
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 24 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: 08.35 hores 
Final: 09.25 hores 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 17 D’ABRIL DE 2015 

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

anterior, de 17 d’abril de 2015. 

 

EXPEDIENT DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

S’atorguen les següents llicències d’obres i liquidacions de taxes: 

- A Telefònica d’Espanya SA per obertura d’una cata per la substitució de l’escomesa al 

carrer Beat Oriol, 30  (expedient 2014/276). 

- A Telefònica d’Espanya SA per desmuntatge i retirada de cable a la CN 340, (Exp. 2015/044). 

- A Gas Natural SDG SA per obertura de cata per calçada al carrer Ruiz de Alda, 83 (Exp. 

2015/066). 

- A Endesa Distribución Eléctrica SLU  per estesa de 10,50 metres de cable subterrani a l’Av. 

Sant Jaume, 42, (expedient 2015/065). 

- A I,C.F. per construcció d’un habitatge unifamiliar (Exp. 2015/027) 

- A M.F.J. per construcció de piscina (Exp. 201/011) 

Així mateix per unanimitat s’aprova la liquidació de tributs que figura unida a  cadascun dels 

expedients examinats. 

 

Es denega l’atorgament de la llicència sol·licitada per JR.L.C. per l’execució d’obres.. 

 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MISSATGERIA 



 

S’aprova l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de missatgeria de l’Ajuntament 

d'Amposta, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos 

criteris d’adjudicació. 

S’aprova el plec de condicions econòmiques - administratives que han de regir el procediment, 

ordenat es procedeixi a la seva exposició pública. 

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

pressupostària 916/171/227.00. 

Es publica en el Butlletí oficial de la província de Tarragona  i en el Perfil de contractant l’anunci 

de licitació. 

 

CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES 

S’aprova la contractació de les obres consistents en reparacions diverses del local de serveis socials 

del carrer Sant roc per la incidència per inundació d’aigües amb Construïm Habitat Terres de l’Ebre 

SL segons oferta presentada per un import total de 1.852,26 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació dels següents subministraments: 

- Dipòsit de pintura per a la màquina de pintar amb Pots Pinturas Tarragona 2000 SL segons 

oferta presentada per un import total de 456,17 € 

- Trofeus per a la gala de l’esport amb Metacrilatos Burgos SL segons oferta presentada per 

un import total de 1.697,13 € 

- Munició per realitzar les pràctiques de tir policials obligatòries per a la Policia Local indicat 

amb Spy Center SL segons oferta presentada per un import total de 2.330,91 € 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aproven la contractació dels següents serveis: 

- Projecte elèctric de les pistes exteriors cobertes per a la seva regularització i legalització de la 

instal·lació amb Aguiló Enginyeria serveis i gestió mediambiental segons oferta 

presentada per un import total de 1.101,10 €. 



 

- Projecte elèctric dels vestidors i pista exterior pol 3 per a la seva regularització i legalització 

de la instal·lació amb Aguiló Enginyeria serveis i gestió mediambiental segons oferta 

presentada per un import total de 1.101,10 € 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova la contractació de la Sra. A.N.G. 18,75 hores setmanals (de dilluns a divendres de 11.15 a 

15 hores), categoria laboral A2-19, del 27 d’abril al 26 de maig de 2014. 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER MATERNITAT 

S’atorga a M.C.M. un permís compactat de lactància a gaudir del dia 21 de maig al 16 de juny de 

2015 així com la reducció compactada d’un terç de la seva jornada amb dret a percebre el 100 % 

de les seves retribucions a gaudir del 17 de juny al 7 d’octubre de 2015, advertint a la reclamant 

que haurà d’acreditar per algun mitjà, que l’altre progenitor treballa. A més se li atorga 

autorització per realitzar les vacances corresponents a l’any 2015 del 8 d’octubre al 10 de 

novembre de 2015, havent-se de reincorporar al seu lloc de treball a jornada completa el dia 11 

de novembre de 2015. 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER MATRIMONI 

S’atorga a la Sra. G.F.P una llicència per matrimoni de 15 dies naturals a comptar a partir del dia 

18 de juliol de 2015, condicionada a que presenti còpia del llibre de família conforme ha contret 

matrimoni el dia indicat. 

 

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

S’autoritzen les següents sol·licituds d’assistència a activitats de formació: 

- A J.D.C. a assistir al curs “El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert” 

que es realitzarà el dia 13 de maig de 2015 de 9 a17.30 hores a la UAB de BArcleona. 

- A la Interventora de fons, Maria del M.M.G. a assistir a la Jornada sobre la problemàtica y 

situación actual de la gestión y recaudación tributaria municipal” que organitza COSITAL 

Castelló, la Universitat de València i el Grup MCG destinada als empleats públics, amb 

una durada de 28 hores, els dies 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 2015. 



 

- A M.F.P. a assistir a la sessió informativa “Modificacions legislatives amb incidència en 

matèria econòmica dels ens locals” que organitza la Diputació de Tarragona el dia 30 

d’abril de 2015 de 10 a 15 hores a l’auditori de la Diputació de Tarragona. 

- A A.P.C. a assistir 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. 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritzen els següents pagaments: 

- Relació  número 148 de data 24/04/2015 que ascendeix a un import líquid de 21.117,51 €, 

la qual comença amb SOREA SA  per import de 1.266,45 € i finalitza amb Hospital 

Comarcal d’Amposta SAM per import de 12.030,17 €. 

- Relacions número 147 de data 24/04/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

109.994,07 €, la qual comença amb Limonta Sport Iberica SL  i finalitza amb ISS Facility 

Services SA per import de 1.531,00 €. 

- 2.000,00 € a Club de Tir Montsià en virtut de conveni de col·laboració signat. 

- 3.810,59 € a Consell Comarcal del Montsià en concepte de prestació de les prestacions de 

la xarxa de serveis socials d’atenció pública. 

- 18.000,00 € a Club handbol Amposta en virtut de conveni de col·laboració signat 

- 2.997,40 € a C & G CArandini SA per la factura número 90185231 de 23/04/2015. 

- 1.266,66 € a la Federació de Comerç d’Amposta en virtut de conveni de col·laboració 

signat 

 

PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS 

S’aprova l’anul·lació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per import de 

1.254,75 € en favor de Orange Espagne SAU. 

 

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

Es prenen els següents acords sobre sol·licituds de devolució de fiances: 

- Devolució de 80,00 € a l’Escola de Teatre i Circ per l’ús d’una carpa 



 

- devolució de 700,37 € al Sr. F.R.G., fiança dipositada pel tractament de residus en motiu 

de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar. 

 

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ 

SOBRE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI – CURS 2014-2015 

S’aprova l’esborrany de conveni a signar per aquest Ajuntament d’Amposta amb el Consell 

Comarcal del Montsià per al finançament del transport escolar no obligatori corresponent al curs 

escolar 2014-2015 i s’autoritza el pagament de la quantitat liquidada com aportació de 

l’Ajuntament, per un import de 528,00 €. 

 

ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ D’ÀREES DE SERVEIS DE TEMPRADA DE 

PLATGES 

S’adjudiquen les autoritzacions municipals per a l’explotació de dues noves àrees dels serveis de 

temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del 

Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 18 de febrer de 2015 per a les 

temporades 2015 i 2016 següents: 

• A.B.T., autorització corresponent a la guingueta 04, consistent en un bar sense terrassa amb 

una superfície de 20 m2., amb un cànon anual de 600,00 €. El període de durada de 

l’autorització serà entre els dies 1 de juny i 15 de setembre de cadascun dels anys. 

• M.P.C., autorització corresponent a la guingueta àrea 03, consistent en un bar, terrassa i un 

lavabo químic ocupant una superfície de 71 m2., amb un cànon anual de 3.101,00 €. El 

període de durada de l’autorització serà entre els dies 1 de juny i 31 d’agost de cadascun 

dels anys. 

 

 

 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Es prenen els següents sobre l’IVTM: 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de M.B.C. 

per a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa. 



 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de I.M.A. per 

a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat  de G.R.T. 

per a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de MD.T.I. 

per a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de R.G.LA. 

per a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa. 

- Devolució per ingressos indeguts de 107,02 € a M.M.V. 

- Devolució per ingressos indeguts de 107,02 € a C.O.C. 

- Devolució per ingressos indeguts de 62,46 € a NE.B.B. 

- Exempció de l’IVTM als vehicles agrícoles propietat d’Agro Cavalle, S.L. a comptar de 

l’exercici 2016 i següents. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat de E.G.N. per 

a l’exercici 2016 i següents per minusvalidesa. 

- Bonificació del 100% de l'impost a la unitat fiscal relativa al vehicle propietat  de J.B.F. per 

a l’exercici 2016, havent de sol·licitar-ho expressament per a l’exercici 2017 i següents, per 

minusvalidesa. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’ajornament i fraccionament de deutes tributaris: 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de T.M.F., en vint-i-quatre 

fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- Ampliació de fraccionament de pagament del deute pendent de J.V.S., en quaranta-vuit 

fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig de 2015. 

- Fraccionament del deute pendent de D.G.G. en vuit quotes mensuals d'igual quantia que 

integrarà el principal, el recàrrec de constrenyiment i i els interessos de demora per un 

import total de 182, 01 €. 

- Concedir a F.C.G. una pròrroga per presentar l’acte que contingui la transmissió de 

domini dels béns  i drets de naturalesa urbana que posseeix la herència jacent de A.C.C., 

que finalitzarà el dia 20 de novembre de 2015. 



 

 

PETICIÓ D’AMPLIACIÓ DE TERMINI PER DESOCUPACIÓ DE CASELLES EXTERIORS DEL MERCAT 

S’atorga un nou termini per deixar el local a disposició de l’Ajuntament d'Amposta fins al dia 31 

de maig de 2015. 

 

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ÀREA DE TURISME 

S’aprova la realització de les següents bicicletades amb un pressupost de despeses aproximat de 

2.895,62 €: 

- 9 de maig de 2015 Camí de Sirga. 

- 23 de maig de 2015. Ruta de les Llacunes (organitzada pel Parc Natural amb la col·laboració de 

l’Ajuntament d'Amposta amb la publicitat, difusió i coordinació). 

- 30 de maig Ruta dels Ullals. 

 

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

S’autoritza la creació la creació d’una reserva d’aparcaments per a minusvàlids entre la zona de 

càrrega i descàrrega i el pas de vianants al carrer Suïssa. 

 

S’autoritza a La Unió Filharmònica a poder estacionar 4 autocars al carrer Navarra el dia 26 d’abril 

de 2015 a partir de les 15’30 hores per la celebració de l’edició d’Ebre Coral 2015. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’autorització per activitats a la via pública: 

- S’autortiza a Grup de Dansa Paracota a poder realitzar un cercavila per diferents carrers 

d’Amposta amb sortida i arribada a La Lira Ampostina el 25 d’abril de 2015 a partir de les 

18 hores per la celebració de l’activitat Amposta, Jota Viva 2015. 

- S’autoritza a G.S. com a propietari del Bar Dolce Vita a poder fer un acte el dia 3 de maig 

de 2015 al Parc de Xiribecs per realitzar un Mercatino.  

- S’autoritza a MM.A.M. a poder tancar el carrer Major un parell d’hores el dia 3 de maig 

amb motiu de la celebració de la comunió del seu fill i poder posar un inflable. 



 

- S’autoritza a G.P.LL. a realitzar una cursa amb sortida des de l’Institut Montsià i arribada 

al Parc de Xiribecs per fomentar els bons hàbits i recaptar fons a APASA, així com també 

demana la col·laboració de la Policia Local i Protecció Civil. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per  S.C.P. en representació de l’Esplai Piquerol en la 

que demana la col·laboració de la Policia Local per al dia 25 d’abril de 2015 per tal que els 

acompanyin al parc de Bombers a les 18.00 hores amb els nens i nenes de l’Esplai. 

 

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

Es resolen les següents sol·licituds d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals: 

- Es desestima la sol·licitud formulada per la PAH per utilitzar el pavelló de fires el dia 30 de 

maig de 2015 per realitzar una festa amb actuacions musicals. 

- Es cedeix l’ús de l’Auditori a l’Escola Soriano Montagut per al dia 12 de juny de 2015 

durant tot el dia fins les 22 hores. 

- Es cedeix l’ús de l’Auditori al Centre de Recursos Pedagògics del Montsià per als dies 27, 

28 i 29 d’abril de 2015 de les 10 fins les 20 hores. 

- Es cedeix l’ús del Teatre de l’Edifici del Casal al Consell Comarcal del Montsià el dia 29 

d’abril de 2015 de les 8:00 fins les 13:00 hores. 

- Es cedeix l’ús de l’Auditori al Club Escacs Amposta per als dies 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de 

juliol de 2015 de les 10 fins les 20 hores. 

- Es cedeix l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a Apasa el dia 8 de maig 

de les 14:30 fins les 17:00 hores. 

- Es cedeix l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal al col·lectiu La Garba el 

dia 27 d’abril de les 19:00 fins les 20:30 hores. 

- Es cedeix l’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal a Egarsat SP, SL els dies 

23 i 30 de maig de les 09:00 fins les 14:00 hores i s’aplica la següent tarifa:        5 hores de 

cessió d’uns del Teatre X 2 dies X 35 € = 350,00 €. 

- Es cedeix l’ús del pavelló firal el dia 8 de maig de 2015 a la Regidoria d’Esports de 

l’Ajuntament d’Amposta des de les 15:00 fins les 24:00 hores per portar a cap la Gala de 

l’esport. 

 

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



 

S’autoritzen les següents sol·licituds d’ús de material municipal: 

- a l’AMPA de l’Institut de Tecnificació de les Terres de l’Ebre, l’escenari el dia 19 de juny de 

2015 en motiu de la festa de clausura i entrega d’orles als alumnes de l’Institut de 

Tecnificació. 

- A l’Institut Montsià, quatre carpes per al dia 30 d’abril de 2015 en la 1ª Cursa Solidària. 

 

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

S’autoritzen les següents sol·licituds per a l’ús del minibus: 

- A l’Oficina de Turisme el dia 8 de maig de 2015 per bicicleta Camí de Sirga. 

- A BTT Montbike els dies 29, 30 i 31 de maig de 2015 per trobada Mountainbike. 

- A la Regidora de mitjans de comunicació i comerç el dia 28 d’abril de 2015 per 

presentació de la Festa del Mercat a la Plaça a la Diputació de Tarragona. 

- A l’equip “Taus Amposta rugby Club Terres de l’Ebre” els dies 20 d’abril i 4 de maig de 

2015 per a sortides amb l’equip a Vinaròs. 

 

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 Sant Carles de la Ràpita el dia 26 d’abril de 2015 amb els recurs humans 

disponibles. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta del SAD del Sr. A.L.G., amb efectes del dia 27 d’abril de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen quatre ajuts d’urgència social per un import total de 455,52 €. 

 

COMUNICACIONS OFICIALS 

Ministerio de Industria, Energia y Turismo, donant resposta a la queixa presentada per 

l’Ajuntament d'Amposta sobre la minoració del ritme de desplegament de la fibra òptica al 

municipi, la junta de Govern Local resta assabentada. 

 



 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

URGÈNCIES 

Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya 

S’acorda sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per als projectes d’activitats 

següents: 

- Dinamització Juvenil 

- Tercera edició de la Fira emancipació juvenil. Fòrum local sobre l’emancipació juvenil. 

 

Aprovació de justificació del conveni de la borsa d’habitatge jove del Montsià 

S’aprova la justificació presentada referent al conveni de col·laboració entre la Fundació Montsià i 

l’Ajuntament d'Amposta en el marc de la Borsa d’Habitatge Jove del Montsià 2014. 

 

Aprovació de conveni marc de col·laboració entre Centre de Tecnificació Esportiva Terres de 

l’Ebre (CTE) i Euses Terres de l’Ebre – Escola Universitària de la Salut i l’esport per a la realització 

de pràctiques acadèmiques externes. 

S’aprovar l’esborrany de conveni marc de col·laboració entre Centre de Tecnificació Esportiva 

Terres de l’Ebre (CTE) i Euses Terres de l’Ebre – Escola Universitària de la Salut i l’esport per a la 

realització de pràctiques acadèmiques externes. 

 

Sol·licitud d’exempció de liquidació d’IIVT 

S’accepta la sol·licitud d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana meritat formulada per JF.L.R.  

 

 

 

 

 
 


