
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 30 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 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 
Excusa la seva assistència: Laia Subirats López 
 

 
Inici: 08.10 hores 
Final: 09.05 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 24 d’abril de 2015. 

 

EXPEDIENT DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 

S’atorga llicència d’obres al Sr. M.L.A. per per rehabilitació d’una edificació existent anomenada 

Mas del Català  al polígon 5, parcel·la 2. 

 

Es desestima la sol·licitud formulada per la Sra. MR.V.M per a la pròrroga de la llicència 222/2012 

per la construcció d’un habitatge unifamiliar. 

 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL CARRER TEROL 

– APARCAMENT CARRER FRANÇA. FASE I, CARRER TEROL” 

Es deixa damunt la taula. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació del subministrament consistents en roba de treball per als serveis 

municipals, consistent en 35 sabates S-3,  30 pantalons i 60 samarretes reflectants amb Fabricats i 

Manipulats Signo SL segons oferta presentada per un import total de 2.185,26 € 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació dels serveis consistents en la promoció del Mercat a la Plaça 2015 amb 

Publipress Media SLU segons oferta presentada per un import total de 2.541,00 € 



 

 

APROVACIÓ DE CONTRACTES PRIVATS 

S’aproven els següents contractes privats per realitzar actes taurins: 

- Amb F.M.T els dies 18 i 22 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un import total de 

3.913,04 €. 

- Amb P.F.A. els dies 14 i 20 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un import total 

de 5.239,30 €. 

- Amb M.P.P. els dies 19 i 21 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un import total 

de 3.804,24 €. 

- Amb Bous al carrer SL els dies 14 i 17 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un 

import total de 3.913,14 €. 

- Amb G.V.S. els dies 14, 20 i 23 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un import 

total de 5.239,30 €. 

- Amb E.I.H. els dies 18 i 19 d’agost de 2015 segons oferta presentada per un import total 

de 3.804,24 €. 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

S’aprova l’ampliació del contracte formalitzat amb la Sra. G.U.I. amb deu hores setmanals més, la 

qual passarà a realitzar una jornada de 30 hores setmanals (de dilluns a divendres de 9 a 15 

hores), del 4 de maig al 31 de desembre de 2015.  

 

S’aprova la contractació del Sr. S.S.A. com a oficial primera electricista, jornada laboral completa 

del 4 de maig al 3 de juny de 2015. 

 

S’aprova la contractació dels següents peons: 

- Sr. O.O.C. jornada laboral completa del 4 de maig al 3 de juliol de 2015 al 3 de juliol de 

2015. 

- Sr. M.C.B. jornada laboral completa del 4 de maig al 3 de juliol de 2015 al 3 de juliol de 

2015. 

- SR. JM.R.M. jornada laboral completa del 4 de maig al 3 de juliol de 2015 al 3 de juliol de 

2015. 



 

 

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

S’autoritza l’assistència a les següents activitats formatives, autoritzant també el pagament de les 

despeses que se’n derivin: 

- Al treballador X.M.P. a assistir a la jornada de treball de grup d’experts del PIAISS el dia 18 

de maig de 2015  a les 12.30 hores a Barcelona. 

- El caporal R.C.G. a realitzar un curs de redacció de documents policials del 18 de maig al 

10 de juliol de 2015 que es realitza online i el dia 10 de juliol de 2015 s’haurà de desplaça 

a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per realitzar la prova final. 

- A l’agent R.N.R. a assistir a la Jornada sobre l’atenció a persones amb discapacitat 

adreçada a agents de la Policia Local que es realitzarà el dia 7 de maig de 2015 a l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya. 

- A l’agent J.G.M. a assistir al taller sobre gestió de conflictes i mediació que es realitzarà del 

4 al 7 de maig de 2015 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

- Als agents X.C.G. i O.M.D. a assistir al taller sobre el control preventiu d’alcoholèmia i 

drogues adreçat a agents de la Policia Local de Catalunya que es realitzarà el dia  7 de 

maig de 2015 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 

S’autoritza a els persones citades a continuació a assistir a la jornada de formació que organitza 

la Subdelegació del Govern el dia 5 de maig de 2015 a l’Ajuntament de Tortosa en motiu de les 

Eleccions locals 2015, i se’n autoritza el pagament de les despeses que se’n derivin: 

M.A.V 05/05/2015 de 8:00-11:00 

J.R.M. 05/05/2015 de 8:00-11:00 

R.N.A 05/05/2015 de 8:00-11:00 

A.C.V. 05/05/2015 de 8:00-11:00 

N.M.B.05/05/2015 de 16:00-17:00 

MC.B.D. 05/05/2015 de 16:00-17:00 

A.M.F. 05/05/2015 de 16:00-17:00 

E.C.M. 05/05/2015 de 16:00-17:00 

JR.D.R. 05/05/2015 de16:00-17:00 

M.G.M. 05/05/2015 de 17:30-18:30 



 

V.S.D.05/05/2015  de 17:30-18:30 

I.E.P. 05/05/2015 de 17:30-18:30 

S.S.M. 05/05/2015 de 17:30-18:30 

S.V.R.05/05/2015 de 17:30-18:30 

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’autoritza el pagament de les obligacions relatives a la relació  número 163 de data 30/04/2015 

que ascendeix a un import líquid de 9.450,25 €, la qual comença amb Orange France Telecom 

España SA  per import de 1.326,28 € i finalitza amb Gas Natural Servicios SDG SA per import de 

1.886,89 € i es reconeixen les obligacions relatives a la relacions número 162 de data 30/04/2015 

que ascendeixen a un import líquid de 16.897,07 €, la qual comença amb ISS Facility Services SA 

per import de 1.849,97 € i finalitza amb Grupo Electro Stocks SLU per import de 1.541,64 €. 

S’aprova la justificació presentada per la Unió Filharmònica en relació al conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament d’Amposta de data 11 de juny de 2012, per import de 14.601,10 € pel 

funcionament de l’escola. 

 

S’autoritza el pagament de 150 € a l’IES Montsià pels treballs realitzats en el muntatge de la 

instal·lació elèctrica a l’Av. Alcalde Palau. 

 

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL 

MONTSIÀ 

S’aprova la modificació del conveni de col·laboració entre el Departament de cultura, el Consell 

Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta per a la gestió de l’arxiu comarcal del Montsià 

per a l’any 2015. 

 

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

S’aprova la devolució 94,20 € al Sr. F.R.G. per la fiança dipositada per la reposició dels serveis 

afectats en motiu d’obres. 

 

S’aprova la devolució de 4.173,55 € a Construccions Conrasal SL per la fiança dipositada amb aval 

bancari per l’obra “Rehabilitació de l’Esglesia de Poble Nou – Fase 1: Campanar i Porxo”. 



 

 

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 

S’aprova la baixa dels rebuts següents: 

Atès l'informe presentat pels serveis d'intervenció - recaptació, respecte els rebuts, la recaptació dels 

quals te encomanada l'Oficina municipal de gestió tributària, els quals per diversos motius resulten 

incorrectes, la Junta de Govern per unanimitat acorda: 

Any 2015: 

- Relació número 30, entrada de vehicles, per import de 289,01 € 

- Relació número 31, impost sobre l’increment del valor dels terrenys, per import de 15.139,04 €. 

- Relació número 32, obertura d’establiments, per import de 2.670,74 €. 

- Relació número 33, ocupació via pública, per import de 4.588,11 €. 

- Relació número 8, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 671,26 € 

- Relació número 9, recollida brossa, per import de 1.833,84 €. 

 

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

S’accepta l’ampliació de fraccionament del pagament del deute pendent amb BASE sol·licitada 

per la Sra. A.G.G. en dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 de maig 

de 2015. 

 

S’accepta l’ampliació del fraccionament del pagament del deute pendent amb BASE sol·licitada 

per Fincas Sola Roca, S.L., en dotze fraccions mensuals d’igual quantia a comptar del proper 20 

de maig de 2015. 

 

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

S’autoritza la Sra. F.S.A. a col·locar “colxonetes” tipus infables a la zona del parc enfront del 

Restaurant Can Paquita del Poble Nou del Delta els dies 17, 24 i 31 de maig amb motiu de la 

celebració de comunions. 

 

S’autoritza la Sra. MP.B.L. a muntar un remolc xurreria a la zona dels cines durant 2 mesos. 

 



 

S’autoritza a la Sra. MJ.G.C., Directora de la Residència, a tancar el carrer Cervantes, davant la 

Residència d’avis en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça el dia 15 de maig de 2015, així com 

que se’ls autoritzi per poder realitzar una rostida i dinar al carrer. 

 

S’autoritza a Restamposta SL a col·locar un inflable entre el carrer Burgos i Itàlia de les 17 a les 19 

hores ocupant una plaça d’aparcament i un poc de carrer durant aquest temps en motiu de 

comunions. 

 

S’autoritza a R.M.R. a col·locar un inflable entre el carrer Burgos i Itàlia de les 13 a les 17 hores, i 

que es talli la circulació dels vehicles durant aquest temps en motiu d’una comunió al Restaurant 

Els Ullals. 

 

S’autoritza al Sr. JR.S.A. a celebrar la Festa de l’Ermita de Santa Maria del Montsià el dia 3 de maig 

de 2015. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 

S’aprova l’alta del SAD de la Sra. M.G.A., amb efectes del dia 16 d’abril de 2015. 

S’aprova l’alta del servei de teleassistència del Sr. C.B.B. amb efectes del dia 27 d’abril de 2015. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’aproven quatre ajuts d’urgència social per un import global de 424,00€. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n produeix cap. 

 

 
 


