’aprova la devolució de la fiança de 100,00 € al Sr. FJ.A. dipositada en motiu de la cessió de 6 

carpes per al dia 8 de març de 2015. 

 

 

Sol·licitud d’autorització d’activitat extraordinària 

S’autoritza la sol·licitud formulada per la Societat Musical La Lira Ampostina en la que demana 

autorització per realitzar una activitat extraordinària el dia 30 d’abril de 2015 consistent en una 

Festa Remember en benefici d’APASA per a majors de 16 anys de 23.00 a 06.00 hores a la Sala de 

Ball de la Societat, en la que es preveu una afluència d’unes 800 persones 

 

Lloguer de magatzem per a ús municipal 

S’acorda arrendar als Srs. D.C.I. i MM.C.I. un local en els termes següents: 

-  Duració: 1 any comptat a partir del dia 20 d’abril de 2015. 

 - Renda a abonar: 200,00 € mensuals més la quota corresponent de l'Impost sobre el valor 

afegit. 

 

Contractació de subministraments 

S’aprova la contractació del subministrament indicat amb Xtrem Rètols SL  segons oferta 

presentada per un import total de 9.726,40 € 

 

 

 

 
 


