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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
22 d’octubre de 2018.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DEL SISTEMA ERP MUNICIPAL CORPORATIU
S’aprova el plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques particulars que
han de regir el procediment.
S’adquereix el compromís de consignar en els anys dels pressupostos dels anys de possible durada del
contracte (2019 i 2020) l’import corresponent. L'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existèn-
cia de crèdit adequat i suficient als pressupostos dels anys de possible durada del contracte (2019 i 2020).
Es remet invitació escrita a l’únic licitador possible, perquè durant el termini de 10 dies naturals comptats a
partir del següent al de la data d’enviament de la invitació escrita, es presentin les proposicions que consi-
derin convenients. 

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DELS PROGRAMES INFORMÀTICS DEPORWIN I CONTROL D’ACCÉS
S’aprova l'expedient de contractació del servei de manteniment i assistència tècnica dels programes infor-
màtics Deporwin i Control d’accés mitjançant procediment negociat sense publicitat.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DEL SOFTWARE I HARDWARE UTILITZATS PER AMPOSTA RÀDIO
S’aprova l'expedient de contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del software  i hard-
ware utilitzats per Amposta Ràdio mitjançant procediment negociat sense publicitat.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DEL PROGRAMA DE GESTIÓ UTILITZAT PER LA POLICIA LOCAL, EUROCOP-2000 (ORACLE)
S’aprova l'expedient de contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del programa de ges-
tió utilitzat per la Policia local, EuroCop-2000 (ORACLE) mitjançant procediment negociat sense publicitat.



APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm.2 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “Reforma del lava-
bos de l’Agustí Barberà”, per un import de 20.933,93 € així com la factura número 6.

S’aprova la certificació d’obres núm.1  de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_015 PE Ampli-
ació parc infantil dels Xiribecs”, per un import de 13.926,25 € així com la factura número 1.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2  de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “16_009 Urbanit-
zació del carrer Sant Cristòfol, àmbit residència”, per un import de 43.001,11 € així com la factura número
80.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2  de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “17_028 Substitu-
ció d’enllumenat al barri Quintanes, casc antic i Vila”, per un import de 74.081,17 així com la factura núme-
ro VE205.

S’aprova  la certificació d’obres núm. 1 de la que s’ha donat compte corresponent a l’obra “18_008 Arranja-
ment de diversos camins 2018”, per un import de 59.714,61 € així com la factura número 79.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS.
S’aprova adquirir armilles per als nous agents en motiu del nivell d’alerta 4 sobre 5 de terrorisme gihadista
amb DBL (Prouniformes) segons oferta presentada per un import total de 4.247,10 €.

CONTRACTES MENORS DE SERVEIS.
S’aprova contractar els serveis de formació dels suports Vital Bàsic DEA per a la Policia Local, per poder uti-
litzar amb els coneixements bàsics els desfibril·ladors DEA que van com a dotació als vehicles de servei de
la Policia Local amb Imposita Serveis SL segons oferta presentada per un import total de 1.360,00 €.

S’aprova contractar els serveis de fisioteràpia els meses de setembre, octubre, novembre i desembre per
al Centre de Tecnificació Esportiva de les TTEE amb JFT segons oferta presentada per un import total de
2.000,00 €.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza IEP a l’assistència del 8 i el 26 d’octubre respectivament a Roquetes i a Tortosa a  l’organització
del #FAME18

S’autoritza a MMS, RNR, GGC, DFC i DNV a assistir a les jornades de mediació policial que tindran lloc els
dies 6 i 7 de novembre de 2018 de 9 a 15 hores a Torredembarra.

S’autoritza a DCD i MFP a assistir a la Jornada d’actualització sobre la incidència de l’IVA al sector públic que
es realitzarà a Barcelona el dia 5 de novembre de 2018 de 9 a 14.30 hores.

S’autoritza a VAG i RNA a assistir al Curs de la llei de contractes: valoració de la seva aplicació que es realit-
zarà a Tortosa els dies 7 i 14 de novembre de 2018 de 9.30 a 14.30 hores a Tortosa.

S’autoritza a VAG a participar a les jornades que organitza l’ACM, “Mig any després de la Llei de contrac-
tes...i ara què?” Jornades sobre l’aplicació pràctica de la LCSP en els ens locals,  que es realitzaran el dia 20
de novembre a Tarragona, 27 de novembre a Lleida, 29 de novembre a Girona i 4 de desembre de 2018 a
Barcelona de 9 a 14 hores.

S’autoritza a IVF a assistir a la presentació de convocatòries FOAP_Fil:FCC 2018 que es realitzarà el dia 22
d’octubre de 2018 de 12.30 a 15.30 hores a la Casa del Mar a Barcelona.



S’autoritza a IVF a assistir a la reunió tècncia sobre la revisió del Pla d’execució anual 2018-2019. Projecte
“Treball a les 7 comarques” que es realitzarà a Barcelona el dia 18 d’octubre de 2018 a partir de les 15 ho-
res.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i SRR (Roig Creatius)  per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI LBG, del 5 de novembre de
2018 al 31 de gener de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Alado SA i per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI JBB, del 5 de novembre de 2018
al 5 de març de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Terres Landscape
and travel communication SL i per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art
ESARDI RMR del 29 d’octubre de 2018 al 25 de febrer de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Rull serveis de pin-
tura i retolació SL i per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI ABM
del 29 d’octubre de 2018 al 28 de gener de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Films Nòmades SCP
i per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI JBD del 29 d’octubre
de 2018 al 27 de feber de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions:
Relatives a la relació número 875 de data 29/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 29.430,69 
euros, la qual comença amb Red Española de Servicios, S.A.U, per import de 3.467,39 euros, i finalitza 
amb Serveis Arensis, S.L, per import de 6.562,94 euros.
Es reconeixen les obligacions: 
Relatives a la relació número 876 de data 29/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 33.255,94 
euros, la qual comença amb Engitec Innovació, S.L, per import líquid de 3.540,46 euros, i finalitza amb 
Jardin Cafe Bar, S.L.U, per import líquid de 2.233,18 euros.
Relatives a la relació número 877 de data 29/10/2018, que ascendeix a un import líquid de 14.103,07 €, la
qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import de 1.676,67 euros, i finalitza amb La Hispano de Fu-
entes en Segures, S.A, per import de 10.501,69 euros. 

Es reconeix l’obligació i ordena el pagament de 1.800,00 € corresponent a la bestreta del conveni per a
l’any 2018 en favor de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià, d’acord amb la clàusula cinquena del con-
veni.

S’autoritza disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 150€ a  INSTITUT DE TECNIFICACIÓ
D’AMPOSTA com a guanyador del premi del públic al millor aparador del “VIIè del concurs d’aparadors” de
la X Festa del Mercat a la Plaça.

S’autoritza disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels premis a les modistes participants
en el XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2018.

S’autoritza  disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels premis que s’atorguen a la participa-
ció de les modistes, per cada vestit no premiat en les categories d'infantil, actual, època i fantasia, en el XL-
VIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2018, segons la relació que s’adjunta i d'acord amb les



bases reguladores del XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta 2018, aprovades per Junta de
Govern Local el dia 19 de març de 2018.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova  l’adquisició dels nínxol del cementiri municipal número 48-R 3r., en règim de concessió administra-
tiva funerària a favor de PPB.

MERCAT MUNICIPAL
S’atorga llicència temporal, a precari i sense vocació de permanència a favor de TPC perquè pugui ocupar el
mòdul del mercat interior número 8.

S’accepten les al·legacions de MAA i s’admet la devolució per ingressos indeguts ja que durant 4 setmanes no
va poder parar al mercat ambulant ja que el seu espai estava ocupat per una terrassa de bar.

S’adjudica definitivament a PRODUCTOS AVICOLAS DOLZ, S.L. la ubicació a l’avinguda Alcalde Palau cantona-
da carrer Palau i Quer  ja que atén a motius d’interès general per minimitzar les molèsties dels veïns per im-
missions –ingerències imponderables-.

S’autoritza el traspàs de drets de la llicència del Mercat Exterior – Venda no sedentària constituïda sobre el
lloc NC005075 al carrer Primer de Maig número 26 a MPC, com a cessionari.

Es comunica a DMS i MCG que no pot ser admesa la seva sol·licitud de llicència per quant actualment el mer-
cat de venda no sedentària d’Amposta no disposa de llocs vacants.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a Banco De Sabadell, S.A, JIC i MAM, que com a conseqüència de la modificació legislativa “de
lege ferenda” es procedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com
també del procediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius
que justifiquin la inexistència de capacitat econòmica.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA DE LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENT.
S’aprova la bonificació del 68% a Tecnosport Sima, S.L de la taxa d’obertura d’una activitat de botiga d’equi-
pament esportiu

S’aprova concedir la bonificació pregada per IZP consistent en el 50 % de la quota liquidada.

S’aprova concedir la bonificació pregada per JRJ  consistent en el 68 % de la quota liquidada.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% i 40% de la
quota tributària establert a l’apartat 1.III de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a FZV

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JAS

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MAS.



Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40%, de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a IPS.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40%, de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a TPS.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% i 40%, res-
pectivament, de la quota tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JPT

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JMT.

 Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a ESS.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscala a MVL.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal TGV.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal EGV.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JFR.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a JFR.

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la quota
tributària establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal ASM.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ PER PERCEPTORS DE RENDES BAIXES
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per
als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017- a DAT 

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ IBI
S’accepta la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per
al pagament de l’IBI –exercici 2016- de JSC

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es reconeix a FZ l’ingrés degut per l’errada de fet i es modifica el nou de la unitat fiscal canviant-la a nom del
propietari de l’immoble.

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es considera que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tari-
fa per tractar-se d’una família nombrosa a MA, KK, ADT i SS



RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es desestima la sol·licitud de MBD  en la que demana se li anul·li l’expedient executiu i es practiqui devolució
per ingressos indeguts de l’IVTM

Es reconeix l’errada material d’haver aplicar una tarifa errònia a JCF

Es concedeix una bonificació  del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 per vehicle històric a ASN i SAM

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’aprova  la reserva de la via pública de gual permanent a ATC al carrer Jacint Verdaguer número 148.

S’aprova  la reserva de la via pública de gual permanent a LRC al carrer Xile número 116.

S’aprova  la reserva de la via pública de gual permanent per Comunitat Propietaris Garatge Canàries al carrer
Canàries número 15-17.

S’aprova  la reserva de la via pública de gual permanent per Michael’s Food And Dring, S.L al carrer Avila nú-
mero 35.

S’acorda transferir al compte de BASE ingressos de tributs rebuts al compte de l’Ajuntament.

Es dona de baixa la unitat fiscal del padró de l'IVTM per duplicitat de pagament atenent la sol·licitud de LL

Es reconeix l’ingrès indegut a ABA per una setmana que no va poder assistir la seva filla al DELTA SUMMER
CAMP.

PROPOSTA DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
S’atorga una bonificació del 100% per matrícula i assistència mensual als següents menors del curs 2018/2019

Nom i cognoms Llar infants
MNG Sequieta
IVG Gruneta
APB Gruneta
ISA Sequieta
MEF Gruneta
SGH Gruneta
BZ Gruneta
RE Gruneta
WS Sequieta

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SERVEI DE GRUA
Es desestima la sol·licitud de JAT  en la que demana l’anul·lació i devolució per ingressos indeguts del servei de 
grua per la immobilització i retirada del seu vehicle per no estar d’acord amb el servei de grua prestat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’ús de la piscina petita a partir del mes d’octubre els dimecres de 16.30 a17.30 a  FCEDF – Federa-
ció Esport adaptat

S’autoritza l’ús  del Casal el dia 8 de novembre de 2018 de les 19:30 fins les 20:30 hores al Partit Demòcrata
Català



S’autoritza l’ús del Teatre del Casal el dia 17 de novembre de 2018des de les 17:30 fins les 20:30 hores a Om-
nium Cultural Ebre

S’accepta el canvi de reserva de la sala Teatre del Casal Municipal del dia 1 de desembre de 2018 al 12 de
gener de 2019 des de les 16:30 fins les 20:00 a l’ ssociació Alzheimer del Montsià

S’autoritza al PTT per poder fer un taller de cuina saludable amb els alumnes els dies: 26/10, 23/11, 21/12,
25/01, i 22/02 de 9.30 a 14.00 hores a la sala polivalent i la cuina de l’Oficina de Turisme

S’autoritza a la mediadora sociocultural de serveis socials per poder fer un tast de tes el dia 31 d’octubre
de 2018 per la tarda  a la sala polivalent i la cuina de l’Oficina de Turisme.

Es desestima la sol·licitud formulada pel Club Nàutic Amposta en la que demana la cessió del pavelló firal
el dia 3 de novembre de 2018 en motiu de la regata de promoció en cas que s’hagi de suspendre per mo-
tius meteorològics ja que la instal·lació està ocupada.

S’autoritza a l’Institut Ramon Berenguer IV sol·licita autorització per poder utilitzar l’auditori els dies 29, 30
de novembre i 1 de desembre de 2018 durant tot el dia per poder realitzar la desfilada de 4rt d’ESO.

Es desestima la sol·licitud formulada per GCP, en la que demana autorització per fer ús del Teatre del Casal
el dia 9 de novembre de 2018 de 20 a 23 hores per fer la Junta anual de la Penya Espanyolista ja que la ins-
tal·lació està reservada.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Es desestima la sol·licitud de batallas de gallos amposta Xiribecs per realitzar una batalla de galls al parc 
dels Xribecs el dia 20 d’octubre de 2018 i el dia 3 de novembre de 2018 degut a que no hi ha temps sufici-
ent per informar la present activitat ja que s’ha de fer amb un temps mínim de 10 dies d’antel·lació respec-
te a la data de l’esdeveniment i la documentació aportada és insuficient per poder emetre la idoneïtat o no
de la sol·licitud.

S’autoritza la sol·licitud de  L’Associació Dashmesh per la realització d’una festa de tipus cultural i tradicio-
nal on es llegiran els texts sagrats que formen part de d’hinduisme (shruti) per als dies 21 fins al 23 de se-
tembre de 2018 al pavelló firal.

CORRECCIÓ D’ACORD
Es corregeix l’acord on s’aprova el pagament a Siloé pel conveni de col·laboració de l’any 2018
Ha de constar:
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a Siloe de la quantia de 2.400 euros fixats al conveni i cor-
responents al segon pagament del mateix.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MINIBÚS.
S’autoritza amb efectes retroactius, l'ús del minibús a la PMA, del 22 al 25 d’octubre de 2018 per manteni -
ment de la piscina a Poble Nou.



COMUNICACIONS OFICIALS.
- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona comunica sentència 228/2018 en la que s’estima
el recurs contenciós administratiu presentat per l’Advocació de l’Estat contra l’acord de l’Ajuntament
d’Amposta  de 25/04/16  pel  que es  procedia  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  la  Junta  de
Govern Local resta assabentada.
- Jutjat d’Instrucció número 4 d’Amposta, comunica sentència 85/2018 en la que es condemna a MCA
com autor d’un delicte lleu de danys, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Ministeri de Política territorial i Funció Pública, comunica resolució d’inscripció de la delimitació entre
Deltebre i Sant Jaume, la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Diputació de Tarragona, comunica que el dia 19/10/2018 es procedirà al pagament dels preus justos
als  propietaris  de  les  finques  afectades  pel  projecte  “Condicionament  de la  carretera TV-3408 des
d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase” la Junta de Govern Local resta assabentada.
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, comunica que per a la Festa del Teatre i Circ
d’Amposta col·laboraran assumint directament el pagament d’una o diverses factures en concepte de
despeses  d’impremta  per  valor  global  de  500,00  €  (Iva  inclòs),  la  Junta  de  Govern  Local  resta
assabentada.
- Subdelegació del govern a Tarragona, informa sobre línies d’ajuda pes episodis d’aiguats i forts vents
dels darrers dies, la Junta de Govern Local resta assabentada.
-  Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,  comunica la concessió del  XXVIIè  Premi Jordi
Cartanyà 2018, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES.
No se’n formula cap.

URGÈNCIES

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
Es realitza la següent actuació de millora a la Prolongació Av. Aragonesa amb Via de Zafan per haver rebut
requeriment des de diferents veïns del polígon ja que els  vehicles de grans dimensions que per error en-
tren al camí rural sense sortida:
- Col·locació d’una senyal informativa a la cruïlla de Av. Aragonesa amb C/ Isabel la Catòlica de direcció 
C 12 Tortosa. 
- Col·locació d’una senyal vertical de Circulació prohibida excepte veïns ( R-100 ), a la cruïlla d’Av. Arago-
nesa amb el C/ Salònica. 
- Col·locació d’una senyal vertical de camí sense sortida ( S-15a ), a la cruïlla del camí amb el pont que creua
la Via de Zafan.

A petició ARP en la que sol·licita l'adopció de mesures per obligar als vehicles a reduir la velocitat a la Parti-
da  Comunets es realitza la següent actuació de millora:
- Col·locació de bandes rugoses o sonores a l'esmentat camí que obliguin als vehicles a reduir la seva velo-
citat al pas per aquesta zona.

Sol·licitud d’autorització per col·locació de banderoles  
S’autoritza a Televisió de Catalunya per a la instal·lació de 100 banderoles a 50 fanals de l'enllumenat pú-
blic dels carrers de la Ciutat per tal de publicitar La Marató de TV3, dedicada al càncer durant el període
comprés entre els dies 28 de novembre al 19 de desembre de 2018.

Sol·licitud de canvi de vehicle destinat a taxi de 5 places a un de 9 places  
S’autoritza a JLF, titular de la llicència de taxi número 5 de la ciutat d'Amposta,  al canvi de vehicle destinat a
taxi, de 5 places, per un altre de 9 places.



Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública  
S’autoritza la sol·licitud de JMP d’ocupació de la via pública per l’ocupació de la via pública en ocasió de la
Fira “Expoclick” davant del Pavelló firal.

Sol·licitud d’autorització per la cessió de material municipal  
S’autoritza la sol·licitud de les tanques disponibles en aquell moment a ’Escola Consol Ferré per al dia 31
d’octubre de 2018 en motiu de la celebració de la festa de la castanyada amb la comunitat educativa de
l’escola.

Sol·licitud de jubilació de funcionari  
S’aprova la jubilació total de RLE amb efectes del dia 30 d’octubre de 2018.

Sol·licitud de baixa voluntària de treballador  
S’accepta la baixa voluntària de VMB amb efectes del dia 29 de novembre de 2018

Proposta de Nomenament de Personal Funcionari Interí en pràctiques de l’Ajuntament d’Amposta  
Es nomena a SNF per ocupar interinament un lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a d’obra pública com a
personal funcionari interí en pràctiques

Acceptació de subvenció  
S’accepta la  la resolució de subvenció per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de perso-
nes desocupades de 30 i més anys.

Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament  
S’aprova la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament representats per la factura número FE18/6 
Obra 138, reforma lavabos Agustí Barberà, certificació2 en favor de Borrox Finance SL per un import de 
20.933,93 €

Proposta de contractació de 5 joves en pràctiques   
S’aprova a contractació en pràctiques de les persones joves que es diran a continuació com beneficiàries 
del Programa Garantia Juvenil de Catalunya a jornada completa, categoria laboral A2-19, , per un termini 
de sis mes amb data d’inici el 30 d’octubre de 2018 i fi el 29 d’abril de 2019 amb un percentatge de retribu-
ció del 64,15 %:

 GPJ com a tècnica de turisme.
 MQM com a tècnica d’educació infantil
 RRC com a tècnica en mitjans de comunicació
 GDS com a tècnic en serveis socials.
 JRG com a tècnic del departament d’obres.

Sol·licitud d’autorització i de modificació d’autoritzacions per realització d’activitats de formació.  
S’aprova la modificació de l’acord d’autorització per assistència a l’activitat “Contractes menors” que es tras-
lladarà als dies 8, 12 i 15 de novembre de 2018 de 16.30 hores i es deixa sense efectes l’autorització per as-
sistència a l’activitat de formació “Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte amb la nova 
LCSP” segons petició de RNA.

Sol·licitud d’autorització d’activitat a la via pública  
S’autoritza a l’Associació de veïns l’Acollidora per realització de l’acte “La castanyada” a la Plaça de l’Acollido-
ra el dia 31 d’octubre de 2018. I oferir gratuïtament castanyes i moniatos als veïns i veïnes.

Sol·licitud d’autorització per realització de prova esportiva  
S’autoritza al Moto club Amposta per poder celebrar el XIV Motocròs de fires inclosa al calendari oficial de 
competicions de la Federació Catalana de Motociclisme el dia 4 de novembre re de 2018 



Sol·licitud de llicència de publicitat dinàmica oral  
S’autoritza al  Comitè Català de l’ACNUR la realització de l’activitat de diàleg directe amb la ciutadania del 
municipi d’Amposta per un període de tres mesos (novembre, desembre de 2018 i gener 2019). 

Sol·licitud d’autorització per presentació de candidatura al Premi Escoles Verdes 2018  
S’autoritza  la presentació de la candidatura de l’escola Agustí Barberà al Premi Escoles Verdes 2018.


