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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 18 DE MARÇ DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 18 
de març de 2019.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER IMPULSAR UN CENTRE NEURÀLGIC DE CREATIVITAT, INNOVA-
CIÓ I EMPRENEDORIA EN EL MARC DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA (IMPULS LAB)
S’exclou del procediment per l’adjudicació del contracte del servei per impulsar un centre neuràlgic de creativi-
tat, innovació i emprenedoria en el marc de l’economia social i cooperativa (Impuls_lab) a l’empresa Accelera-
ted Growth, SL., per haver presentat la seva oferta fora del termini atorgat a l’efecte i s’adjudica la contractació 
del servei per impulsar un centre neuràlgic de creativitat, innovació i emprenedoria en el marc de l’economia 
social i cooperativa (Impuls_lab) a Labcoop, SCCL., en les condicions següents:
- Preu: 26.100,00 € més 5.481,00 € (en concepte d’IVA) sent un total de 31.581,00 €
- Reducció del termini d’execució del servei : 4,3 setmanes (1 mes)
El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.

ARRENDAMENT  D’HABITATGE
S’aprova la realització del contracte de lloguer per part de l’Ajuntament a SBS en les següents condicions d’ar-
rendament:
. Renda: 150,00€ mensuals ( corresponents al 40% del preu total del lloguer)
.Durada del lloguer: 3 anys, a comptar a partir del 4 de març del 2019. En tot cas el contracte d’arrenda-
ment podrà ser resolt per part de l’Ajuntament si desapareix la necessitat que motiva el seu lloguer, 
sense haver d’abonar cap indemnització a la llogatera, amb l’únic requisit de realitzar la notificació de 
forma fefaent amb una anticipació mínima de 2 mesos.
. Serveis i subministraments: l’habitatge s’arrenda amb el subministraments d’aigua potable i energia 
elèctrica, que aniran a càrrec de l’arrendatària. 
. A més a més, de les causes establerts a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans , 
per rescindir el contracte de lloguer per part de l’arrendador, seran causa de suspensió les actuacions 
que alterin les normes bàsiques de convivència (agressions, amenaces, insults, baralles, impediment 
del descans de les altres persones usuàries, o del veïnat, etc.) , així com qualsevol ús inadequat de la vi-
venda.
. A tot allò que no quedi regulat expressament en el contracte serà d’aplicació la Llei d’Arrendaments Urbans , i
subsidiàriament el Codi Civil



ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS DE TERRENYS EN COMODAT PER APARCAMENT DE VEHICLES
S’accepta la cessió de l’immoble propietat de MIMA i MMA al passeig canal 12, per destinar-lo a aparcament 
gratuït de vehicles.

CONTRACTES MENORS

Tipus Concepte  Import (amb 
IVA) 

Nom adjudicatari CIF adjudicatari

Serveis
millorar la senyalització segons el projecte 
del Pla de foment de Turisme.

            3.303,30 € Ubaldo Rètols SCCL F55666663

Serveis
gravació de locucions d’audioguies segons el
Pla de Foment de Turisme.

            3.146,00 € Augusto Casanovas Ripoll ****137**

Serveis
realitzar les sortides musicals per al dissabte
18 de maig per la tarda a la Festa del Mercat 
a la Plaça.

            1.485,00 € 
Abogados de Tenerife 2006 
SL

B38872917

Serveis
inauguració de l’exposició #mosmirem 
inside out que es realitza al Centre d’Art Lo 
Pati.

            1.588,87 € Pindec Creatiu SLU B55700298

Serveis
realitzar la tasca de monitora de suport de 
menjador a l’escola Miquel Granell de gener 
a juny 2019.

            4.328,60 € AMPA Escola Miquel Granell G43031418

Serveis
realitzar la tasca de monitora de suport de 
menjador a l’escola Consol Ferré de gener a 
juny 2019.

            4.105,14 € AFA Escola Consol Ferré  G43921246

Serveis

adaptació, supervisió de muntatge i 
realització d’obres per a l’exposició “Joan 
Morey Cos Social” que es realitza al Centre 
d’Art Lo Pati.

            1.764,70 € Joan Morey Gomila ****531**

Serveis
inserció, producció i fixació de publicitat de 
la Festa del Mercat a la línia d’autobus 
interurbà Vinaròs-Peníscola.

            2.259,07 € Joan Garcia ****195**

Serveis
obra de teatre i dansa Amposta 2019, de 
l’obra “Les Coses Excepcionals”.

            2.783,00 € 
El Terrat de Produccions 
SLU

B64894520

Serveis

publicitat amb el Diari de Tarragona per 
promocionar Amposta, els seus actius i les 
activitats del Fòrum Jove i el centre d’Art Lo 
Pati.

            3.811,50 € Promicsa A43056787

Serveis
robots per a la jornada de robòtica infantil 
del dia 29 de març 2019.

            2.716,60 € Sant Jordi Ofimàtica SL B43548858

Serveis

publicitat amb Ebre Digital per fer difusió a 
través de Canal Terres de l’Ebre i 
Ebredigital.cat del Dia Mundial de la Poesia i 
Fòrum Jove.

            2.843,50 € Ebre Digital SL B55606925

Serveis

publicitat i serveis audiovisuals amb Ebre 
Digital per fer l’enregistrament íntegre i 
promoció dels 30 anys del Premi Amposta i 
del Congrés Esportiu, i la promoció dels 
Food Trucks i de Sant Jordi.

            6.231,50 € Ebre Digital SL B55606925



Tipus Concepte  Import (amb 
IVA) 

Nom adjudicatari CIF adjudicatari

Serveis
lloguer de l’infraestructura i servei muntatge
per al Festival Lo Riu Sona.

            3.351,70 € Fatsini SL B43252295

Serveis instal·lació dels estands del Fòrum Jove.           10.006,70 € 2003 SA A08935892

Serveis
impressió de cartells i revistes informatives 
del Fòrum Jove,

            2.068,21 € Serra Indústria Gràfica SL B43200641

Subministraments
plafó cartellera imantada segons el projecte 
del Pla de Foment de Turisme.

            1.677,51 € Señales Girod SL B60070505

Subministraments
indicadors a diferents punts d’accés al Poble 
Nou del Delta segons el projecte del Pla de 
Foment de Turisme.

            1.551,91 € Señales Girod SL B60070505

CORRECCIÓ D’ACORD DE SUBROGACIÓ DE TREBALLADORES PEL RECONEIXEMENT DE GRUP PROFESSIONAL
S’aprova la modificació de l’acord de Junta pres en data 23 de juliol de 2018, només pel que respecta al grup 
professional amb el que es subroga a les treballadores MEA i NPG, essent aquest el grup professional 2.

RECONEIXEMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS
S’autoritza, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 157,82 € a TGG per la realització d’hores 
extraordinàries.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a SMR per assistir a la reunió sobre el procés d’admissió als ensenyaments obligatoris que es realit-
zarà a Barcelona el dia 25 de març de 2019 durant tot el matí.

S’autoritza a OFP per assistir a la jornada Construïm conjuntament el futur de l’Economia Social i Solidària que 
es realitzarà a Barcelona el dia 27 de març de 2019 durant tot el dia.

S’autoritza a MBB per assistir a la Fira Món Llibre que es realitzarà a Barcelona el dia 6 d’abril de 2019.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
S’autoritza, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 231 de data 25/03/2019, que as-
cendeix a un import líquid de 4.523,84 euros, la qual comença amb Demarcación de Costas en Catalunya per 
import líquid de 4.523,84 euros, i finalitza amb Demarcación de Costas en Catalunya per import líquid de 
4.523,84 euros i relatives a la relació número 232 de data 25/03/2019, que ascendeix a un iport líquid de 
11.950,78 €, la qual comença amb APAK-P SL per import líquid de 1.814,40 € i finalitza amb Gas Natural Servi-
cios SDG SA per import líquid de 3.123,49 €.
Es reconeixen les obligacions relatives a la relació número 233 de data 25/03/2019, que ascendeix a un import 
líquid de 63.689,80 euros, la qual comença amb Solred SA, per import líquid de 2.747,46 euros, i finalitza amb 
Centre de l’Àngel APASA, per import líquid de 1.393,00 euros i relatives a la relació número 234 de data 
25/03/2019, que ascendeix a un import líquid de 20.450,15 euros, la qual comença amb Garcia Excavacions y 
Movimientos SL, per import líquid de 2.292,95 euros, i finalitza amb Serret Gregorio, Maria Isabel – Amposta 
Events, per import líquid de 2.057,00 €

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
S’aprova la devolució de la fiança dipositada en forma d’aval de Generali Seguros per un import de 6.675,84 € 
a Construccions 3G SA dipositada en motiu de les obres “Urbanització del carrer Terol, aparcament i carrer 
França Fase II”.

S’aprova la devolució de la fiança pel tractament residus de 165,00 € dipositada en motiu de la llicència d’obres
pel canvi de coberta al carrer Bailén, 5 (Exp. 286/2017) a Harinas Escuin CB



S’aprova la  devolució de la fiança pel tractament residus de 720,60 € dipositada en motiu de la llicència 
d’obres per ampliació d’activitat al polígon 65 parcel·la 75 (Exp. 12/2017) a Negret SCP

S’aprova la  devolució de la fiança pel tractament residus de 286,66 € dipositada en motiu de la llicència 
d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgers al Passeig Canal, 27 (Exp. 50/20106) a TEM i 
XCP

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA VIII DEL CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DEL MERCAT A LA
PLAÇA
S’aproven les bases les Bases reguladores del VIII concurs d’aparadors en motiu de la Festa del Mercat a la Pla-
ça d’Amposta de l’any 2019, obrint el termini de presentació de sol·licituds, que restarà obert fins al dia 10 de 
maig de 2019.
L’import dels premis del concurs per al 2019 ascendeix a un total de 600,00 € amb càrrec a la partida pressu-
postària 13/4310/48901.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per NEF, danys que han estat valorats en un 
total de 1.016,09  €, d’acord amb el pressupost de reparació emès per JFP, els quals, assumirà íntegrament 
l’Ajuntament d’Amposta,

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel JAFG, danys que han estat valorats en un 
total de 477,87  €, d’acord amb el pressupost de reparació emès per Tallers Rogelio - Eurotallers, els quals, as-
sumirà íntegrament l’Ajuntament d’Amposta

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir bonificació del 50% a Ebre Iteaf de la taxa

S’accepta concedir bonificació del 50% a JTM de la taxa

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU

Se comunica a Buildingcenter que como consecuencia de la modificación legislativa “de lege ferenda” se proce-
derá a levantar la suspensión el procedimiento de resolución del recurso/reclamación así como también el 
procedimiento de recaudación y se resolverá dicho recurso/reclamación de acuerdo con los criterios objetivos
que justifiquen la inexistencia de capacidad económica.

Es comunica a JLM i JBR 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 en relació a la liquidació número 1005117.

Es comunica a Buildingcenter SL que com a conseqüència de la modificació legislativa “de lege ferenda” es pro-
cedirà a aixecar la suspensió del procediment de resolució del recurs/reclamació així com també del procedi-
ment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin la ine-
xistència de capacitat econòmica en relació a la liquidació número 988485 i 986852

RECLAMACIÓ CONTRA L’ICIO
Es desestima la reclamació  d’exempció de l’impost a Acciona agua SA per no complir els requisits establerts a 
l’article 4 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ICIO i a l’article 100.2 del TRLHL però s’accepta l’ajornament fins 
al 6 de maig 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Es reconeix l’errada de fet en aplicar la tarifa al vehicle de DAB ja que es va donar de baixa per transferència el 
dia 10 de febrer de 2016.

SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ PER INGRESSOS INDEGUTS
S’accepten les al·legacions de EAC en la que demana la devolució per ingressos indeguts per haver ocupat la 
parada del passadís l’Ajuntament d’Amposta per muntar una exposició fotogràfica i es practica la devolució 
per ingressos indeguts

Es comunica a Buildingcenter SA que les liquidacions són correctes atès el règim jurídic existent en el moment 
de produir-se el fet imposable i per tant no procedeix aplicar-se la devolució per ingressos indeguts sol·licita-
da.

Se comunica a BANKIA SA que en aras al principio de seguridad jurídica preconizado por el artículo 9 de la CE, 
aunque el ingreso hubiere devenido indebido ha prescrito el plazo del interesado para solicitar la devolución 
según establece el artículo 67.1 de la Ley General Tributaria.

Es provedeix a transferir a BASE ingressos de trinuts que gestiona i que ha ingressat l’Ajuntament erròniament

S’accepten les al·legacions de EGR per quant en el moment d’estacionar no hi era la senyal.

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT
S’atorga reserva de la via pública a JSS al carrer Perú 50

S’atorga reserva de la via pública a LPG al carrer Corsini 60

S’atorga reserva de la via pública a PROIMTRANS 2017, 2.L. al carrer Holanda 78

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
S’atorga la reserva de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a XAR al carrer Corsini núme-
ro 1

SOL·LICITUD DE REUBICACIÓ DE TERRASSA A LA VIA PÚBLICA
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE FINQUES MUNICIPALS PER A PASTOREIG EN CARÀCTER TEMPORAL
S’autoritza per un termini de dos anys, a CMF, el polígon 24 parcel·la 396 per tal que pasturen les cabres per la 
finca de propietat municipal.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza a  FEDERACIÓ DE COMERÇ D’AMPOSTA l’ús del  Casal Municipal – Teatre- el dia 26 de març de 2019 
de les 20:00 a les 23:00 hores. 

S’accepta la cessió al BANC DE SANG I TEIXITS del Teatre de l’edifici del Casal Municipal els dies 20 de març, 15 
de maig, 17 de juliol, 18 de setembre i 20 de novembre de 2019, de les 9 a 14 hores i de les 17 a 21 hores.



Abans de continuar amb els assumptes de l’ordre del dia el regidor Sr. Marc Fornós Monllau, surt de la 
sala i s’absté de la votació i deliberació de l’assumpte següent per tenir un interès directe.

S’autoritza a L’ESCOLA MESTRE AGUSTÍ BARBERA l’ús de l’Auditori el dia 18 de juny de 2019 durant tot el dia.

A continuació el regidor Sr. Marc Fornós Monlllau es reincorpora a la Junta de Govern Local.

S’autoritza a APASA per poder utilitzar l’aula de la residència del centre de tecnificació per a l’activitat “Formació
Treballadors” els dies 27 i 28 de març de 2019 de 9 a 18 hores.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
S’autoritza a Circ Raluy Legacy SL per la instal·lació d’un circ entre els dies 28/10/ i 03/11 de 2019.

S’autoritza a JBO per la realització d’una festa de tipus cultural i tradicional amb motiu del Dia internacional de 
la Dansa on es farà un espectacle de dansa el dia 28 d’abril.

Es requereix a PGF per tal que per poder continuar amb el tràmit de ol·licitud d’una activitat de caràcter espe-
cial no permanent desmuntable consistent en la instal·lació d’un castell inflable s’ha d’aportar la següent docu-
mentació:

 Fotocòpia Declaració de conformitat CE castell inflable segons el model a instal·lar.
 Certificat de compliment de la UNE-EN 14960-2014 d’equips de jocs inflables segons el model a 

instal·lar.
 Certificat de verificació inicial CE amb resultat favorable segons norma UNE-EN 14960-2014 sig-

nat per tècnic competent.
 Manual d’us i manteniment del castell inflable.
 Fotocòpia del rebut de pagament en vigència de l’assegurança a nom del propietari.

CORRECCIÓ D’ACORD
Es corregeix acord de la sessió duta a terme el dia 24 de desembre de 2018 quedant així:
S’adjudica la contractació de l’assegurança dels danys dels immobles de l’Ajuntament d’Amposta – any 2019 a 
Plus Ultra, Seguros Generals y Vida SA (MCMB)

Es corregeix acord de la sessió duta a terme el dia 11 de març de 2019 quedant així:
Per haver quedat desertes en les anteriors licitacions, per renúncia dels adjudicataris o per ser serveis de nova 
creació, estan deserts: la guingueta àrea 4 (GU-4) – Zona Eucaliptus, la Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) – Riba del 
riu Ebre i les àrees d’altres explotacions comercials AC-2 i AC-3 – Riba de la Badia dels Alfacs
Atès el que disposen els articles 57 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Convocar procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació
dels  serveis  de temporada en domini  públic  maritimoterrestre  i,  en  el  seu cas,  en zona de servitud de
protecció que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director
general d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 per a les temporades 2019 a 2021,
corresponents a:

 Guingueta àrea 4 (GU-4) – Zona Eucaliptus.
 Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) – Riba del riu Ebre.
 Àrea d’altres explotacions comercials (AC-2) - Riba de la Badia dels Alfacs.
 Àrea d’altres explotacions comercials (AC-3) - Riba de la Badia dels Alfacs.



COMUNICACIONS OFICIALS
• Departament de Territori i Sostenibilitat, sentència  desestimant el recurs contenciós 

administratiu 266/15 interposat per JCC, la junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Contracte menor d’obres  
S’aprova la contractació de les obres consistents en la rehabilitació de la façana fluvial entre el mirador i 
l’entrada de l’antic fossat, per ser l’opció guanyadora dels pressupostos participatius “Tu fas Amposta 
2018” amb Adolfo Constructors del Montsià SL (B43895069) segons oferta presentada per un import total 
de 38.672,28 €.

Designació  de tècnic municipal per la supervisió i coordinació de seguretat i salut  
Es designa a MFM coordinadora de seguretat i salut  de les Obres de Rehabilitació de la Façana Fluvial, en-
tre el Mirador i l’entrada de l’Antic Fossat, opció guanyadora dels pressupostos participatius « Tu Fas Am-
posta 2018.

Assignació provisional de funcions especials i de superior categoria  
S’assignen a les persones que es detallen a continuació les funcions de superior categoria i/o funcions es-
pecials addicionals descrites en el següent quadre, de forma indefinida fins la seva expressa revocació, 
amb efectes temporals des del dia 1 de gener de 2019 i fins al dia 30 de juny de 2019, per a cadascuna 
d’elles es fixa:

 JSS, A.2-21, ocupa el lloc d’arquitecte tècnic en la regidoria d’Obres i Urbanisme.

 MLB, A.1-23-5, ocupa el lloc de cap d’arquitecte en la regidoria d’Obres i Urbanisme.

Aprovació de les bases i convocatòria del III concurs de fotografia “Llegim Amposta  
S’aproven les Bases reguladores del I Concurs de fotografia “Llegim Amposta”,  obrint el termini d’admissió 
d’obres del 26 de març i finalitza el 14 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

Aprovació de reintegrament de subvenció  
S’aprova el reintegrament de 3.737,10 € corresponents a l’import de les contractacions que l’OSIC ha dut a 
terme per donar compliment a les subvencions en espècie concedides, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibús  
S’autoritza a l’Associació SILOÉ per utilitzar el minibus els dies 26 d’abril, 3, 10 i 31 de maig de 2019 per 
anar a recollir aliments a Reus.

S’autoritza al CB Amposta per utilitzar el minibus el dia 1 de maig per desplaçament a Torreforta.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública i realització d’activitats  
S’autoritza a JCG per poder instal·lar una carpa informativa el dia 26 de març de 2019 de 9 a13 hores a la 
plaça del mercat.

S’autoritza a l’Escola Soriano Montagut per anar al parc dels Xiribecs el dia 12 d’abril de 2019 amb 150 
alumnes de l’escola i també sol·licita autorització per poder utilitzar els lavabos del pavelló firal.

S’autoritza amb efectes retroactius a ASC per poder fer una concentració a la Plaça de l’acollidora per part 
de l’Associació Suport a la República el dia 8 de març de 2019 de 17 a 18.40 en motiu del dia de la dona tre-
balladora.



S’autoritza a la marea pensionista per poder fer una concentració a la Plaça de l’Ajuntament cada primer 
dilluns de mes d’11 a 12 hores.

S’autoritza al Club Esportiu  Pesca Imposita per ocupar la zona de l’embarcador fins al pont de la N-340 per
a la realització d’un concurs de pesca al riu el dia 11 d’agost de 2019 de 7 a 14 hores i  la cessió de 5 tan-
ques.

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament  
S’autoritza  la creació d’un estacionament per a minusvàlids al carrer Josep Tarradellas, 51 a petició de PAS

S’autoritza a ABG per poder tallar el carrer Saragossa, entre el Centre d’Art Lo Pati i l’Hospital Pere Mata el 
divendres 15 de març de 2019 de 8 a 14 hores.

Aprovació de pròrroga forçosa de contracte  
S’aprova la pròrroga forçosa del contracte de per a la prestació dels serveis de suport de la neteja viària de 
la ciutat d’Amposta amb l’empresa Urbaser, SA., durant els temps mínim que resulti indispensable fins que
la definitiva adjudicació del contracte per la prestació del servei sigui efectiu en les condicions en que fou 
adjudicat.
La vigència de la pròrroga forçosa s’estendrà des del dia 1 de desembre de 2018.

S’aprova la pròrroga forçosa del contracte de per a la prestació dels serveis de reforç de la neteja viària de 
la ciutat d’Amposta amb l’empresa Urbaser, SA., durant els temps mínim que resulti indispensable fins que
la definitiva adjudicació del contracte per la prestació del servei sigui efectiu en les condicions en que fou 
adjudicat.
La vigència de la pròrroga forçosa s’estendrà des del dia 1 de desembre de 2018.

S’aprova la pròrroga forçosa dels contractes dels serveis de manteniment, conservació i neteja d’espais en-
jardinats i arbrat viari del terme municipal d’Amposta amb el detall següent:

• Lot 1, serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari del municipi d’Amposta 
amb Natàlia Fraga López.

• Lot 2, Serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari de la Urbanització Euca-
liptus amb Pau Espuny Tomàs.

• Lot 3,  serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari de Poble Nou del Delta 
amb Pau Espuny Tomàs.

• Lot 4, tractament de la plaga del morrut a les palmeres de titularitat municipal amb Pau Espuny
Tomàs.

• Lot 5, manteniment del Camí de sirga entre Amposta i Balada a Dan dor 2007, SL., 
La durada de la pròrroga forçosa serà pel temps mínim que resulti indispensable fins que la definitiva
adjudicació del contracte per la prestació del servei sigui efectiu en les condicions en que fou adjudicat.
La vigència de la pròrroga forçosa s’estendrà des del dia 1 d’octubre de 2018.

Incoació del procediment d’encàrrec de gestió i proposta de contractació  de formadors.  
Vista la Resolució d’atorgament de la subvenció d’acord amb la Resolució d’atorgament de la subvenció 
d’acord amb la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 
per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació s’inicia el procés d’encàrrec de gestió 
i proposta de contractació dels formadors que hauran de desenvolupar les respectives accions formatives,
en relació a la subvenció atorgada.

Designació de lletrats  
Es designa per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el procediment indicat, el Lletrat, RNF.

Es designa per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el procediment indicat, el Lletrat, IMN.



Correcció d’acord  
Es corregeix acord de la  sessió de 18 de juny de 2018 en el sentit de destinar el import de 9.249,72 euros 
de la venda dels terrenys de la finca allí referenciada a l’adquisició de panyels de senyalització vertical.

Modificació de destí parcial d’ingressos  
Es modifica el destí parcial dels ingressos provinents de l’alienació de la finca dalt referenciada, en el sentit 
de destinar el import de 53.191,26 euros al projecte de la façana fluvial, opció guanyadora dels pressupos-
tos participatius.


	PRIMER. Convocar procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 per a les temporades 2019 a 2021, corresponents a:

