
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUN-
TAMENT EL DIA 11 DE NOVEMBRE 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:08:30
Hora fi: 08:55

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de data 4
de novembre de 2019.

APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES
S’acorda atorgar les llicències següents:
A Entrellacunes CB, per enderroc d’habitatge unifamiliar i magatzem a la plaça de la Font, 1 del Poble Nou del
Delta
A ACR per enderroc edifici al carrer Prim, 82 
A Endesa Distribución Eléctrica SLU per estesa de línia aèria de baixa tensió al polígon 28 parcel·la 54

ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA FIRA DE
MOSTRES I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS
S’adjudica Servelec PSF SL la contractació del servei del muntatge i desmuntatge d’estands per a la Fira de
mostres i altres activitats similars amb les següents condicions:
Lot 1
1. Oferta econòmica:
Preu: 41.405,00 € (IVA inclòs)
20 % rebaixa global sobre el preu del mobiliari i altres elements en règim de lloguer a les empreses o enti-
tats que posin un estand a Fira Amposta, respecte el que es preveu a l’annex 2 del Plec de Prescripcions 
tècniques.
2. Millores.
- Un muntador més els dies i horari de Fira.
- Un electricista més els dies i horari de Fira
Lot 2

1. Preus unitaris:
 Estand estàndard de 4x3 m2: 270 €/ut.
 Muntatge i desmuntatge d’estand estàndard per m2: 22 €/m2.
 Paret modular estand estàndard 1m de melamina de 2,45m d’alçada mínima de color negre o faig: 

13 €/ut.
 Panell modular 1m mixte amb meitat superior amb vidre i meitat inferior amb melamina de color 

negre o faig de 2,45m d’alçada mínima: 27 €/ut.
 Panell modular 1m vidre de 2,45m d’alçada mínima: 32 €/ut.



 Folrat de columna amb panell de melamina de 2,45m d’alçada mínima de color negre o faig: 25 €/
ut.

 Magatzem format per panells modulars 1x1m tancat (porta amb clau): 76 €/ut.
 Magatzem format per panells modulars 2x1m tancat (porta amb clau): 80 €/ut.
 Magatzem format per panells modulars 2x2m tancat (porta amb clau): 89 €/ut.
 Porta amb clau: 40 €/ut.
 Despatx 2x2m amb llum, porta i clau: 140 €/ut.
 Despatx 2x3m amb llum, porta i clau: 175 €/ut.
 Despatx 3x3m amb llum, porta i clau: 190 €/ut.
 Despatx 2x2m amb panells mixtes amb llum, porta i clau: 260 €/ut.
 Moqueta tipus firal, ignifuga, punxonada i recoberta amb plàstic fins data inauguració (color a esco-

llir): 3,4 €/m2.
 Moqueta color especial: 3,80 €/m2.
 Substitució moqueta per accident: 3,40 €/m2.
 Tarima de fusta: 7. €/m2.
 Quadre de potència extra de 1100watts: 50 €/ut.
 Presa corrent II 1100W: 45 €/ut.
 Presa corrent II 2200W: 50 €/ut.
 Presa corrent II 3300W: 65 €/ut.
 Presa de corrent trifàsica IV+t fins 10KW/400V: 200 €/ut.
 Punt d’endoll trifàsic IV+t fins 15A: 90 €/ut.
 Punt d’endoll monofàsic II+t fins 10A: 35 €/ut.
 Tubillum, pantalla fluorescent 2x36W: 35 €/ut.
 Guia electrificada II+t per 16A (i m o fracció): 60 €/ut.
 Punt de llum 100W orientable: 35 €/ut.
 Focus quars 300W: 40. €/ut.
 Focus quars 500W: 45€/ut.
 Oficial 1a muntador: 22 €/hora.
 Ajudant muntador: 18 €/hora.
 Peó: 12 €/hora.
 Oficial 1a electricista: 23 €/hora.
 Ajudant electricista: 19 €/hora.
 Carretó elevador (toro) inclòs conductor: 25 €/h
 Camió 12 t inclòs conductor: 45 €/dia
 Plataforma elevadora 8 m (lloguer): 28 €/dia
 Plataforma elevadora 10 m (lloguer): 38 €/dia
 Plataforma elevadora 12 m (lloguer): 47 €/dia
 Percentatge de rebaixa global sobre el preu del mobiliari en règim de lloguer respecte els preus 

prevists en l’annex 1 del Plec de prescripcions tècniques del lot 2: 20%.
 Percentatge d’increment diari sobre els preus unitaris oferts per l’adjudicació del lot 2, amb excep-

ció dels corresponents als serveis de personal i maquinària a partir el sisè dia de durada de l’activi-
tat: 5%.

Durada del contracte: La durada del contracte serà d’un any amb la possibilitat de prorrogar-se per un mà-
xim de fins a tres anys més.
C) El servei es prestarà d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
i l’oferta de l’adjudicatària.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PREVENTIU D’AMBULÀNCIES A LA CIUTAT D’AM-
POSTA
S’aprova l'expedient de contractació del servei preventiu d’ambulàncies a la Ciutat d’Amposta mitjançant proce-
diment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració tots ells
avaluables automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques i tramitació ordinària.



APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LES
PISCINES MUNICIPALS D’AMPOSTA
S’aprova l'expedient de contractació del subministrament de productes químics per a l’aigua de les piscines
municipals d’Amposta i Poble Nou del Delta, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avan-
tatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:

• Lot 1: hipoclorit sòdic.
• Lot 2: àcid sulfúric.
• Lot 3: resta productes.

ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
S’aprova l’adhesió de  l’Ajuntament d’Amposta a la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contractar les pòlisses que a continuació s’in-
diquen:

 Lot 6. Responsabilitat càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil 
AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 6.424,20 euros, amb vigència des del 
29/12/2019 al 29/12/2020.

 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en España, per
un import de 4.723,68 euros, amb vigència des del 01/01/2020 al 31/12/2020. 

S’aprova l’adhesió de  l’Ajuntament d’Amposta a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:

• Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en Es-
paña, per un import de 23.942,92 euros, amb vigència des del 01/01/2020 al 31/12/2020.

ACABAMENT DE CONTRACTE DE LLOGUER DE LOCAL
Es comunica a LBG propietària del local situal al carrer Logronyo, 5, baixos que l’arrendament del mateix per
part d’aquest Ajuntament d’Amposta finalitzarà el proper dia 31 de desembre de 2019, data a partir de la qual
es deixarà el local lliure i a la seva disposició.

ACABAMENT DE CONTRACTES DE PERSONAL
S’aproven els acabaments de contractes de les persones que es diran a continuació.
- SSM amb efectes del dia 05/12/2019.
- MGM amb efectes del dia 31/12/2019.
- EBV amb efectes del dia 10/12/2019.
- JPB amb efectes del dia 20/12/2019.
- LGT amb efectes del dia 24/12/2019.
- ISF amb efectes del dia 31/12/2019.
- PEC amb efectes del dia 31/12/2019.
- CSR amb efectes del dia 20/12/2019.
- MCG amb efectes del dia 31/12/2019.
- MFC amb efectes del dia 31/12/2019.
- SPB amb efectes del dia 31/12/2019.
- JFB amb efectes del dia 31/12/2019.
- MTT amb efectes del dia 20/12/2019.
- LVM amb efectes del dia 31/12/2019.
- MCR amb efectes del dia 20/12/2019.
- RVJ amb efectes del dia 31/12/2019.
- SGE amb efectes del dia 27/12/2019.
- ACB amb efectes del dia 27/12/2019.



PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
S’aprova a contractació de IJV com administrativa al departament d’intervenció, categoria laboral C1-15 (C1.2.0),
jornada laboral completa del 27 de novembre de 2019 al 26 de maig de 2020.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a PCM per assistir al Taller sobre responsabilitat patrimonial els dies 11, 18 i 25 de novembre de
2019 de les 9’30 a 14’30 hores a Barcelona.

S’autoritza a RDC per assistir a la formació realitzada per AraMat àmbit de matemàtiques CREAMAT els dies 6 i
20 de novembre de 2019 de les 17’30 a 19’30 hores a Barcelona.

S’autoritza a LEP per assistir a la reunió de la xarxa Cat Lab que es realitzarà a Mora d’Ebre el 14 de novembre
de 2019 de les 9’30  a les 11’30 hores.

S’autoritza a RCC per realitzar el curs on-line “Curs Docents relaxats i conscients, aules relaxades i productives”
de Prisma del 4 de març al 2 d’abril de 2019. 

S’autoritza a SVR per realitzar el curs on-line “Curs Base de dades POSTGIS”. 

S’autoritza a RCG per poder realitzar el “Curso de guia canino y protección animal” que es realitzarà a Barcelo -
na, de gener a juny del 2020.

S’autoritza a FPS per poder realitzar el “Curso de guia canino y protección animal” que es realitzarà a Barcelona,
de gener a juny del 2020.

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT DE PERSONAL
S’aprova el reconeixement d’antiguitat del Sr. JGE amb efectes del dia 29 de novembre de 2008.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i l’empresa Sistema Binari per a la
formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI NHG de l’11 de novembre 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 el Consorci del Museu de les Ter-
res de l’Ebre per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumna de l’escola d’art ESARDI IGL de l’11 de
novembre de 2019 al 10 de febrer de 2020 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. 

APROVACIÓ DE L’ANNEX A LES PRESTACIONS I CONDICIONS GENERALS DEL 22è MERCAT DE SANTA LLÚCIA
2019
S’aprova l’annex a les prestacions i condicions generals del 22è Mercat de Santa Llúcia 2019.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació número 1418 de data 11/11/2019, que as-
cendeix a un import líquid de 1.815,00 euros, la qual comença amb Setmanari l’Ebre, S.L, per import líquid de
1.815,00 euros, i finalitza amb Setmanari l’Ebre, S.L, per import líquid de 1.815,00
euros
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1419 de data 11/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 1.710,20 €, la 
qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import de 1.710,20 euros, i finalitza amb ISS Facility Servi-
ces, S.A, per import de 1.710,20 euros.
Relatives a la relació número 1420 de data 11/11/2019, que ascendeix a un import líquid 24.786,68 euros, 
la qual comença amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 8.344,80 euros, i fi-
nalitza amb Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per import líquid de 16.441,88 euros.



Relatives a la relació número 1421 de data 11/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 216.621,77 eu-
ros, la qual comença amb Fundació Infància i Família, per import líquid de 11.433,33 euros, i finalitza amb 
Labcoop, SCCL, per import líquid de 31.581,00 euros.
Relatives a la relació número 1422 de data 11/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 25.013,44 eu-
ros, la qual comença amb Patronat de Turisme Diputació de Tarragona, per import líquid de 1.900 euros, i 
finalitza amb Monserdà Puigdomènech, Jordi, per import líquid de 1.235 euros.
Relatives a la relació número 1423 de data 11/11/2019, que ascendeix a un import líquid de 184.577,03 euros,
corresponents al tractament de residus del mes de juny i setembre, recollida de residus del mes de juny i cost
d’inversió del mes de juny i setembre, en virtut del conveni de delegació de competències en favor del Consell
Comarcal del Montsià.

ATORGAMENT I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ DEL PREMI DE RECERCA JORDI FONTANET 2019
S’aprova  l’atorgament deI Premi de Recerca Jordi Fontanet 2019 a ACG, pel projecte de recerca «La Guerra Civil
a Amposta (1936-1939)».

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ PER ACTIVITAT DE FORMACIÓ
S’aprova el pagament de 206 € en concepte d’ajut del curs realitzat a DNV

DECLARACIÓ DE CONTRACTES NULS DE PLE DRET
Es declaren nuls de ple dret els contractes que figuren en la relació número 2019000001277 de 30 de setem-
bre de 2019, la qual comença Pirotècnia Tomàs, SL., per import de 538,52 € i acaba amb Miro Genovart, Oriol,
per import de 870,00 €, per haver estat formalitzats sense existència de crèdit adequat i suficient en el mo-
ment de la seva formalització.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per BS, danys que han estat valorats en un to-
tal de 370,91 € (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa pel taller RC Motos Richi, els quals assu-
mirà la companyia d’assegurances.

S’accepta la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per NMP, danys que han estat valorats en un
total de 996,41 €. (IVA inclòs) d’acord amb la factura de reparació emesa pel taller Auto Catalunya, els quals as-
sumirà la companyia d’assegurances.

LIQUIDACIÓ ANUAL DE SOREA ANY 2018
S’accepta la liquidació que ens ha presentat SOREA en la que es reflecteix un saldo a favor de l’Ajuntament d’Am-
posta de NORANTA-SET MIL CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (97.117,54 €).

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
S’accepten les al·legacions de JEM en la que demana la devolució per ingressos indeguts per haver-li cobrat
l’import de 524,01 € mitjançant embargament de compte desprès d’haver realitzat el pagament

S’accepten les al·legacions de OPG en la que demana la devolució per ingressos indeguts per haver-li cobrat
l’import de 88,36 € mitjançant embargament de compte desprès d’haver realitzat el pagament

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Es desestima la petició d eLTR ja que 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.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’accepta la reclamació de AAM  en la que manifesta que ha liquidat l’import de l’impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica exercici 2017 del vehicle matrícula XXXX-XXX que va donar de baixa definitiva el dia 18 d’octubre



de 2016, pel que demana la devolució per ingressos indeguts del rebut corresponent a l’any 2017 que li ha co-
brat l’Ajuntament per un procediment d’embargament de comptes.

PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL
Es renova l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a MGA, qui podrà seguint fer ús de l’habitatge ads-
crit al servei situat al carrer Orient, 11 de la població d’Amposta.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Direcció General d’Administració Local comunica resolució concessió d’una comissió de serveis a la senyo-
ra Maria Cinta Vidal Bayarri per ocupar el lloc de treball de secretaria de classe primera a l’Ajuntament de 
Cambrils, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subesca-
la de secretaria, categoria superior, amb efectes des del dia 2 de desembre de 2019. La Junta de Govern 
Local resta assabentada.
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució atorgament subvenció de 279.779,69 euros per al 
desenvolupament de les actuacions ocupacionals previstes als apartats a) i b) de la base 5 de l’annex 1 de 
l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa Enfeina’t 2019. La Junta de Govern Local resta assabentada.
- Servei d’Ocupació de Catalunya comunica resolució atorgament de subvenció d’acord amb la Resolució 
TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 en relació amb les actuacions
del Programa Treball i Formació. La Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Informe tècnic  
S’aprova l’informe del que s’ha donat compte número MLB15_2019 de 06/11/2019 emès per l’arquitecta muni-
cipal.

Donar compte del registre municipal d’activitats comunicades i del Pla de verificació d’activitats  

Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació relativa a les activitats econòmiques in-
corporades al Registre Municipal d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 
D’OCTUBRE de 2019:
Expedient Promotor AdrecaActivitat Nom Comercial IdActivitat Descripció Expedient

2019/111 L'Antiga SCP
CL VG MONTSERRAT 
BAIXOS 11

L'ANTIGA VERDU-
LERIA-FRUTERIA

Venda i instal·lació 
d'accessoris per 
l'automòbil

Modificació no subs-
tancial provinent ex-
pedient activitat 
2015/126

2019/112

Centre Mèdic Diag-
nòstic Alomar Tarra-
gona, SL CL PO 47

CENTRE MÈDIC DI-
AGNOSTIC ALO-
MAR

Centre de diagnosi 
per la imatge

Oberura activitat - 
Annex II Llei 16/2015

2019/114
Jose Miguel Jardi 
Chafer CL TEROL NATURAL CENTRE

Activitat de manteni-
ment físic

Canvi de titularitat 
provinent de l'expe-
dient 1982/003

2019/115 MMC CL FORTUNY 18 AULA AMPOSTA Reforç escolar
Obertura activitat An-
nex I Llei 16/2015

2019/116 Delta Tractor, SL PD FERRERETA POLÍ-
GON 58 PARCEL.LA 

  Taller de manteni-
ment i reparació de 

Obertura acitivitat 
Annex III Llei 20/2009



60-153 maquinària agrícola

2019/117 MBF AV RAPITA 111 BXS 3 123 BEBÉ
Venda moda infantil 
i puericultura

Canvi de titularitat 
provinent de l'expe-
dient 2018/007

2019/118 ELT AV RAPITA 132 BXS ADMINISTREM

Administració de co-
munitats, assegu-
rances i consultoria

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015

2019/119 Deltaquari, SCCL
AV ALCALDE PALAU 
56 58 DELTAQUARI

Comerç al detall 
d'animals de com-
panyia, accesoris i 
perruqueria canina

Comunicacio ambi-
ental Annex III Lei 
20/2009

2019/120 DED AV RAPITA 148 BXS
PELUQUERIA DE-
NISA

Perruqueria i altres 
tractaments de be-
llesa

Obertur activitat - 
Annex I Llei 16/2015

2019/121 LBB
POLÍGON 51 PARCEL.-
LA 62  

Explotació ramadera
d'oví, cabrum i avi-
ram

Canvi titularitat provi-
nent expedient activi-
tat 2017/133

2019/122 LX CL BARCELONA 88 BAR BOMBON Bar

Canvi titularitat provi-
nent expedient activi-
tat 2017/101

2019/124 AZ CL BARCELONA 103   Bar

Canvi Titularitat pro-
vinent de l'expedient 
2014/025

Acceptar subvenció Programa UBICAT  
S’accepta la subvenció per a la realització del programa amb els següents mòduls d’activitats i comunicar-ho al
Servei d’Ocupació de Catalunya

Núm. 
d'exp. Entitat NIF Comarca

Demarca-
ció

Nombre
de part. 
sol·lici- 
tat

Import 
sol·licitat

Propos-
ta 
partci- 
pants

Proposta 
atorgament

Col·lec-
tiu 
(Llarga 
durada:
LLD;
Genera-
lista: G)

Part. 
Propo-
sats

Actuació
a)

Actuació
b)

Actuació
c)

Ajuts de 
transport
i inc. Total Proposta 

àmbit ter-
ritorial

SOC034/19
/ 00016

AJUNTAMENT 
D'AMPOSTA

P4301400J Montsià Terres de 
l'Ebre

50 94523,89 45 85023,74 LLD 17 27419,05 10075,13 1362,89 3816,09 42673,16 Comarca 
del Montsià

G 28 27096,47 10075,13 1362,89 3816,09 42350,58

Acceptar subvenció Programa Enfeina’t 2019  
S’accepta  la subvenció atorgada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la gestió del Programa ENFEINAT,
i realització de les actuacions que s'estableixen a l'ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre. 

Aprovar conveni col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Editorial MIC  
S’aprova l'esborrany de conveni entre l'Editorial MIC i l'Ajuntament d'Amposta relatiu al disseny i elaboració del pro-
grama de Festa de Nadal 2019/2020 d'Amposta, programa que contindrà les actuacions previstes per a la festivitat
de Nadal dins del marc cultural i firaire d'Amposta, a cost 0 per a l'Ajuntament d'Amposta. 

Aprovar conveni col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i Enseñanza Orthos SA  
S’aprova el conveni marc referit a la col·laboració en matèria de promoció del benestar i la salut entre Enseñanza
Orthos SA i l’Ajuntament d’Amposta.



Contractes menors  

Aprovació venda en pública subhasta finca polígon industrial de l’Oriola  
S’aprova la venda a la mercantil Probodelt, SL., la venda de la finca de propietat municipal amb la descripció se-
güent: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Rin,
2A, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-, amb una superfície de dos mil sis-cents divuit me-
tres amb cinquanta decímetres quadrats. Confronta: nord, carrer Rin; sud, Ajuntament d’Amposta; est, carrer Da-
nubi; i oest, porció segregada descrita com a finca número 3”.

Adjudicació contracte execució obres “Rehabilitació de l’església de Poble Nou del Delta”  
S’adjudica a l’empresa Adolfo Constructors del Montsià SL, el contracte l’execució de les obres “Rehabilitació de
l’església de Poble Nou del Delta”, F) d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i l’oferta de l’adjudicatària així com en les condicions següents:

 Preu: 189522,19 € + 39.799,66 € (IVA)

Termini de garantia total: 3 anys. 

Embargs de crèdits i deutes  
S’aprova  l’embarg dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a percebre al Sr. ACB, fins cobrir la
quantitat que ascendeix a un total de 590,49 €

S’aprova  l’embarg dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a percebre al Sr. JCMF, fins cobrir la
quantitat que ascendeix a un total de 457,22 €

Aixecament d’embarg  
S’aprova l’aixecament d’embarg  dels crèdits i drets que es va fer contra TBH.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària  
S’autoritza a la Bodega Penyavins SCP per poder tancar el carrer València de l’Av. De la Ràpita fins al carrer Alacant
el dia 16 de novembre de 2019 de les 9 a les 18 hores per poder realitzarun vermut musical amb concert.

Acceptació resolució subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya Programa Treball i Formació  
S’accepta la resolució de la subvenció atorgada i s’inicia el procés de selecció del personal corresponent al progra-
ma. Preparar i presentar les ofertes de treball a l’Oficina de treball i al portal de transparència de l’Ajuntament
d’Amposta, per als llocs de treball anteriorment descrits i segons els requisits especificats a la memòria tècnica de
sol·licitud del projecte.

Atorgament subvencions programes i activitats de promoció esportiva 2019  
S’atorga les següents subvencions:

Serveis

confecció dels guardons de la Gala del 
Comerç i mencions trajectoria 
comercial i innovació. 2.743,07 €           

S ara Domenech Roig ****004**

Serveis

fabricació i muntatge de diferents 
estructures per al rocòdrom del pavelló 
1. 6.243,56 €           

Treballs Metàl·lics Lana
S L

B55760987

Serveis fabricació del prototip d’una escultura. 4.998,61 €           Ana Cota Gómez ****322**




