ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2019
SENYORS ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Adam Tomàs i Roiget
Regidors membres:
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Sra. Núria Marco i Selma
Sr. Agustí Tirado Angulo
Sr. Marc Fornós i Monllau
Sra. Carla Bonfill i Cerveró
Sr. Pep Simó i Parra
Sr. Pau Cid i Espelta
Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
Hora inici: 08:15
Hora fi: 09:15
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data
7 d’octubre de 2019.
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’atorguen les llicències següents:
A Nedgia Catalunya SA, per canalització sobre vorera i calçada al carrer Saragossa, 6
A Precuinats Rubio SCP, per construcció de local comercial al carrer Barcelona, 32
A Joan March Beltran Tena, per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ginesta, 12
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LABORACIÓ COM ENTITAT GESTORA DE
RECAPTACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
S’aprova l'expedient de contractació del servei de col·laboració com entitat gestora de recaptació de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
S’aprova l'expedient de contractació del servei de direcció de la Festa del Mercat a la Plaça, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS
S’accepta la cessió gratuïta dels terrenys destinats a l’ampliació del camí prevista al projecte “Actuacions de foment territorial del turisme” efectuada per la societat Restaurant l’Estany, SL.,
S’accepta la cessió gratuïta dels terrenys que d’acord amb el Pla especial “Casa de fusta” han de ser de titularitat municipal
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Reforma de coberta i paviment del Pavelló Poliesportiu”, per un
import de 122.516,42 €, així com la factura número 19065.
S’aprova la certificació d’obres núm 3 de l’obra “18_023 Obres de millora d’adequació de barreres arquitectòniques”, per un import de 6.136,90 €,, així com la factura número 14.

S’aprova la certificació d’obres núm 4 de l’obra “18_023 Obres de millora d’adequació de barreres arquitectòniques”, per un import de 7.105,25 €,, així com la factura número 15.
APROVACIÓ DE NOVES UNITATS D’OBRA
S’aproven les noves unitats d’obra PN03, PN04 i PN05 corresponents a l’obra “18_023 Obres de Millora d’adequació de Barreres Arquitectòniques” 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:
- PN03 per un import de 28,14 €.
- PN04 per un import de 88,20 €.
- PN05 per un import de 21,06 €.
S’aproven es noves unitats d’obra PN06 corresponents a l’obra “18_023 Obres de Millora d’adequació de Barreres Arquitectòniques” 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:
- PN06 per un import de 23,63 €.
CONTRACTES MENORS D’OBRES
Es retira de l’ordre del dia.
CONTRACTES MENORS
material per realitzar diferents
reparacions i obres realitzades al carrer
Subministraments Primer de Maig.
material per realitzar diferents actes
Subministraments festius.
servei de seguretat i porteria durant els
Serveis
dies de Fira Amposta 2019.
lloguer d’equips i serveis tècnics per al
Fòrum 2019 dins del programa
Serveis
Catalunya Emprèn PISPE 2019.
publicitat i enregistrament audiovisual
de les XIV Jornades de les Lletres
Ebrenques qu es celebren a la
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
Serveis
direcció artística del festival FestiCAM
2019 que tindrà lloc a Amposta del 8 al
Serveis
13 d’octubre.
promoció publicitària dels FestiCAM i el
VAG per arribar arreu de les Terres de
Serveis
l’Ebre.
comunicació, disseny gràfic i la gestió i
direcció dels dos concerts dintre de
Serveis
l’activitat cultural d’Out Side’19.
retirada dels cartells de l’activitat
“Mosmirem” col·locats a la façana del
Serveis
centre i neteja de la mateixa.
realització de cartells i llibrets, i
impressió d’una lona photocall per fer
Serveis
difusió del festival Fangofest.

K ilovatio Galicia S AU

A15051089

2.031,01 € K ilovatio Galicia S AU

A15051089

1.554,20 €

Alpha

S ervicios

10.207,56 € P ersonales y Aereos S L

1.632,05 €

B55743959

F atsini S L

B43252295

J oan F atsini Prats

****335**

J ordi Príncep Cabrera

****237**

L'E bre TV S L

B43831353

Luis Cordera P uzo

****066**

1.450,00 €

3.850,00 €

1.833,15 €

4.840,00 €

1.573,00 €

1.429,92 €

Marbres i Granits Narcis
B43246644
P eris i Tafalla S L

P ixels & Impressions S L

B43903244

realització del rodatge dels espectacles
de l’activitat cultural festiCAM 2019 que
tindrà lloc del 8 al 13 d’octubre 2019.
Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Contracte Privat

Contracte Privat

Contracte Privat

Contracte Privat

Contracte Privat

B43957745

Mateu Castellà Gasparín

****100**

Inmaculada Rius Andres

****192**

Inmaculada Rius Andres

****192**

2.274,80 €
entrenador d’handbol al centre de
tecnificació de l’1 de setembre al 31 de
desembre de 2019.
col·laboració amb intervenció per la
realització de l’auditoria de comptes
del Consorci Museu TTEE 2018, actuació
prevista al PACF.
col·laboració amb intervenció per la
realització de l’auditoria de
compliment de l’Hospital Comarcal
d’Amposta SAM, en matèria de
contractació durant l’exercici 2018.
contractació de l’actuació de la cobla
sola sense persecució ni director per a
l’activitat cultural que es realitzarà a
l’auditori de la Unió Filharmònica
durant el mes de setembre.
contractació de la realització
d’exhibicions d’Arts del Circ festiCAM
2019 per als assistents al festival que
tindrà lloc del 8 al 13 d’octubre 2019.
contractació de la realització de
l’espectacle “Espai munta titella” de la
companyia de teatre de Titelles Galiot
que tindrà lloc el diumenge 13
d’octubre 2019 a la plaça Ramon
Berenguer IV d’Amposta.
contractació de la realització dels
espectacles “Els Amics d’en Crusó” i
“L’atelier” que tindrà lloc el dissabte 12
d’octubre 2019 a l’Av.de la Ràpita i al
carrer Palau i Quer.
contractació de la realització de dos
espectacles “Escargots” de la
companyia Slow Olow que tindrà lloc el
diumenge 13 d’octubre 2019 al festival
de circ d’Amposta.
contractació de la realització dels
espectacles de la perruqueria artística
amb música que tindrà lloc el divendres
11 d’octubre 2019 a la cruïlla de l’Av.de
la Ràpita amb el carrer Major.

Contracte Privat

2.900,00 €

3.617,00 €

4.265,25 €
Associació
Bemoll

Musical

Si

G62810338

1.600,00 €
E scola de Teatre i Circ
G55601744
d’Amposta

1.500,00 €

J ordi
Monserdà
****901**
P uigdomènech

1.430,00 €

Laura Utgé F ontana

****471**

P ere Hosta Zazo

****667**

S ienta La Cabeza S CP

J 63411938

Actura 12, S L

B65758427

2.395,80 €

3.025,00 €

3.262,00 €
contractació de la realització de
l’espectacle “Teia” a la plaça de
l’ajuntament d’Amposta que tindrà lloc
el dissabte 12 d’octubre 2019 dintre de
l’activitat cultural FesticAM 2019.

Contracte Privat

F ilmsnòmades GS , S L

1.694,00 €

Contracte Privat

Contracte Privat

Contracte Privat

Contracte Privat

contractació de la realització d’una
representació de l’espectacle “Seu-tel”
de la companyia Acrobàcia Mínima que
tindrà lloc el dissabte 12 d’octubre 2019
a la plaça Ramon Berenguer IV.
contractació de la realització d’una
actuació de la Companyia UpArte amb
l’espectacle d’Aureo que tindrà lloc el
divendres 11 d’octubre 2019 a la Plaça
Ramon Berenguer IV com a espectacle
inaugural del festicAM 19.
contractació de la realització de dues
actuacions itinerants “Open door” que
tindrà lloc el divendres 11 d’octubre
2019 i dissabte 12 d’octubre pels carrers
de la ciutat d’Amposta.
contractació de la realització de
l’espectacle “Al otro lado” que tindrà
lloc el diumenge 13 d’octubre 2019 al
carrer Major d’Amposta.

David Consuegra Gómez

****916**

Guimel
Conesa

****219**

1.815,00 €

Amaro

Martin

4.620,00 €

P ere Hosta Zazo

****667**

1.694,00 €
Zanguango
Teatro
B37374733
P roducciones S LU

2.359,50 €

ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
S’aprova l’acabament dels contractes de les persones que es diran a continuació.
- PCM amb efectes del dia 29/11/2019.
- FLC amb efectes del dia 07/11/2019.
- SMR amb efectes del dia 15/11/2019.
- AMP amb efectes del dia 26/11/2019.
- IJV amb efectes del dia 26/11/2019.
- SSB amb efectes del dia 30/11/2019.
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE PERSONAL LABORAL FIX EN PRÀCTIQUES
Es nomena per ocupar en propietat un lloc de treball d’electricista com a personal laboral fix en pràctiques, al
JSN
PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI
Es nomena per ocupar en propietat una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup
C1, adscrit a l’àrea de personal, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta, a IPP
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova la contractació de SSM com a netejadora, categoria laboral Ag.P-8 (AgP.5) jornada laboral parcial d’11
hores, del 15 d’octubre al 5 de desembre de 2019.
S’aprova la contractació de MMX com administrativa, categoria laboral C1-15 (C1.2.0) jornada laboral parcial de
26’25 hores, del 21 d’octubre del 2019 al 31 de desembre de 2020.
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a MMG per assistir al “Curso NIA y su adaptación al sector público”, curs online amb una sessió presencial el dia 3 de desembre de 2019 de les 9’00 a 14’30 hores a Madrid.
APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES EN CENTRES DE TREBALL
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Tu&Jo (Georgina Cardona Tomàs) per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI SGB del 14 d’octubre de 2019 al 10 de febrer de 2020 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’Ajuntament de Roquetes (Roquetes Comunicació) per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI CÍT del 28
d’octubre de 2019 al 26 de febrer de 2020 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 GS SL
per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI JJV del 14 d’octubre de 2019
al 10 de febrer de 2020 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 per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI ÉMO del 14 d’octubre de 2019 al 10 de febrer de 2020 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 per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI
ABF del 14 d’octubre de 2019 al 10 de febrer de 2020 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’Escola Universitària de la Salut i
Esport EUSES, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat del centre educatiu.
APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
S’aprova l’esborrany del conveni a signar entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament d’Amposta en el
marc del Programa de Descomptes del Carnet Jove.
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES
S’aprova l’embarg dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret a percebre l’empresa Eurocop Technologies SL, fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 5.080,00
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 1331 de data 14/10/2019, que ascendeix a un import líquid de 3.841,75
euros, la qual comença amb Servicios de Transporte Royo e Hijos, S.L, per import líquid de 1.482,25 euros, i
finalitza amb Domenech Muñoz, Lucas, per import líquid de 2.359,50
euros
Es reconeixen les obligacions
Relatives a la relació número 1332 de data 14/10/2019, que ascendeix a un import líquid de 74.411,80
euros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 22.978,99 euros, i finalitza amb
Endesa Energia, SAU, per import líquid de 1.262,14 euros.
Relatives a la relació número 1333 de data 14/10/2019, que ascendeix a un import líquid 2.641,83 €, la qual
comença amb Remsa Memorial, S.A, per import de 2.641,83 euros, i finalitza amb Remsa Memorial, S.A, per
import de 2.641,83
euros.
Relatives a la relació número 1334 de data 14/10/2019, que ascendeix a un import líquid de 81.356,67 euros,
la qual comença amb Ebrepool, S.L.L, per import líquid de 1.949,78 euros, i finalitza amb Ferreres, SCP, per import líquid de 1.754,50 euros.
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES
S’aprova la devolució a JLL de la fiança de 62,80 € diposita per l’escomesa d’aigua al carrer Parlament, 4
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestima la reclamació de MGL sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, ja que no exis teix actuació per part de l’Ajuntament d’Amposta, de manera que no s’hi pot derivar cap responsabilitat per
part del mateix.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
S’accepta concedir la bonificació pregada per Jan Cycling Solutions, S.L consistent en el 50,00 % de la quota liquidada.
S’accepta concedir la bonificació pregada per AVS consistent en el 50,00 % de la quota liquidada.
SUSPENSIÓ DE PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a MBA ue 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
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es deixar damunt la taula.
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es considera que no concorre el requisit de residència continuada i de forma ininterrompuda durant al menys
els dos anys anteriors a la transmissió per la qual cosa la liquidació és correcta segons sol·licitud de LTR, VBM i
de JSO
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Es comunica a BHH que el deute no ha prescrit i l’embargament del compte com a mesura d’execució forçosa
ha estat correcte.
RECLAMACIÓ CONTRA PAGAMENT DE REBUT DE LA PISCINA MUNICIPAL
S’accepten les al·legacions de la reclamant MPF, titular de la pàtria potestat del menor JRP, ja que es va produir
una errada de fet a l’hora de no aplicar la tarifa reduïda per minusvalidesa a comptar del mes de juliol de 2018
PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE REBUT DEL MERCAT MUNICIPAL PER CIRCUMSTÀNCIES METEOROLÒGIQUES
S’aplica una minoració del 23’08% al rebut correponent al quart trimestre del 2019, atès que dels dies que pels
fenòmens meteorològics indicats no s’ha pogut realitzar l’activitat normal del mercat exterior dels dimarts havent-se acreditat una assistència menor al 50% de les parades.
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
S’accepta el fraccionament i ajornament de ANT
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza l’Àrea de comerç de l’Ajuntament d’Amposta, per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme
per tal de realitzar una càpsula formativa gratuïta de comerç el 23 d’octubre de 2019 de les 13 a les 17:00 ho res.
S’autoritza al Club Nàutic Amposta, per fer ús de l’espai Ebrekm0 de l’oficina de turisme per tal de realitzar una
xerrada esportiva el 12 d’octubre de 2019 de les 12 a les 13:30 hores.
S’autoritza a la Comunitat de Regants de Pilar de Gaspar per fer ús del Teatre del Casal Municipal per tal de realitzar una reunió de la comunitat de regants el dia 22 d’octubre de 2019 de les 20’30 a les 22’30 hores.
S’autoritza a l’Agrupació Montsianell d’Amposta per fer ús del Teatre del Casal Municipal per tal de realitzar una
trobada d’antics membres el dia 26 d’octubre de 2019 de les 15’30 a les 21’00 hores.
S’autoritza l’ús del Teatre del Casal Municipal per tal de realitzar projeccions de cinema en francès per als alumnes de l’EOI els següents dies: 18 d’octubre 2019, 29 novembre 2019 a la EOI d’Amposta

S’autoritza a la Creu Roja d’Amposta per fer ús de l’Aula Magna del Casal Municipal per tal de realitzar un curs
fitosanitari per als usuaris de Creu Roja del dia 28 al 31 d’octubre de 2019 de les 9’00 a les 14’00 hores.
S’autoritza als Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per fer ús del Teatre del Casal Municipal
per tal de realitzar un curs de Snoezelen els dies 14, 16 i 21 d’octubre de 2019 de les 9’00 a les 14’00 hores.
S’autoritza a JCG per a la utilització del Pavelló Firal els propers dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre de 2019
per realitzar una trobada d’autocaravanes per celebrar Tot Sants.
S’autoritza a l’Assemblea Nacional Catanala (ANC) per la realització d’una activitat extraordinària consistent en
un concert de musica en viu a celebrar el dia 11 d’octubre a l’exterior del pavelló firal, juntament amb les regi dories de governació i festes de l’Ajuntament d’Amposta.
PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a JMR, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat a l’Av. Josep Tarradelles, 166,3,3
Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a IFA, qui podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei
situat al carrer Europa, 2, 2n 2ª.
CORRECCIONS D’ACORDS MUNICIPALS
Es corregeix acord del 13 de maig, on consta:
PRIMER. Joan Ramon Lazaro Vidal (****935**)
Ha de constar:
PRIMER. Associació Musics del Delta (G-55755870)
Es corregeix acord del 24 d’abril 2019
on consta:
PRIMER. Carlos Calleja Sansano (****166**)
Ha de constar:
PRIMER. Carlos Calleja Sansano (****169**)
S’imputa la contractació menor del subministrament de senyalització per al polígon Tosses, amb el tercer Auto
Pintors Codorniu SL, segons oferta presentada per un import total de 6.039,59 euros a la partida pressupostària 06/130/62500 Panels Senyalització Vertical.
COMUNICACIONS OFICIALS
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució atorgar subvenció de 55.000 euros per a la contractació de 5 persones joves en pràctiques. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Consell Comarcal del Baix Ebre notifica pròrroga del conveni del banc d’ajudes tècniques amb els consells
comarcals i amb els Ajuntaments de Tortosa i Amposta. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució de revocació parcial subvenció expedient
SAC1/15/0009, d’acord amb l’Ordre EMO/299/2015, per a la concessió de subvencions per la realització
d’accions d’intermediació laboral per a inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Direcció General de Comerç comunica calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any
2020. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Comissió Territorial del Patrimoni Cultura de Terres de l’Ebre, comunica acord autorització proposta projecte de recuperació de la Celòquia del Castell dels cavallers de l’ordre de Sant Joan d’Amposta. La Junta de
Govern Local resta assabentada.
TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES
Atorgament d’ajuts del fons social
S’autoritza disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del Fons Social als empleats/des que tot seguit es relacionen:

FACTURA
Treballador/a

Vidres
Muntura
monof.

AOF

1700

JPF

87,03

77,97

AFL

168

168

JMI
JAM

FONS SOCIAL

Vidres
Pròtesi
Vidres
Lentilles
Inter.Oftal. Total Muntura
prog.
dental
monof.

39
99

Vidres
Pròtesi
Lentilles
Inter.Oftal.
prog.
dental

1700

300

165

87,03

77,97

336

150

120

39

200

99

300,00
165,00
270,00

39

299

Total
ajuts

39,00

120

219,00

JEC

6140,2

6140,2

300

300,00

APR

450

450

90

90,00

JSM

59

50

TDP
JFF

197,2

109
350

350

138

335,2

AMP

92,91

59

150

50

109,00
120

120,00

120

270,00

92,91

92,91

92,91

TOTAL

1.974,91

Aprovar conveni col·laboració amb PIMEC per a l’any 2019
S’aprova l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i PIMEC en que es determina la
quantitat de 6.000,00€ en aplicació a la partida pressupostària 04/433/48900 i al mateix temps aprovar una bestreta del 75% de la subvenció.
Donar compte del registre municipal d’activitats comunicades i del Pla de verificació d’activitats

Expedient

2019/102

2019/103

Promotor

HC

AdrecaActivitat

Nom Comercial

CL EUCALIPTUS 23 J 1 5

Descripció
Expedient

Habitatge d'ús turístic

Obertura activitat
HUTE - Annex I Llei
16/2015

Carnisseria i venda
d'aliments

Modificació no
substancial
provinent
expedient
004/2012
Obertura activitat
Annex I Llei
16/2015

MK

CL MESTRE SUNYER 43

2019/104

IPE

CL SEBASTIA JUAN ARBO
6

Classes de reforç i de
suport

2019/105

Jan Cycling Solutions,
S.L

AV STA BARBARA 117 119
BXS 3
SPEEDSIX

Taller i venda de rodes Obertura Activitat
de fibra de carboni per Annex II Lei
a bicicleta
16/2015

2019/106

EBK

CL BEAT ORIOL 35

AL HALAL

IdActivitat

CARNICERIA
BAZAR ISRAE

Comerç al detall de
productes
d'alimentació,
carnisseria i bassar

Canvi de titularitat
provinent
expedient
112/2017

2019/107

YRN

2019/108

Fragadis, SL

2019/109

Marbel Marbres i
Granits, SL

CL MAJOR 23

EBRE BIO

Comerç al detall de
drogueria i productes
varis

Obertura activitat
Annex I Llei
16/2015

AV CATALUNYA 23 27

SPAR

Supermercat

Obertura activitat /
canvi substancial Annex III Llei
20/2009

CL S JAUME S/Nº

MARBEL
MARBRES I
GRANITS, SL

Manipulació de pedres
naturals i artificials

Oberura activitat Annex III 20/2009

Comerç al detall de
roba i complements

Canvi de titularitat
provinent
expedient
130/2018

Emmagatzematge i
distribucio de
productes fitosanitaris

Obertura activitat

2019/110

AIC

AV STA BARBARA 22

2019/113

Fruites i Verdures
Rams, SCCL

PD SENYORA POLÍGON
37 PARCEL.LA 65

NOVA OUTLET

Acceptació subvenció Programa Garantia Juvenil a Catalunya
S’accepta la subvenció de 55.000 euros per a la realització de 5 contractes en pràctiques, d’acord amb la Resolució
TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Sol·licitud cessió de material
S’autoritza la la cessió de l’equip de megafoni i de les cadires a Hípica Carlos Cid per al dia 20 d’octubre per al concurs de Doma clàssica de la Federació Catalana d’Hípica.
Aprovar bases específiques concurs-oposició per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça de tècnic/a
mitja cap OGT
S’aproven les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant
el sistema de concurs-oposició d’accés restringit (promoció interna), d’una plaça funcionarial de Tècnic/a mitjà
cap d’OGT, Escala d’Administració General, Grup A2, adscrit a l’Àrea d’Hisenda, Règim Intern de l’Ajuntament
d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.

Aprovar resolució contracte serveis col·laboració com a entitat gestora de l’Ajuntament d’Amposta
S’aprova la resolució del contracte adjudicat a Banco de Sabadell, SA., dels serveis de col·laboració com a entitat
gestora de l’Ajuntament d'Amposta.
Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament
S’aprova la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament representants per la factura FE19 15 de la certificació
núm. 4 de l’obra “18_023 Obres de millora d’adequació de barreres arquitectòniques” en favor de Borrox Finance
Sociedad Limitada per un import de 7.105,25 €
S’aprova la sol·licitud de transmissió de drets de cobrament representants per la factura número 14 de la certificació núm. 3 de l’obra “18_023 Obres de millora d’adequació de barreres arquitectòniques” en favor de Borrox Finance Sociedad Limitada per un import de 6.136,90 €

