
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA l EL BISBAT DE TORTOSA PER A OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA DEL POBLE NOU DEL DELTA. 

Amposta, 26 de juliol de 2019 

REUNITS: 

D'una part el , amb  , rector de la parròquia de la Mare 
de Déu de la Cinta del Poble Nou del Delta de l'Ebre i de l'Assumpció d'Amposta, en nom del 
Bisbat de Tortosa, degudament autoritzat pel Vicari General de la Diòcesi segons consta en 
certificat adjunt. 

De l'altra el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde- President de Ajuntament d'Amposta, 
expressament facultat per a la signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 15 de juliol de 2019, 

Actuant com a fedatari, el senyor Ramon Noche Arnau, secretari accidental de l'Ajuntament 
d'Amposta. 

Reconeixent-se les parts el caràcter amb el que intervenen, poders i facultats suficients per a 
formalitzar el present conveni, 

EXPOSEN: 

l. El Bisbat de Tortosa és propietari de la finca ubicada en el nucli de població de Poble Nou 
del Delta, referència cadastral: 4222807CF0042B0001TF, la qual conté un edifici destinat a 
església, inclòs el campanar, un edifici destinat a habitatge compost de planta baixa i una 
planta elevada, un edifici destinat a servei auxiliar de l'església, un porxo i un patí descobert. 

11. D'aquests edificis, el destinat a habitatge i porxo estan en un estat de deteriorament molt 
avançat que no fa aconsellable el seu manteniment i rehabilitació. 
D'altra banda l'edifici destinat a església i a serveis auxiliars d'aquesta estan en una situació de 
deteriorament que fan obligatòria la seva rehabilitació, com a continuïtat de la intervenció 
feta al campanar, salvaguardant així aquest patrimoni. 

141:i Ill. L'Ajuntament d'Amposta, amb la conformitat del Bisbat de Tortosa, té la voluntat de 
participar en l'obra de rehabilitació d'aquest patrimoni, atès que a més de vincles jurídics i 
territorials, n'existeixen d'històrics i tradicionals entre ambdós nuclis. 

Per tot això, les parts acorden la formalització d'aquest conveni en els termes i condicions que 
s'estableixen a continuació. 



En tot allò no previst en aquest conveni serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, la Llei general pressupostària, les Lleis de règim jurídic i de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Reglament d'obres, 
activitats i serveis de les administracions públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei 
general de subvencions. 

En prova de conformitat signen tres exemplars del present conveni, en el lloc i data esmentats 
a l'encapçalament. Ho certifico. 

 




