
RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 22 DE JULIOL DE 2019

SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pau Cid i Espelta
Sr. Pep Simó i Parra
Secretari actal:
Sr. Ramon Noche Arnau
Interventor actal:
Sr. David Carrión Dorado

Hora inici: 08:15
Hora fi: 09:00

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Xarxa Oberta de Catalunya per construcció d’una nova rasa al carrer Gran Capità
A Telefonica España SAU per substitució de pal de fusta per un de formigó al carrer Brusel·les núm.5
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per realització de rases per intal·lacions al carrer Saragossa
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de 111 metres de cable subterrani a l’Av. Catalunya
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de 104 metres de cable subterrani al carrer Saragossa 
A BEE Ingenieeria y Soluciones SL per realitzar diverses canalitzacions al carrer Perú, 47

S’aprova inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica 
SLU per l’estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 28, parcel·la 54.

APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “18_017 Projecte d’adequació espais verds 2018”, per un 
import de 82.112,34 €.

S’aprova  la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Reforma de coberta i paviment del Pavelló Poliespor-
tiu”, per un import de 36.111,38 €.

S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Reforma de coberta i paviment del Pavelló Poliesportiu”,
per un import de 24.966,51 €

S’aprova la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “18_023 Obres de millora d’adeqüació de barreres arqui-
tectòniques a l’aparcament del “Butano””, per un import de 11.326,14 €

S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Pavelló Poliesportiu PAV-2 (AMPOSTA)”, per un import 
de 16.995,15 €.



CONTRACTES MENORS

NOMENAMENT D’EQUIP DIRECTIU D’ESARDI
Es nomena a les següents persones com a equip directiu d’Esardi del 5 de juliol del 2019 fins el 4 de juli-
ol del 2023:
- Directora: GBG
- Cap d’Estudis: SVP
- Secretària acadèmica: GME

APROVACIÓ DE FUNCIONS DE SUPERIOR CATEGORIA
Es deixa damunt la taula.

22/07/2019 Serveis

realització de les tasques de reparació 
quadre elèctric de l’Av. Sant Jaume 
provocat per Endesa. 1.790,80 €           

Planell Vega Instal·lacions
SL

B43816214

22/07/2019 Serveis
realització de les tasques de reparació 
d’una arqueta a l’Oriola. 3.961,54 €           Talleres Jopesa SLU B43107986

22/07/2019 Serveis

il·luminació, so i la projecció dels 
vídeos de l’acte de presentació de les 
pubilles de les Festes Majors 
d’Amposta 2019. 4.719,00 €           

E.J.R Systems SLU B12326005

22/07/2019 Serveis
serveis mèdics per als actes taurins de 
les Festes Majors d’Amposta 2019. 3.000,00 €           Olga Sol Llop ****619**

22/07/2019 Serveis

producció del concert de Keila el dia 18 
d’agost dins de les Festes Majors 
d’Amposta 2019. 2.904,00 €           

Brian Zaragoza Cabeza ****634**

22/07/2019 Serveis

lloguer de l’escenari per als actes de la 
plaça de l’Ajuntament durant les Festes 
Majors d’Amposta 2019. 2.250,60 €           

Fatsini SL B43252295

22/07/2019 Serveis

serveis d’un veterinari per als actes 
taurins de les Festes Majors d’Amposta 
2019. 2.463,56 €           

Marcel Tous Vilella ****404**

22/07/2019 Serveis

contractar diversos serveis i lloguer 
material per a l’organització del torneig 
ITE a Amposta. 3.630,00 €           

Associació Esportiva Total
Terres de l’Ebre

G55710321

22/07/2019 Serveis

contractar el servei de vigilància i 
seguretat als esportistes que realitzen 
“stage” o entrenament al centre de 
tecnificació durant l’estiu 2019.. 3.245,22 €           

Magnus Protect SLU B55720981

22/07/2019 Serveis
servei de muntatge de vàlvules 
termostàtiques del pavelló 2 2.420,00 €           Mittom Sistemes 2 SL B55587612

22/07/2019 Serveis

contractar el servei de valla publicitària 
a l’estació de Metro a Sants L3.

1.827,10 €           

MTG Publimaps Ibérica
Group SL

B65769978

22/07/2019 Subministraments
contractació de roba i calçat per a la 
policia local. 6.468,66 €           Crea Uniformes SL B40530651

22/07/2019 Subministraments
banderes catalanes i d’Amposta per a 
les Festes Majors d’Amposta 2019. 1.282,60 €           Pixels & Impressions SL B43903244

22/07/2019 Subministraments
pastes per l’homenatge dels 80 anys 
dins les Festes Majors d’Amposta 2019. 1.452,00 €           Pastisseria Jimenez SL B43633171

22/07/2019 Subministraments
subministrament del càtering per al 
menjador social estiu 2019 4.624,62 €           Som Cuina SCP J55751622

22/07/2019 Subministraments
adquirir material de senyalització vial 
vertical. 2.361,13 €           Metalco SA A08066896

22/07/2019 Subministraments

adquirir material elèctric per a la 
piscina, futbol, policia local i 
enllumenat. 4.261,52 €           

Kilovatio Galicia SAU A15051089

22/07/2019 Subministraments

adquirir material elèctric per a serveis 
socials, mercat i edificis del 
departament d’esports.. 2.308,68 €           

Kilovatio Galicia SAU A15051089

22/07/2019 Subministraments

realitzar els quatriptics dels cursets de 
natació de la temporada d’hivern 2019-
2020. 2.047,90 €           

Impremta Disseny Gràfic
Salvadó SL

B43432921



ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
El dia 2/08/2019 finalitza el contracte dels següents treballadors: 
- MCG del departament d’obres.
- EOR, estades d’estiu.
El dia 6/08/2019 finalitzen el contracte de:
- AGD 
- JLF
- AMF
- ASJ
El dia 7/08/2019 finalitzar el contracte d’ACC.
El dia 12/08/2019 finalitzen els contractes dels següents treballadors:
- MEC.
- NFF
- AVR
- MMF
- STG
- NGG
- ADG
- MCN
- AHG
- LBG
- RFB
- JMP
- MBG
- PDC
- MCS
- MMC
- MFC
- EAT
- CLM
- AFT
- RPP
- EPF
- LHT
- MNA
- CTM
- JMG
- CES
- SCP
- FST
- ACC
- RLB
- PFI
- GSP
- GSE
- MPL
- MSA
- GMR
- MVF
- ÀMP
- MGP
- DBC
- DCP



- NFT
- ACS
- AFC
- MBD
- ACF
- SMT
- GLG
- EBA
El dia 23/08/2019 finalitzar el contracte d’ACC.

S’aprova la contractació de les persones següents:
- JTJ com a peó de brigada d’obres i serveis
- JFGM com a peó de brigada d’obres i serveis

S’aprova la contractació de PML com a auxiliar administratiu dels serveis municipals

SOL·LICITUD DE BESTRETA DE PERSONAL
S’atorga una bestreta de 988,92€ a retornar en 14 mensualitats a JPF.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’autoritza a VAG i LEP  per assistir a la Jornada Sifecat 1420 gestió i justificació del Feder el dia 26 de 
setembre de 2019 de les 9’30 a 14’30 hores.
S’autoritza a NMB  per assistir a la reunió del grup de treball SmartCATSud que es realitzarà el dia 12 de
juliol de 2019 de les 12 a 15 h a Tarragona.
S’autoritza a RDC i VRM, ESM i RCC per assistir al curs: “Educació viva a escoles bressol” que es realitza-
rà a Barcelona un dissabte al mes des del mes d’octubre de 2019 al mes de juny de 2020 de les 9’30 a 
les 14’30 hores.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre MSL, fins cobrir la 
quantitat que ascendeix a un total de 280,69

S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre TBH, fins cobrir la 
quantitat que ascendeix a un total de 444,92

S’aprova  l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre ICG, fins cobrir la 
quantitat que ascendeix a un total de 721,20

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza, Disposar i Reconèixer l’Obligació:
Relatives a la relació número 868 de data 22/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 3.418,51 eu-
ros, la qual comença amb Federació de Municipis de Catalunya, per import de 3.418,51 euros, i finalitza
amb Federació de Municipis de Catalunya, per import de 3.418,51 euros.
Es reconeixen les obligacions: 
Relatives a la relació número 869 de data 22/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 5.137,66 eu-
ros, la qual comença amb Espuny Tomàs, Pau, per import líquid de 5.137,66 euros, i finalitza amb Es-
puny Tomàs, Pau, per import líquid de 5.137,66 euros.
Relatives a la relació número 870 de data 22/07/2019, que ascendeix a un import líquid de 45.448,21 
euros, la qual comença amb Localizador Sherlog S.L., per import líquid de 3.194,40 euros, i finalitza 
amb Associació Excursionista d’Amposta, per import líquid de 2.159,20 euros euros.

JUSTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS



Es reconeix la justificació presentada per Creu Roja Amposta, en relació al primer termini, per import 
de 12.340,61 €. euros i es reconeix l’obligació del pagament a la Creu Roja Amposta de la quantia de 
12.000 euros fixats al conveni.

S’aprova la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta pel segon pagament, d’un total de cinc, del 
conveni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 5.280,01 €.
i es reconeix l’obligació del pagament de 4.800 euros, corresponent al segon pagament, d’un total de 
cinc, del conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Nàutic Amposta.

S’aprova la justificació presentada pel Club Esportiu Sala Esgrima Amposta pel segon pagament, d’un 
total de quatre, del conveni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 
4.500,00 euros i es reconeix l’obligació del pagament de 4.500 euros, corresponent al segon pagament, 
d’un total de quatre, del conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Esportiu Sala 
Esgrima Amposta.

S’aprova la justificació presentada pel Club Futbol Amposta pel segon pagament, d’un total de quatre, 
del conveni signat per 2019, d’acord amb l’informe tècnic presentat, per import de 11.120,95 euros.
Es reconeix l’obligació del pagament de 11.000 euros, corresponent al segon pagament, d’un total de 
quatre, del conveni signat per 2019 entre l’Ajuntament d’Amposta i el Club Futbol Amposta.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ DE BESTRETA
Es reconeix l’obligació del pagament de 5.400 € en favor de l’Associació Sociocultural Tarambana d’Am-
posta, corresponent a la bestreta del conveni per a l’any 2019.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució a MAM de la fiança de 279,29 € diposita pel tractament de residus en motiu de la lli-
cència d’obres per la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Amèrica, 125-127

S’aprova la devolució a Casetes Velles SL de la fiança de 1.677,61 € diposita pel tractament de residus en 
motiu de la llicència d’obres per l’enderroc d’edifici existent a l’Av. De la Ràpita, 20 

S’aprova la devolució a Casetes Velles SL de la fiança de 993,19 € diposita pel tractament de residus en mo-
tiu de la llicència d’obres per la construcció  d’edifici sense ús a l’Av. De la Ràpita, 20

S’aprova  la devolució a Telefónica España SAU de la fiança de 303,03 € diposita per la reposició dels ser-
veis afectats en motiu de la llicència d’obres per la canalització de 7 metres al carrer Salvador Dalí, 27-29

S’aprova la devolució de la fiança dipositada en forma d’aval de La Caixa per un import de 8.052,67 € a 
Adolfo Constructors del Montsià SL dipositada en motiu de les obres “Urbanització del carrer Terol, aparca-
ment i carrer França Fase I”.

LIQUIDACIÓ ANUAL DE SOREA 2016 I 2017
S’accepta  la liquidació que ens ha presentat SOREA en la que es reflecteix un saldo a favor de l’Ajuntament
d’Amposta de NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (95.811,91 €).

S’accepta  la liquidació que ens ha presentat SOREA en la que es reflecteix un saldo a favor de l’Ajuntament
d’Amposta de NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (96.503,08 €).

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per RDR consistent en el 50 % de la quota liquidada.

S’accepta concedir la bonificació pregada per Gruas Romaní SA consistent en el 68 % de la quota liquidada.



S’accepta concedir la bonificació pregada per RAF consistent en el 50,00 % de la quota liquidada.

S’accepta concedir a PME la bonificació pregada per la persona interessada consistent en el 68,00 % de la 
quota liquidada.

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a IAC i EVP i ASS  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 pro-
cediment de recaptació i es resoldrà dit recurs/reclamació d’acord amb els criteris objectius que justifiquin 
la inexistència de capacitat econòmica en relació a les liquidacions.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la 
quota tributària de l’immoble ubicat al carrer Pou número 23 i del 40% de la quota tributària de l’altre im-
moble, segons l’establert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a CEB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la 
quota tributària de l’immoble ubicat al carrer Barcelona número 115-117 i del 40% de la quota tributària 
de la resta dels drets transmesos que graven la transmissió de domini per herència, segons l’establert a 
l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a UGG i AGB

Es considera que  concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del l 40% de la 
quota tributària dels drets transmesos que graven la transmissió de domini per herència, segons l’esta-
blert a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a UGB i BGB

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 40% de la 
quota tributària dels drets transmesos que grava la transmissió de domini per herència, segons l’establert 
a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MBC

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la 
quota tributària dels drets transmesos que grava la transmissió de domini per herència, segons l’establert 
a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a MBC

Es considera que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la 
quota tributària dels drets transmesos que grava la transmissió de domini per herència, segons l’establert 
a l’apartat 1.iii de l’article 9è. de l’ordenança fiscal a ABP

Es considera  que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació del 95% de la 
quota tributària de l’immoble ubicat al carrer Castelar, número 19 segons l’establert a l’apartat 1 de l’article
9è. de l’ordenança fiscal a MRF

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 
tarifa per tractar-se d’una família nombrosa a JRJ i a MCM i a HEE

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’aplica exempció per vehicle agrícola a JCC 

S’acorda l’exempció del 100% de l’IVTM relatiu al vehicle de la seva propietat per als exercicis 2020 i se-
güents a MMP



Es reconeix l’errada de fet en aplicar incorrectament la tarifa ja que el vehicle estava donat de baixa i es 
practica devolució a LGF

RECLAMACIÓ CONTRA ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
Es modifica  l’acord d’atorgament i pagament de la subvenció per l’assistència a les llars d’infants a EBO

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DE LIQUIDACIÓ
S’accepta la sol·licitud de fraccionament i ajornament de MMY i CLS

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es reconeixen els ingressos indeguts i es practica devolució a VFF

Es reconeix la no assistència a les estades i es practica la devolució a LCO i SJM i SCS i MSA i MLL

Es reconeix la no assistència a les estades per les tardes i es practica la devolució a MMC

Es reconeix l’assistència de les nenes a les estades d’estiu i no a les activitats de Delta Summer Camp i es 
practica devolució a JBC

S’accepten les al·legacions de RCP  en la que demana la devolució per ingressos indeguts del rebuts pagat 
al 2018 per haver-se-li aplicat una tarifa incorrecta al seu local comercial i es procedeix a la devolució

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT
S’atorga la reserva de la via pública al Carrer Sant Antoni 4 a IAR 

Es desestima la sol·licitud de la reserva de la via pública a GM per a la entrada i sortida de vehicles atès que
pel règim jurídic d’aquesta taxa no pot atorgar-se la reserva d’una porta que no sigui d’accés de vehicles.

Es concedeix reserva de la via públic al carrer Bisbe Rocamora 43 a JCC

Es concedeix llicència de càrrega i descàrrega enfront del seu establiment ubicat al carrer Felip II, número 
11-15, baixos 2ª a RGF

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE GUAL
Es retirar de l’ordre del dia.

CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL
Es corregeix l’acord de data 18 de març, canviant el beneficiari a MPF ja que el nen és menor

Es corregeix acord 15 de juliol:
on conta:
“ – Comparsa Bombolles, representada per la sra. MAE, per un import de 300 euros.”
Ha de constar:
“ – Comparsa Bombolles, representada per la Sra. MEA, per un import de 300 euros”. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Es desestima amb efectes retroactius a ANG  per ser un espai públic

S’autoritza amb efectes retroactius a L'església Cristiana Evangelica de Dios d’Amposta, per poder ocupar 
la plaça Cecilia Carvallo del 19 al 21 de juliol a les 19 hores per poder realitzar campanya evangèlica



S’autoritza amb efectes retroactius a La Fundació Astres Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre per poder ocu-
par una zona prop on es troba estacionat el vehicle elèctric de Som Mobilitat a la plaça del mercat el dia 2 
de juliol 2019 per poder instal·lar un punt d’informació de l’Ateneu Cooperatiu.

Es desestima autoritzar la instal·lació de tres vehicles a la plaça del mercat a Merkamotor Tortosa SA ja que
es realitza el mercat setmanal i s’autoritza instal·lar els vehicles a la vorera enfront de l’Hotel Montsià amb 
efectes retroactius.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
S’autoritza a JGS  per cantar els dimarts a la zona del mercat de les 10’30 a les 13’00 sense ànim de lucre, ja 
que és per donar-se a conèixer.

S’autoritza al Museu de Ciències Naturals de Granollers er realitzar captures de ratpenats a les nits a les 
zones urbanes d’Amposta, Poble Nou del Delta i Eucaliptus, per un projecte d’investigació a tot el Delta de 
l’Ebre.

S’autoritza amb efectes retroactius a la Fundació Privada Gentis, per realitzar netejar de plàstics al Poble 
Nou del Delta i a la platja Eucaliptus els dies 12  i 26 de juliol 2019 respectivament, dins del programa sin-
gular primera oportunitat amb joves migrants.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT ESPORTIVA
S’autoritza a  la Federació Catalana de Motonàutica, per poder realitzar la cinquena regata puntuable per 
al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques 2019, el 20 de juliol de 2019, així com poder utilitzar dife-
rent material com el podi, trofeus, serveis de la Creu Roja, equip de so, punts de llum i la col·laboració de 
protecció civil en les tasques de seguretat. 

S’autoritza al Club Natació Amposta, per poder realitzar la Travessa Nedant del Riu Ebre el 28 de juliol de 
2018, així com poder utilitzar el pantalà i la col·laboració de protecció civil en les tasques de seguretat i ma-
terial com les tanques per delimitar la zona, la presència d’una ambulància durant la celebració de l’acte i 
d’una embarcació.

COMUNICACIÓ DEL NOU EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY
Es retira de l’ordre del dia.

COMUNICACIONS OFICIALS
• Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, comunica autorització cele-

bració certàmen ramader referida a les festes amb bous al Poble Nou del Delta. La Junta de Go-
vern Local resta assabentada.

• Servei Territorial de Transports de la Generalitat de Catalunya, comunica resolució modificació del 
calendari horari de la concessió de servei públic regular de transport de viatgers per carretera Ter-
res de l’Ebre – Tortosa – Tarragona – Barcelona amb filloles (V-GC-72) en la línia Alcanar – Sant Car-
les de la Ràpita – Barcelona i Tortosa – Barcelona (L-1620). La Junta de Govern Local resta assaben-
tada.

URGÈNCIES

Contractes privats  
S’aprova contractar l’assegurança d’accidents per als participants als actes taurins de les  Fetes Majors 
d’Amposta 2019 amb MGS Seguros SA (A08171373) segons oferta presentada per un import total de 
7.285,23 €.



Aprovar convocatòria subvencions dirigides a Associacions i similars per a la realització de programes 
d’atenció social  
S’aprova l’esborrany de la Convocatòria de la subvenció que fixa i regula els criteris i el procediment de 
concessió d’aquestes subvencions.

Sol·licitud d’autorització per rodatge cinematogràfic  
S’autoritza a l’empresa Benece Produccions SL per poder gravar un vídeo promocional per a l’Agència Ca-
talana de Turisme el dia 24 o 25 de juliol de 2019 a  la platja d’eucaliptus d’Amposta de les 19.00 hores fins 
les 21.00 hores.

Sol·licitud d’autorització per l’ús del minibús  
S’autoritza a BGB per utilitzar el minibus els dies 16, 18, 22, 23 i 29 de juliol, 6, 8, 12, 14, 19, 22, 26 i 28 
d’agost i 2, 4, 9, 12, 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de setembre de 2019 per manteniment de la piscina a Poble Nou 
del Delta.

Nomenament nous caps voluntaris de l’associació de protecció civil  
S’aprova el nomenament de ABM com a cap de Grup de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Am-
posta i el nomenament de JMA com a cap d’equip.

Sol·licitar subvenció programa UBICAT a la Generalitat de Catalunya  
Es sol·licita la subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls formatius i pressupost, 
per a l’atenció d’un total de 50 persones participants del col·lectiu prioritari.

Aprovació de preus nous  
S’aproven  les noves unitats d’obra PN02 corresponents a l’obra “18_023 Obres de millora d’adequació de 
barreres arquitectòniques a l’aparcament del “butano” degudament signada per les directores de les obres
i per l’adjudicatària Enco Construccions i  Rehabilitacions SL, que es diran a continuació, la seva execució a 
l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:
- PN02 per un import de 5,06 €.

S’aproven les noves unitats d’obra corresponents a l’obra “18_017 Projecte d’adequació espais verds 2018” 
degudament signada per les directores de les obres i per l’adjudicatària Urbaser SA, que es diran a conti-
nuació, la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:
- PN01 per un import de 103,45 €.
- PN02 per un import de 1,75 €
- PN03 per un import de 0,99 €
- PN04 per un import de 20,28 €
- PN05 per un import de 4,11 €
- PN06 per un import de 10,58 €
- PN07 per un import de 0.26 €
- PN08 per un import de 11,97 €
- PN09 per un import de 7,17 €
- PN10 per un import de 82,50 €
- PN11 per un import de 17,87 €


