
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 17 d’abril 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 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusen la seva assistència: Laia Subirats López, Isabel Ferré Roca 
 

 
Inici: 08.25 hores 
Final: 09.20 hores 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 10 D’ABRIL DE 2015 

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

anterior, de 10 d’abril de 2015. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MISSATGERIA 

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

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació dels subministraments consistent en laminat de vidre amb vinil solar color 

gris per a l’edifici de l’escorxador amb Ubaldo rètols CB segons oferta presentada per un import 

total de 1.708,42 €. 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprovar la contractació del Sr. M.V.P 17,50 hores setmanals (de dilluns a divendres de 13 a 16 

hores), categoria laboral C1-15 del 4 de maig al 30 de juny de 2015 com a tècnic de joventut. 

 

ACABAMENT DE CONTRACTES DE TREBALLADORS 

S’aprova l’acabament de contracte de les persones que es diran a continuació: 

- F.N.G com a peó amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- J.C.M, com a peó amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- RA.G.C., com a peó amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- AJ.F.F., com a peó amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 



 

- E.M.C., com a peó amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- L.S.S., com a auxiliar administrativa amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- A.E.S., com a auxiliar administrativa amb efectes del dia 9 de maig de 2015. 

- M.V.B., com a oficial segona amb efectes del dia 22 de maig de 2015. 

- L.P.G., coma a oficial segona amb efectes del dia 22 de maig de 2015. 

- S.S.V. com a netejadora amb efectes del dia 16 de maig de 2015. 

- MT.R.S., categoria AGP 7, amb efectes del dia 31 de maig de 2015. 

- J.P.B., categoria laboral auxiliar llar d’infants, amb efectes del dia 19 d’abril de 2015. 

 

SOL·LICITUD DE FUNCIONÀRIA DE PAGAMENT DE DIFERÈNCIES SALARIALS 

Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. A.M.P. en la que demana que se li abonin les 

quantitats deixades de percebre per quan no correspon l’abonament de les diferències salarials 

que reclama. 

 

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

S’autoritza el treballador N.M.B. a assistir a les sessions de treball de la Comissió de Ciutats que 

es realitzarà el dimarts 28 d’abril de 2015 de les 9.30 hores a les 13 hores a la seu de Localret a 

Barcelona. 

 

S’autoritza a la treballadora M.R.A. a assitir al curs “Confidencialitat i cessió de dates als circuits 

de violència masclista: conflictes ètics i jurídics” que es realitzarà els dies 20 i 27 d’abril de 2015 

de 10 a 14 hores a la Sala d’actes de la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre a Tortosa. 

 

S’autoritza al treballador A.M.F. a assistir a la “Trobada de Mercats Municipals: Mercats i 

estratègies de canvi” que es realitzarà a Reus el dia 20 d’abril de 2015 de 9 a 12.30 hores. 

 

S’autoritza als treballadors J.S.S. i S.V.R. a assistir a la Jornada sobre la protecció de la legalitat 

urbanística: aspectes clau que es realitzarà el dia 22 d’abril de 2015 de 9.30 a 15 hores als serveis 

de cultura a les Terres de l’Ebre a Tortosa. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 



 

S’autoritza el pagament de les obligacions relatives a la relació número 133 de data 17/04/2015 

que ascendeix a un import líquid de 14.823,87 €, la qual comença amb Hospital Comarcal 

d’Amposta  per import de 9.888,23 € i finalitza amb Diari de Tarragona Promicsa per import de 

1.524,60 €. 

 

Es reconeixen les obligacions relatives a la relacions número 134 de data 17/04/2015 que 

ascendeixen a un import líquid de 194.599,54 €, la qual comença amb Consorci Gestió Residus 

Municipals i finalitza amb Querol Edicions SL per import de 1.226,78 €. 

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA 

S’aprova la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent a la certificació núm. 4 de 

l’obra “Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer França – fase 2”, per un import de 

93.687,99 €. així com la factura núm. 40/15. 

 

ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre mercantil Tecenom Serveis Jurídics i 

Fiscals SL fins cobrir les responsabilitats reclamades que ascendeixen a 8.138,05 €.  

 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre mercantil Sr. JM.V.B. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 581.554,10 €. 

 

S’ordena la retenció de les quantitats que hagi de percebre mercantil el Sr. R.B.P. fins cobrir les 

responsabilitats reclamades que ascendeixen a 939,16 €.  

 

AIXECAMENT D’ORDRES D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’aixeca l’ordre d’embarg de crèdits del Sr. L.C.G. 

 

PROPOSTES DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIES 

S’aprova la devolució de les garanties provisionals dipositades amb motiu de la participació en la 

licitació per l’adjudicació del contracte "Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al 

seu entorn" a les empreses que han  estat detallades, advertint als interessats que hauran de 

passar a recollir-les per la Dipositaria de fons, situada al segon pis de l’Ajuntament d'Amposta. 



 

 

S’aprova la devolució de la fiança de 304,90 € a Endesa Distribución Eléctrica SLU dipositada per 

la reposició dels serveis afectats per l’estesa de 10 metres de cable subterrani al Polígon de 

l’Oriola. 

 

RENÚNCIA PARCIAL A SUBVENCIÓ FEDER 

 S’aprova la renúncia parcial per un import de 6.346,45 €., a la subvenció FEDER atorgada a 

aquest Ajuntament d’Amposta per Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, per l’execució de 

l’actuació “Rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell i actuació al seu entorn”. 

 

 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ “PLA DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME – ANY 2015” 

S’acorda sol·licitar de conformitat amb el que disposa l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’una subvenció 

per a la realització de l’actuació denominada “Centre d’interpretació del Delta de l’Ebre”, amb un 

pressupost total de 401.195,20 €. 

 

MERCAT MUNICIPAL 

S’autoritza el traspàs de drets de les llicències del mòdul número 28 i del mòdul del bar del 

Mercat Interior a favor de A.A.C. per un import global de 4.014,96 €. 

 

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.M.A. en que demana l’exempció de l’IIVTNU 

número 802118 per tractar-se d’una transmissió assimilable a la dació en pagament de deute, 

per quan la liquidació tributària s’ajusta a dret. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Es reconeix la baixa del vehicle 8850-GYT a petició de T.M.F. i s’aprova la devolució de 107,02 € 

per ingressos indeguts en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica 



 

 

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

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

d’Ingressos sol·licitada per MC.A.M., en vint-i-quatre fraccions mensuals d’igual quantia a comptar 

del proper 20 de maig de 2015. 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 

Vist  

 

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

S’autoritza a la Lira Ampostina a poder realitzar diferents actes a la via públic consistents en la 

18ena Setmana Cultural del 24 d’abril al dia 2 de maig de 2015, així com la col·laboració de la 

Policia Local amb els mitjans humans disponibles. 



 

 

S’autoritza a l’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre a la col·laboració 

de l’Ajuntament d'Amposta en la manifestació que es durà a terme el dia 19 d’abril de 2015, amb 

la neteja dels carrers del pas dels manifestants i dels animals principalment, així com la 

col·laboració de la Policia Local i de Protecció Civil, amb els mitjans humans disponibles. 

 

S’autoritza a l’Institut Ramon Berenguer IV a que els alumnes de 4rt d’ESO puguin vendre roses el 

dia de Sant Jordi per diferents punts d’Amposta. 

 

Es desestima la sol·licitud presentada per la Sra. E.S.S. per poder posar paradeta de roses fetes 

per ella mateixa,  el dia de Sant Jordi. 

 

S’autoritza a l’Institut de Tecnificació en la que demana autorització a que els alumnes de 4rt 

d’ESO puguin vendre roses el dia de Sant Jordi per diferents punts d’Amposta. 

 

S’autoritza a la Sra. A.V.L. a celebrar el seu casament a la zona de les oliveres del Parc dels 

Xiribecs el dia 1 de maig de 2015,a les 13.30 hores aproximadament amb una durada 

aproximada de 20 minuts. 

 

S’autoritza a la Sra. C.M.M.C. propietària de “Flors Naturals” a vendre roses motiu de la Diada de 

Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2015, en diferents punts de la ciutat. 

S’autoritza a la Sra. M.A.S., propietària de l’establiment “16 Flors” a vendre roses en motiu de la 

Diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2015, a  la llibreria Pont del Grau. 

 

S’autortiza a la  Sra. M.R.B. propietària de “Flora Montsià” a vendre roses en motiu de la Diada de 

Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2015,  a la Plaça del Mercat Municipal. 

S’autoritza l’Associació Siloé a vendre roses en motiu de la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 

2015 a diferents punts de la ciutat. 

 

S’autoritza al Sr. JJ.F.F. en representació de PCPC a poder vendre roses en motiu de la Diada de 

Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2015 així com posar propaganda,  a la zona del mercat municipal. 



 

 

S’autoritza a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca posar una parada a la zona del Castell en 

motiu de la Diada de Sant Jordi. 

 

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

S’acorda anul·lar la cessió de l’espai de la Biblioteca a la secció local d’Amposta d’ERC per al dia 28 

d’abril de 2015 i autoritzar la cessió de l’espai de la Biblioteca per al dia 4 de maig de 2015 de 

19.30 a 21.30. 

 

S’accepta la cessió de l’ús de l’Aula Magna del Casal Municipal a l’Associació d’hostaleria de les 

Terres de l’Ebre el dia 22 d’abril de les 9 hores fins les 12:30 hores. 

S’acorda 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 a la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns de l’equip del casal ampostí 

de la música del 17 al 20 d’abril de 2015 en motiu d’una exposició de fotografies de la ciutat. 

 

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

S’autoritza l’ús del minibús a la Unió Atlètica Montsià els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de juliol per a 

desplaçaments a Valladolid als Campionats d’Espanya d’Atletisme. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE L’ESCUT MUNICIPAL 

S’autoritza al Sr. F.T.R. a poder utilitzar l’escut municipal per la confecció d’un pergamí justificatiu 

d’un guardó musical ampostí per a alumnes de les Escoles de la Fila i la Lira. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta del SAD de M.A.G., amb efectes del dia 7 d’abril de 2015 . 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen tres ajusts d’urgència social per un import global de 250,20€. 



 

 

CORRECCIÓ D’ERRADA EN ACORD MUNICIPAL 

La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 20 de març de 2015 va autoritzar la 

cessió d’una carpa a l’Escola de Teatre i Circ per al dia 18 d’abril de 2015, es va produir un error 

per quan es va comunicar que havien de pagar una fiança de 800,00 € quan en realitat la fiança 

havia de ser de 80,00 €. La Junta de Govern Local corregeix l’errada, sent la fiança de 80,00 €. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS. 

- Jutjat Contenció s Administratiu 2 de Tarragona, sentència 79/2015, desestimant el recurs 

contenciós administratiu presentat  per la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya 

contra l’acord del Ple de 21 de juny de 2013 pel qual es declarava la compatibilitat de 

diferents empleats públics de l’entitat local per a l’exercici d’una segona activitat, la Junta 

de Govern Local resta assabentada. 

- Subdelegació del Govern a Tarragona , autoritzant la celebració d’una recreació històrica 

el dia 18 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 



 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

URGÈNCIES 

S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les 

qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se els 

següents acords: 

 

Contractació d’obres menors. 

la contractació de les obres de canalització de tub de PEAD 160 per evacuació d’aigües brutes amb 

Les Gavines dels Alfacs SL segons oferta presentada per un import total de 4.967, 50 € 

 

Sol·licitud d’autorització per sortida dels alumnes del Centre Obert Infantil 

S’autoritza la sol·licitud de la Directora del Centre Obert Infantil per poder anar a Port Aventura 

amb els nens i nenes del centre el dissabte 18 d’abril de 2015. 

 

 
 

 
 


