
 

Resum de l’acta de la  Junta de Govern Local de 29 de maig 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. 
Secretaria: Maria Cinta Vidal Bayarri 
Interventora de fons: Maria del Mar Medall González 

Excusa la seva absència: Laia Subirats López 

 
Inici: 08.35 hores 
Final: 9.55 hores 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DUTA A TERME EL DIA 22 DE MAIG DE 2015 

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

anterior, de 22 de maig de 2015. 

 

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA DENEGACIÓ DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES 

Atorga a la Sra. MR.V.M. una pròrroga de la llicència d’obres per la construcció d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres (Exp. 222/2012) fins a finals del mes de setembre de 2015. 

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL PAU-11 POBLE 

NOU DEL DELTA 

Aprova el projecte de reparcel·lació del PAU-11 Poble Nou del Delta, formalitzat mitjançant 

escriptura pública atorgada per la societat Poble Nou Resort, SL., propietària de la totalitat dels 

terrenys inclosos en l’àmbit del polígon, davant el Notari d’Amposta, Miquel Roca Barrufet el dia 

16 d’abril de 2015 (número 341 del seu protocol). 

 

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE D’OBRES 

S’accepta la petició d’ajornament de l’execució del contracta de l’obra de canalització de tub de 

PEAD 160 per evacuació d’aigües brutes al Passeig del Riet de la Urbanització Eucaliptus fins el mes 

de gener de 2016. 

 

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS 

S’aprova la contractació dels següents subministraments: 



 

- Presents de reconeixement a l’equip professional de l’Esplai Piquerol en motiu del 25è 

aniversari amb Tonda Joiers segons oferta presentada per un import total de 350,00 € 

- Impressió de camisetes per als membres de l’organització del 25è aniversari de l’Esplai 

Piquerol amb Publicitat Merlin segons oferta presentada per un import total de 297,36€. 

- Bolquers per atendre situacions de necessitat i precarietat econòmica i social de la 

població infantil amb Hospital Comarcal del Montsià segons oferta presentada per un 

import total de 2.752,75 €. 

- Alimentació infantil per atendre les situacions de necessitat i precarietat econòmica i social 

de la població infantil amb Hospital Comarcal del Montsià segons oferta presentada per 

un import total de 2.421,23 €. 

 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

S’aprova la contractació dels serveis següents: 

- Reparació de la bomba d’aigües de clavegueram de la Urbanització Eucaliptus amb Electro 

Hidràulica Dicam SL segons oferta presentada per un import total de 2.033,16€. 

- Reparació de l’embrague del camió T4749AY amb Garcid SL segons oferta presentada per 

un import total de 1.287,74 €. 

- Reparació del descalcificador de la Piscina Municipal amb Madac SA segons oferta 

presentada per un import total de 591,91 € 

 

PROPOSTES 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 dia 1 de juny al dia 30 de juny de 2015 atesa la baixa 

laboral de la tècnica i tutora del programa Joves per l’Ocupació, N.M.B. 

 

SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA PER NAIXEMENT DE FILL 

S’atorga al Sr. R.R.L. un permís de paternitat de 4 setmanes consecutives a partir del dia 28 de 

maig de 2015. 

 

S’atorga a la Sra. E.C.G. un permís compactat de lactància de 19 dies, a gaudir entre el 18 de juny i 

el 15 de juliol de 2015. 



 

 

APROVACIÓ DEL PLA DE VACANCES DEL PERSONAL – ANY 2015 

S’aprova el Pla de Vacances per a l’any 2015. 

 

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

S’autoritza la funcionaria I.E.P. a assistir al 2on Congrés Catalunya Emprén que tindrà lloc el dia 4 

de juny de 2015 a Barcelona de les 9 a les 14 hores.  

 

APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

S’ordena el pagament de: 

-  Relació  número 219 de data 29/05/2015 que ascendeix a un import líquid de 28.827,48 €, 

la qual comença amb Ferrer & Ojeda SL per import de 9.090,32 € i finalitza amb Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos SA per import de 1.669,94 €. 

-  Relacions número 218 de data 29/05/2015 que ascendeixen a un import líquid de 

137.905,66 €, la qual comença amb T-Systems ITC Iberia SA per import de 11.122,32 € i 

finalitza amb M.V.V. per import de 4.161,60 €. 

-  1.326,00 € als alumnes relacionats a l’expedient JPO-032-2014 que han assistit amb 

aprofitament a les classes de formació impartides en el Programa Joves per l’Ocupació. 

-   5.100,00 euros a favor de Càritas Amposta er aprovar la justificació presentada en relació a 

la subvenció nominativa a favor seu. 

-  14.403,08 euros a favor de la Lira Ampostina per aprovar la justificació presentada en 

relació al conveni de col·laboració de data 11 de juny de 2012. 

-  5.100,00 euros a favor de Creu Roja Amposta per aprovar la justificació presentada en 

relació a la subvenció nominativa a favor seu. 

-  2.750,00 € a favor de Club Esportiu Sala Esgrima per aprovar la justificació del primer 

trimestre presentada en relació a la subvenció nominativa a favor seu. 

-    4.250,00 € a favor de Club Nàutic Amposta per aprovar la justificació del primer trimestre 

presentada en relació al conveni de col·laboració signat el 10 de maig de 201. Es supedita el 

pagament a que acrediti documentalment que es compleix la clàusula 4a) del conveni 

segons la qual se supedita el mateix a que el 70 % dels esportistes integrants del primer 



 

equip han de ser esportistes formats en les categories de base del club o haver nascut a 

Amposta. 

-   11.000,00 € al Club Futbol Amposta per aprovar la justificació del primer trimestre de la 

subvenció nominativa en favor seu. 

-   1.360,04 € a la Comunitat de Regants en concepte de desplaçament dels alumnes d’Amposta 

al consorci de l’Ampolla i la visita guiada a l’assut de Xerta fins l’estació de bombeig de 

Campredó. 

-   Els següents premis en concepte de premis del concurs d’aparadors comercials en motiu 

de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2015: 

a) 150,00 € al comerç Tribeca, en concepte de primer premi. 

b) 100,00 € al comerç Loving, en concepte de segon premi. 

c) 50,00 € al comerç Orgànic, en concepte de tercer premi. 

d) 150,00 € a l’establiment públic, Restaurant Xiribecs, en concepte de primer premi. 

 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 

S’aprova la devolució a Hierros Altadill SL de la fiança de 150,00 € dipositada  en concepte de 

gestió de residus per l’enderroc del complex industrial (Exp. 31/2014.) 

 

S’aprova la devolució de la garantia definitiva per un import de 2.925,69 € a Propa SL la qual va 

ser dipositada a la Tresoreria municipal el dia 16 d’octubre de 2012 en motiu de les obres de 

condicionament de la Piscina del Poble Nou del Delta. 

 

AIXECAMENT D’ORDRE D’EMBARG DE CRÈDITS 

S’aixeca l’ordre d’embarg de crèdits de la mercantil Entre Pa i Pa CB. (Exp. 43031300259457) 

 

MERCAT MUNICIPAL 

S’autoritzen els següents traspassos de llicències del Mercat Exterior: 

- Llicència NC 003 a B.R.J. quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliuri 

286,50 € a l'Ajuntament en concepte de participació en el traspàs desprès d’haver liquidat 

la totalitat dels rebuts pendents, que en són tres i ascendeixen a l’import de 302,40 €. 



 

- Llicència NC 006 a E.G.C. quedant condicionada l’adjudicació a que la transmitent lliuri 

224,78 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 009 a R.S.S. quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliuri a 

l’Ajuntament 321,11 € en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 034 a F.S.S. quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliuri a 

l’Ajuntament 256,88 € en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 042 a S.M.C. quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliure a 

l’Ajuntament 353,21 € en concepte de participació en el traspàs i regularitzi el deute que 

ascendeix a 494,48 €. 

- Llicència NC 076 a S.P.N., quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliuri a 

l’Ajuntament 577,98 € en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 077 a S.B.C., quedant condicionada l’adjudicació a que el transmitent lliuri a 

l’Ajuntament 321,09 € en concepte de participació en el traspàs i que es regularitzi el 

saldo pendent que ascendeix a 112,38 €. 

- Llicència NC 078 a M.A.C. quedant l’adjudicació condicionada a que el transmitent lliuri 

1.027,56 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs, i que es regularitzi el 

saldo pendent que ascendeix a 226,86 €. 

- Llicència NC 101 a MC.LL.G. quedant l’adjudicació condicionada a que el transmitent lliuri 

513,75 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 102 a JM.G.A. quedant l’adjudicació condicionada a que el transmitent lliuri  

321,11 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs. 

- Llicència NC 110 a A.B.G. quedant l’adjudicació condicionada a que el transmitent lliuri 

770,64 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs i regularitzi l’import 

pendent per l’ocupació del mercat que ascendeix a 853,99 €. 

- Llicència NC 122 a N.EA. quedant l’adjudicació condicionada a que el transmitent lliuri 

385,32 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs i que regularitzi l’import 

pendent per l’ocupació del mercat que ascendeix a 134,86 €. 

- Llicències NC 142 i NC 143 a F.B.C. quedant l’adjudicació condicionada a que el 

transmitent lliuri 809,16 € a l’Ajuntament en concepte de participació en el traspàs i 

regularitzi l’import pendent per l’ocupació del mercat que ascendeix a 606,05 €. 

 



 

COMPAREIXENÇA EN PROCEDIMENT DAVANT LA JURISDICCIÓ LABORAL 

S’acorda la compareixença de l’Ajuntament d’Amposta en el procediment: Seguretat Social 

296/2015 – T que es tramita en el Jutjat Social Únic de Tortosa, designant per la defensa dels 

interessos de l'Ajuntament els Lletrats, S.F.M. i PA.F.M. 

 

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

Es desestima la reclamació formulada per M.P.B pels danys soferts al seu vehicle al caure la roda 

davantera del vehicle dintre un gran i profund sot va fer que el vehicle perdés el control 

precipitant-se dins el desaigüe; per quan no existeix relació de causalitat entre els danys soferts i 

el funcionament del servei públic. 

 

Es desestima la reclamació formulada per JA.M.P. pels danys soferts al seu vehicle com a 

conseqüència d’una rasa la qual no estava senyalitzada i degut a la seva profunditat per l’aigua 

de la pluja li va provocar els danys, per no haver subsanat els defectes en el termini concedit. 

 

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

Es concedeix la bonificació sol·licitada del 50 % sol·licitada per L.P.C. en representació de LA&LO 

SCP sobre la taxa en l’obertura d’un local dedicat a la venda d’articles del nadó, havent de pagar 

426,70 €.  

 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 

S’aproven les següents sol·lcituds sobre l’IIVT: 

- Sol·licitud presentada per G.G.F., deixant sense efecte la liquidació número 816796. 

 

RECLAMACIONS CONTRA L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

S’aprova les següent sol·licituds: 

- Devolució  per ingressos indeguts de 200,00 € a F.D.A.  

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a A.M.M. 

- Devolució per ingressos indeguts de 123,05 € a F.V.S. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70.85 €. A B.G.B. 



 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 € a LD.M.LL. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a JR.J.B. 

- Devolució per ingressos indeguts de 33,56 € a N.M.B. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 €. a MJ.B.M. 

- Devolució per ingressos indeguts de 50,34 €. a A.J.S. 

- Devolució per ingressos indeguts de 70,85 € a JL.M.G. 

- Devolució per ingressos indeguts de 106,27 € a M.O.S. 

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

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

a l’exercici 2016, havent-ho de demanar novament per a l’exercici 2017 i següents, per 

condició legat de minusvalidesa. 

 

RECLAMACIÓ CONTRA EL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA  A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

S’aprova la devolució per ingressos indeguts de 65,98 € a J.I.G., per no haver-li aplicat 

correctament la tarifa reduïda per família nombrosa. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 

Es desestima la sol·licitud formulada per S.H. en la que demana autorització per ocupació de la 

via publica amb taules i cadires a l’Av. Ràpita, 75, del mes d’abril a setembre ambdós inclosos. 

 

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

Es desestima la sol·licitud formulada per J.J.T. en la que demana que es pinti una plaça 

d’aparcament per a minusvàlids al carrer Abeurador, 10 per haver-hi dos estacionaments per a 

minusvàlids a menys de deu metres de l’adreça. 

 

S’aprova l’ordenació de la cruïlla dels carrer Victòria amb Sant Joan deixant amb prioritat de pas 

el carrer Victòria ja que té més afluència de vehicles i posar un cediu el pas al carrer Sant Joan i 

s’ordena als serveis municipals que canviïn la senyalització. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA 

S’autoritzen les següents sol·licituds per realitzar activitats a la via pública: 



 

- S’autoritza a G.S. a  celebrar al bar del parc dels Xiribecs la “Fiesta Bienvenido Verano” 

amb música en viu fins a les 24 hores del dia 31 de maig de 2015. 

- S’informa favorablement l’autorització de la prova esportiva Marxa BTT 7è Duextrem 

organitzada pel Club BTT Montbike que es celebrarà el dia 14 de juny de 2015, amb el seu 

pas per Amposta. 

- S’autoritza el Sr. JR.P.E. a realitzar un concurs de pesca el dia 16 d’agost de 2015 de les 8 a 

les 14 hores al Passeig del Riu des de la baixa de les barques fins al Pont de la N-340. 

- S’autoritza el Sr. LL.S.S. a ocupar l’espai de l’embarcador (des de l’oficina de Turisme fins 

la rampa de l’embarcador) per prova esportiva els dies 29 i 30 d’agost de 2015. 

- S’autoritza a la Unió Filharmònica a tancar el carrer Miralles del 15 al 19 de juny de 2015 

en motiu de les activitats de cloenda del curs 2014-15. 

- S’autoritza la Sra. N.S.B. a posar un inflable al carrer Alfacs, 4 del Poble Nou del delta. 

- S’autoritza la sol·licitud formulada per P.S.A. en la que demana autorització per tancar al 

trànsit el carrer Enric Granados, del número 18 al 28 la nit del 23 de juny de 2015 en 

motiu de la Berberna de Sant Joan per fer un sopa els veïns i ball. 

 

Es desestimen les següents sol·licituds per realitzar activitats a la via pública: 

- Es desestima la sol·licitud formulada per MJ.B.J. en la que demana autorització per poder 

tallar el trànsit al carrer Cànoves, davant els números 16-18, els dies 18, 19, 20 i 21 de 

juny  i el dia 11 de juliol de 2015 de 22 a 24 hores amb motiu de la realització de resos per 

celebració del Ramadà. 

- Es desestima la sol·licitud formulada per J.I.LL. en la que demana autorització per tancar 

al trànsit el carrer Ruiz d’Alda del número 10 al 16, el dia 30 de maig de les 18 a les 20 

hores per celebrar un aniversari. 

 

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

S’accepten les següents cessions d’ús d’instal·lacions municipals: 

- Cessió de l’ús de l’aula magna de l’edifici del Casal Municipal el dia 17 de juny de 2015 de 

les 19:00 a les 21:00 hores al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

- Cessió de l’ús dels vestidors i dutxes del pavelló poliesportiu al Club BTT Montbike 

Amposta, durant els següents dies i les franges horàries que s’indiquen a continuació: 



 

Dies d’autorització Franja horària Import 

14 de juny de 2015 11 hores fins 14 hores Exempt – Sense f. lucrativa

- Cessió de l’ús del teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 26 de juny de 2015 de les 

20:00 a les 21:00 hores al Club de Futbol Amposta. 

- Cessió de l’ús del pavelló firal el dia 6 de juny de 2015 de les 10 a les 23.30 hores a 

l’Associació Amposta Jove. 

  

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

Aquest assumpte es deixa damunt la taula. 

 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS 

S’autoritza l’ús del minibus dia 27 de maig al Club Natació Amposta, per entrenaments a Reus. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD. 

S’aproven les següents altes i baixes del SAD: 

- Alta de X.P.S. amb efectes del dia 1 de juny e 2015. 

- Baixa del servei de teleassistència de J.P.J. amb efectes del dia 7 de maig de 2015. 

- Baixa del servei de teleassistència de E.B.S. amb efectes del dia 7 de maig de 2015 per defunció. 

 

ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 

S’atorguen tres ajuts d’urgència social per un import total de 257,20 €. 

 

PROPOSTA D’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA 

S’atorga l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a V.H.B., qui podrà fer ús de l’habitatge 

adscrit al servei situat al carrer Lleó durant 6 mesos, comptats a partir del dia 1 de juny de 2015, 

subjecte a les condicions següent: 

- Fer seguiment amb els servies socials bàsics. 

- Tenir un servei d’ajuda a domicili i seguir les orientacions de la treballadora familiar. 

 

 

 



 

COMUNICACIONS OFICIALS. 

- Servei Provincial de Costes a Tarragona, comunica que el dia 27 de maig de 2015 s’iniciaran les 

obres d’emergència per reparar els danys produïts pels temporals del mes de març amb el reforç 

del marge dret del riu Ebre al T.M. d’Amposta, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Governació i Relacions Institucionals, comunica que d’acord amb l’ordre 

GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s’estableix amb caràcter supletori la fixació de l’hora per 

a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya a les 12 hores del dia 13 de 

juny de 2015, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- La Junta Directiva de l’AMPA del Consol Ferré comunica que realitzaran una plantada d’arbres al 

pati de primària de l’Escola, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Diputació de Tarragona, concedeix una subvenció a l’Ajuntament d'Amposta per import de 

15.000,00 € pel programa d’activitats al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre Lo Pati any 2015, la 

Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

No se’n formula cap. 

 

URGÈNCIES 

Proposta de nomenament de tècnics 

Es designen per a l’obra “Urbanització del carrer Terol i de l’aparcament – fase 1” els tècnics que 

es diran a continuació: 

- Directora de l’obra civil , l’arquitecte M.L.B. 

- Direcció d’execució de l’obra l’arquitecta tècnica M.F.M. 

- Director de l’obra d’instal·lacions, l’enginyer JC.G.C. 

 - Direcció d’execució de l’obra d’instal·lacions, l’enginyer JC.G.C. 

- Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte i obra, l’arquitecte tècnic municipal J.S.S. 

 

Sol·licitud de col·laboració dels voluntaris de protecció civil 

S’autoritza la col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil el dia 13 de juny de 2015 de 9 a 13 i 

de 16 a 19 hores en motiu de les Jornades Escolars de Futbol. 

 



 

Correcció d’acord 

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 15 de maig de 2015 va aprovar 

l’acabament del contracte del Sr. JR.C.V., com a peó amb efectes del dia 30 de juny de 2015, però 

es va produir un error, ja que on consta “com a peó”, ha de constar “com a conserge de l’Escola 

Consol Ferré·”, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda i s’aprova corregir l’acord indicat. 

 

 

 


