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APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de les sessió anterior de 
data 25 de novembre de 2019.

PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
DE GESTOR DE PROJECTES, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP B, ADSCRIT A L’ÀREA DE SERVEIS AL
TERRITORI
Es nomena  per ocupar en propietat una plaça de Tècnic de Gestor de Projectes, escala d’administració es-
pecial, tècnica, grup B, adscrit a l’àrea de serveis al territori, pertanyent a la plantilla de funcionaris de
l’Ajuntament d’Amposta, a JMB

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS DE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA PER ALS ANYS 2020 I 2021
S’adjudica la contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta – any 2020 i
2021  a Caser Seguros SA en les condicions següents:

 Preu total: 6.802,10 €/any. Aquest preu inclou la totalitat dels tributs que són d’aplicació al con-
tracte
 Durada del contracte: 2 anys, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021, sense possibilitat de 

pròrroga.
El contracte es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.



CONTRACTES MENORS

LLOGUER D’ESPAI PER A DIPÒSIT DE VEHICLES
S’aprova l’arrendament d’un espai de 400 metres quadrats, ubicat a l’Àrea d’estacionament de vehicles de
transport de mercaderies i serveis complementaris d’Amposta (Polígon industrial Tosses), a la societat Ju-
per desarrollos, SL,, per destinar-lo a dipòsit de vehicles retirats de la via pública.

ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ EN COMODAT D’ESPAI PER A RECOLLIDA DE RESIDUS A POBLE NOU DEL DELTA
S’accepta la cessió, en concepte de comodat, per la Comunitat General de Regants – zona Poble Nou del
Delta d’una part de la finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3431, foli 45, finca
número 36613, amb una superfície de 213,31 metres quadrats per destinar-la a espai de recollida de resi-
dus derivats de la poda i trastos vells.

APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
S’aprova l’esborrany de l’acord a formalitzar amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Am-
posta com a integrant de la xarxa d’habitatges d’inserció social per tal d’establir les condicions de la gestió
de l’ús de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència i pels quals tenim un conveni sig-
nat.

Serveis
canvi de la placa de regulació, la reparació 
del clima de l’auditori. 3.020,97 €           Altadill SL B43441278

Serveis

reparació de l’interruptor IGA General i
els transformadors d’intensitat del
museu de les Terres de l’Ebre. 3.170,12 €           

Instal·lacions i
Manteniments Melich SL

B43395946

Serveis
muntatge de la Fira Ebre Events dins el
marc de la Fira de Mostres 1.331,00 €           Raco de la Festa SCCL F55740765

Serveis

realitzar el treball de camp, planificació
del projecte, la recerca i acompanyament
del jurat, el control i el seguiment del
projecte, l’acollida dels artistes,
l’administració i el manteniment de les
xarxes socials i la redacció de la memòria
de tancament durant la direcció del
projecte XYZ als Ullals de Baltasar. 2.353,00 €           

Eva Cajigos Ferri ****462**

Subministraments

càtering per al sopar literari de les XIV
Jornades de les Lletres Ebrenques que
organitza la Biblioteca Comarcal Sebastià
Juan Arbó. 2.200,00 €           

Isabel Alejos Reche ****357**

Subministraments
càtering Gala del Comerç dia 5 de
desembre 4.125,00 €           Restaurant Jomar SL B43474410

Subministraments

remolc de mma 750 kg per a poder
realitzar el transport dels gegants
d’Amposta durant les sortides anuals. 3.999,05 €           

Delfin Llerda SL B44132066

Subministraments
destructores de paper per a diversos
departments municipals. 4.287,03 €           Lyreco España SA B55751911

Subministraments
material per pintar els edificis que
necessiten un manteniment. 2.164,84 €           Pedro B. Martínez Rojas ****158**

Contracte Privat

contractació d’una funció de l’espectacle
“Flou Papagayo” de la Cia. Mumusic
Circus durant el Festival Internacional de
Teatre i Circ d’Amposta (FestiCAM). 2.662,00 €           

Producció Mumusic
Circus SL

B67324160

Contracte Privat
lloguer d’un gos K-9 en l’àmbit de la salut
pública (de setembre a desembre) 7.260,00 €           

Font-Galí Residencia
Canina SL

B60985405



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
S’autoritza a LEP per assistir a l’acte “Pro-ACCIÓ 4.0: el programa d’ajuts i serveis per a pimes” que es realit-
zarà a Tortosa el dia 9 de desembre de 2019 de les 9’30 a les 11’15 hores.

S’autoritza a MSA per assistir al 7è Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalu-
nya (SPEEM) el dia 4 de desembre de 2019 de les 9 a 15 hores a Barcelona.

S’autoritza a IVF per assistir a la Sortida de Treball i Coneixement d’Experiències en desenvolupament local
al País Basc es realitzarà al País Basc (Gipuskoa) els dies 2, 3 i 4 de desembre de 2019.

S’autoritza a RNA i NMB per assistir a la sessió de difusió al territori del servei REPRESENTA del Consorci
AOC que es realitzarà a Salou el dia 9 de desembre de 2019 de les 10’00 a les 13’00 hores.

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES I RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS QUE SE'N DERIVEN
S’autoritza, disposa i reconeix l’obligació: Relatives a la relació número 1579 de data 02/12/2019, que as-
cendeix a un import líquid de 4.359,09 euros, la qual comença amb Sorea, S.A, per import de 2.259,09 eu-
ros, i finalitza amb Sorea, S.A, per import de 2.100,00 euros
Relatives a la relació número 1580 de data 02/12/2019, que ascendeix a un import líquid de 5.342,32 
euros, la qual comença amb Cia. Passabarret, S.L, per import líquid de 1.452,00 euros, i finalitza amb 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, per import líquid de 1.470,32 euros
Reconeixement d’Obligacions: 
Relatives a la relació número 1578 de data 02/12/2019, que ascendeix a un import líquid de 75.486,31 
euros, corresponents al tractament de residus del mes d’agost i cost d’inversió del mes d’octubre, en 
virtut del conveni de delegació de competències en favor del Consell Comarcal del Montsià.
Relatives a la relació número 1581 de data 02/12/2019, que ascendeix a un import líquid 5.686,52 eu-
ros, la qual comença amb ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 3.723,32 euros, i finalitza amb 
ISS Facility Services, S.A, per import líquid de 1.963,20 euros.
Relatives a la relació número 1582 de data 02/12/2019, que ascendeix a un import líquid de 72.682,15 
euros, la qual comença amb Prats Tena, Jordi, per import líquid de 41.972,32 euros, i finalitza amb AXA 
Seguros Generales S.A de Seg. y Reas, per import líquid de 1.231,16 euros.
Relatives a la relació número 1583 de data 02/12/2019, que ascendeix a un import líquid de 153.473,37 eu-
ros, la qual comença amb Endesa Energia, SAU, per import líquid de 33.358,94 euros, i finalitza amb La His-
pano de Fuente en Segures, S.A, per import líquid de 10.545,79 euros.

RECONEIXEMENT D’APORTACIÓ AL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TTEE
S’autoritza, disposa i reconeix l’obligació de 31.500,00 € al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre cor-
responent al quart trimestre de 2019.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ EN FAVOR DE LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS, ZONA POBLE NOU
DEL DELTA
S’aprova  la justificació presentada per un import total de 14.901,11 €, corresponent a despeses que ha tin-
gut la Comunitat General de Regants – zona Poble Nou del Delta, entitat per les seves activitats anuals i la
realització d’inversions en béns mediambientals sostenibles, fonamentalment en la realització de les actua-
cions de conservació i millora dels camins d’ús públic inclosos en l’àmbit territorial de dita Comunitat i es
reconeix l’obligació de 12.000,00 € a la Comunitat General de Regants – zona Poble Nou del Delta corres-
ponent a l’import de la proposta de distribució de la subvenció, d’acord amb la clàusula segona del conve-
ni.

ATORGAMENT I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS DE L’ATORGAMENT D’AJUTS ALS PERCEPTORS DE REN-
DES BAIXES I FAMÍLIES AMB UNA PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA AMB FILLS A CÀRREC
Es reconeix l’obligació de pagament en favor de 646 beneficiaris relatiu a la subvenció pels AJUTS ECONÒ-
MICS DESTINATS A PERCEPTORS DE RENDES BAIXES I A FAMÍLIES AMB UNA PRESTACIÓ NO CONTRIBUTIVA



AMB FILLS A CÀRREC per import total de 89.400,00 €, la relació nominal dels quals figura a l’expedient ad-
ministratiu de 2019.

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ D’ATORGAMENT D’AJUTS
S’aprova la justificació presentada pels centres i imports següents:
- L’escola Consol Ferré: 3.673,42 €
- L’escola Soriano Montagut: 10.193,93 €
- L’escola Miquel Granell: 3.569,58 €
- L’IES Ramon Berenguer IV: 4.744,46 €
- L’escola Poble Nou del Delta: 626,76 €

S’aprova la justificació presentada pels centres i imports següents:
- L’escola Mestre Agustí Barberà: 5.070,05 €
- L’Institut Montsià: 7.597,32 €

SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE DESPESES PER CURS DE FORMACIÓ
S’aprova el pagament a CNV i JMR de les despeses ocasionades durant la realització del curs bàsic de poli -
cia a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

BAIXES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
Es deixa damunt la taula.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprova la donació de la concessió administrativa funerària que recau sobre el nínxol número 49 grup A
del Cementiri Municipal d’Amposta a favor de TSV què, atenent el que disposa l’article 630 del Codi Civil
per a perfeccionar la present donació haurà d'acceptar els drets donats, a tal efecte, servirà el requeriment
a l'Ajuntament del canvi de titularitat del títol d'ús.

S’aprova la transmissió de la concessió administrativa funerària que el causant tenia sobre el nínxol núme-
ro 48-A, a favor de MIP

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
No s’admet el recurs de LTR per haver finalitzat la via administrativa.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ TAXA ESCOLA D’ART MUNICIPAL
S’acorda que no concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet a la bonificació de la quota tribu-
tària un 50% a AGS

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS I DEL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ DE LI-
QUIDACIÓ DE L’IIVTNU
Es comunica a Can Repos S.L i JTC 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 justifi-
quin la inexistència de capacitat econòmica en relació a la liquidació número 966567.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
S’admet a Agro Caballe SL que les maquinàries agrícoles descrites estan inscrites en el Registre Oficial de
Maquinària Agrícola i s’aplica l’exempció  a comptar del proper exercici 2020 i següents

S’accepta la bonificació del 100% de l’IVTM sol·licitada per GFF, JCM, LTM, JRT, JGR, JPB, MCM, AGP, GPP,
MCD, JSA i LBG atès que supera l’antiguitat mínima de 25 anys.



Es concedeix a JAE  una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM durant els anys 2020 a 2024
ambdós inclosos per vehicles híbrids

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
S’autoritza al Club Escacs Amposta per poder utilitzar el bany de l’arxiu comarcal del Montsià per poder en-
senyar i practicar l’escacs els dissabtes de les 9 a les 13 h i de les 16 a 20 hores.

COMUNICACIONS OFICIALS
- Departament de la Presidència, resolució de nomenament no definitiu d’un lloc de treball reserva a 
personal FHN, la Junta de Govern Local resta assabentada.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n produeix cap.

URGÈNCIES

Contractes menors d’obres  

Aprovació de certificacions d’obres  
S’aprova la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “18_007 Pavimentació de diversos camins i carrers 2018”,
per un import de 109.986,69 €, així com la factura número 157209.

S’aprova la certificació d’obres núm. 4 de l’obra “Centre Cívic Gent Gran”, per un import de 0 €, deguda-
ment signada pels tècnics directors de l’obra i l’empresa adjudicatària, GICSA (Gestión Ingenieria y cons-
trucción).

S’aprova la certificació d’obres núm. 5 de l’obra “Centre Cívic Gent Gran”, per un import de 65.868,87 €, així
com la factura número 406.

Proposta de contractació de personal  
S’aprova la contractació de RGI com a hostessa, categoria laboral AG.P-7 (AgP.6), jornada laboral completa
del 5 al 8 de desembre de 2019 (horari d’11 a 14 i de 16 a 21 hores).

Reconeixement d’antiguetat   
Es reconeix l’antiguitat de SNF amb efectes del dia 3 de novembre de 2016 d’acord amb l’informe que ha
estat transcrit.

Sol·licitud  de permisos de personal  
S’autoritza la sol·licitud formulada per la treballadora NMP de gaudir dels tres dies de vacances no realitza-
des a l’agost del 2019 per la seva baixa per incapacitat temporal i posteriorment per maternitat, durant els
dies 18, 19 i 20 de desembre del 2019. I realitzar la resta de vacances no disfrutades a l’agost del 2019 du-
rant el mes de juliol del 2020.

S’atorga a AAM un permís per lactància consistent en la reducció de dues hores diàries a l’inici de la seva
jornada, des del 07/01/20 fins al 10/09/2020, moment en que els seus nadons faran un any, amb dret al
100% de les seves retribucions.

Obres

“Projecte de modificació de la instal·lació
existent de climitatzacío del Museu de les
Terres de l’Ebre per a climatitzar el hall-
vestíbul” 5.797,17 €           

Instal·lacions i
Manteniments Melich

B43395946

Obres
Soterrar les línies elèctriques al carrer
França –fase 1 i Plaça Corsini 44.481,51 €         Inda Energia SLU B55716559



S’autoritza  la reducció de jornada sol·licitada per la treballadora NPG,  des del 1 de gener del 2020 fins al
31 de març del mateix any, on sol·licita passar a treballar 32 hores i 45 minuts setmanals, és a dir, un
81,13% de la jornada, amb la reducció proporcional del sou,  d’acord amb la distribució horària adjunt.

Es desestima la sol·licitud de MEA ja que l’horari sol·licitat no és possible

Sol·licitud de compensació d’hores  
Es desestima la sol·licitud de MEA degut a que enguany el Festiu Nacional 12 d’octubre, coincideixi en dis-
sabte.” 

Aprovació de conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball  
S’aprova el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament d'Amposta i i el Consell Comarcal del
Montsià (Departament de Disseny Gràfic) per a la formació pràctica en centres de treball de l’alumne de
l’escola d’art ESARDI GGC del 18 de novembre de 2019 al 20 de març de 2020 de dilluns a divendres de 9 a
13 hores.

Concessió ajuts contracta  
S’aprova la justificació i el reconeixement de l’obligació dels 3 expedients

Exp Nom DNI/CIF
Import ator-
gat

Mesos subven-
cionats

% Jornada la-
boral

Total Import subvenció

1/2018 MDP ****573** 1.125,00 € 9 mesos 50,00 % 1.125,00 € 1.125,00 €

2/2018
Neumaticos Am-
posta, SL

B-43221472 1.500,00 € 6 mesos 100,00 % 1.500,00 € 1.500,00 €

3/2018
Alumarc Pervidre 
SL

B-43335173 1.125,00 € 9 mesos 50,00 % 1.125,00 € 1.125,00 €

Acceptació de subvenció
S’accepta la subvenció per a la realització de l’experiència pilot del Programa d’Aprenentatge per a la 
Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i la-
boral.

Sol·licitud de subvenció al Consell Superior d’Esports
Es sol·licita al Consell Superior d'Esports una subvenció per import de 49.516,47 €, per a l'execució de 
les obres de construcció d'una graderia al camp de futbol municipal.

Atorgament dels Presmis a l’excel·lència acadèmica
Es deneguen les següent sol·licituds presentades pels motius indicats:
- JDP amb D.N.I ****510** per no acreditar estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau 

superior, estudis superiors de música i dansa o màsters universitàris.
- HFL amb D.N.I ****976** per no acreditar estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau 

superior, estudis superiors de música i dansa o màsters universitàris.
- AMF amb D.N.I ****022** per no estar empadronat en el municipi d’Amposta un mínim de 5 anys 

durant els últims 10 anys.
- AFH amb D.N.I ****569** per no estar al corrent de pagament amb l’Oficina de Gestió Tributària de 

l’Ajuntament d’Amposta.
S’aprova l’atorgament dels Premis per un import total de 45.927,52 €, als alumnes
següents i amb els imports que s’especifiquen, els quals compleixen tots els requisits dels
beneficiaris dels premis, d’acord amb la base reguladora tercera, en la que s’indica tota la
documentació a aportar, i d’acord amb la puntuació regulada en la base quarta, que es puntua
segons els estudis cursats, les assignatures aprovades, i els excel·lents i les matrícules d’honor



obtingudes en el curs 2018-2019:
NOM I COGNOMS PUNTUACIÓ IMPORT €

MRL 15 180,5

APR 25 300,83

DPS 15 180,5

AMF 7,5 100

EGR 11,5 138,38

EPG 15 180,5

AML 40 481,33

GGC 9 108,3

JRM 15 180,5

NMM 3,75 100

MVR 20 240,66

CES 55 661,83

ABD 15 180,5

PCB 30 361

CRR 25 300,83

MCP 15 180,5

DPM 3,75 100

GDC 15 180,5

MFH 5 100

MCB 20 240,66

EMM 30 361

ANR 15 180,5

PVF 15 180,5

IES 25 300,83

LAS 6,25 100

AAS 15 180,5

LZB 7,5 100

AFT 12,5 150,42

NGG 8,75 105,29

GSE 15 180,5

ICC 15 180,5

RGI 35 421,16

GPR 15 180,5

AVH 10 120,33

ASJ 8,75 105,29

AAP 20 240,66

GRB 15 180,5

TFG 30 361

AAA 20 240,66

RLC 20 240,66

EBC 25 300,83



TAJ 7,5 100

JFS 80 962,66

PCT 40 481,33

DRB 20 240,66

MPM 40 481,33

CLG 95 1.000

VCC 15 180,5

JLA 17,5 210,58

MMG 45 541,49

MMA 65 782,16

ERS 20 240,66

ERS 15 180,5

JJB 65 782,16

FJD 50 601,66

ABQ 60 721,99

JSC 20 240,66

TSO 20 240,66

NCV 35 421,16

ARP 20 240,66

ATV 55 661,83

AEG 8,75 105,29

PCG 20 240,66

DFG 70 842,33

NMM 15 180,5

VBO 15 180,5

MMR 40 481,33

EPF 15 180,5

MNA 55 661,83

AVV 20 240,66

AMG 50 601,66

ASA 15 180,5

PCG 35 421,16

JSS 40 481,33

ISF 20 240,66

GCR 15 180,5

LMM 15 180,5

MQB 25 300,83

LSB 25 300,83

AGE 15 180,5

AMG 15 180,5

ECP 35 421,16

JCR 75 902,49

JRT 45 541,49



MMO 25 300,83

APP 25 300,83

AVM 25 300,83

XGE 50 601,66

LTL 40 481,33

NUR 15 180,5

JTV 20 240,66

RHR 15 180,5

ATR 20 240,66

ATS 15 180,5

ADG 60 721,99

MDG 30 361

RVP 20 240,66

CFB 15 180,5

RSF 20 240,66

CVF 30 361

MFM 30 361

DFM 70 842,33

AMR 25 300,83

XBB 15 180,5

MTM 3,75 100

ASB 35 421,16

JPL 35 421,16

FMR 30 361

NLZ 20 240,66

CPF 15 180,5

PBS 30 361

NGS 25 300,83

PGR 25 300,83

JCF 15 180,5

STF 3,75 100

RFV 65 782,16

CFE 25 300,83

RTS 20 240,66

JME 15 180,5

PMM 20 240,66

JQA 30 361

ALS 15 180,5

ALS 35 421,16

GMR 3,75 100

MRB 15 180,5

VFF 25 300,83

PCG 15 180,5



PFO 25 300,83

MPM 20 240,66

ARC 20 240,66

JFG 8,75 105,29

CLM 15 180,5

LGI 40 481,33

LNI 15 180,5

JAT 70 842,33

NFT 5 100

AAS 20 240,66

ABD 20 240,66

XBG 20 240,66

GGE 15 180,5

MGP 8,5 102,28

JSM 25 300,83

JCP 25 300,83

XCP 5 100

CLM 5 100

JAP 50 601,66

GAC 25 300,83

JCD 25 300,83

CFG 15 180,5

RB 7,5 100

GCE 15 180,5

Aprovació definitiva del projecte “Recuperació i posta en valor de la celòquia del Castell dels cavallers 
de l’Ordre de Sant Joan d’Amposta
Es desetimen les al·legacions presentades sobre l’aprovació inicial del projecte “Recuperació i posta en 
valor de la celòquia del Castell dels cavallers de l’Ordre de Sant Joan d’Amposta” i s’aprova definitiva-
ment el projecte “Recuperació i posta en valor de la celòquia del Castell dels cavallers de l’Ordre de 
Sant Joan d’Amposta”, redactat per Brull i Alfons, arquitectura i patrimoni, SLP. , amb un pressupost 
d’execució per contracta de 600.000,00 €.

Correcció d’acord
Escorregeix acord dia 28 d’octubre de 2019 i on consta:
PRIMER. Aprovar la justificació presentada per les entitats relacionades pel pagament de les subvencions 
atorgades
Ha de constar:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les entitats relacionades:

Embarg de crèdits i deutes
Es comunica  a l’Agència Tributària, que el Sr. MB no és treballadora de l’Ajuntament d’Amposta ni té 
cap crèdit ni dret a percebre per part de l’Ajuntament d’Amposta, per la qual cosa no és possible l’em-
bargament.



Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública
S’autoritza a ABR per poder ocupar la via pública unes dos o tres hores per tal de dur a terme la grava-
ció d’un vídeo pel Carnet Jove destinat a xarxaes socials, el dia 3 de desembre de 2019.

Aprovació de les tarifes dels serveis funeraris per a l’any 2020
Es presta la seva aprovació a la proposta de tarifes dels serveis funeraris per a l'any 2020 del servei de 
trasllat de restes en aquest municipi d'Amposta següent:
PINTAR NÍNXOL
- Pintar de color blanc l’interior del nínxol: 50,00 €
NETEJA NÍNXOL
- Obertura nínxol, reducció restes, sudari, eliminació de runes i fusta, tancament de nínxol: 100,00€
TRASLLAT RESTES MATEIX CEMENTIRI
- Obertura nínxol origen, reducció de restes, sudari, eliminació de runes i fusta, tancament nínxol 
origen, obertura i tancament nínxol destí: 200,00 €
- Reducció de restes extra + sudari: 100,00 €
- Caixa restes (opcional): 215,00 €
- Caixa inhumació (en cas que sigui necessari): 800,00 €
TRASLLAT RESTES ENTRE DIFERENTS CEMENTIRIS
- Obertura i tancament de nínxols, reducció restes, sudari, caixa restes, tramitació sanitat i taxa, vehicle 
trasllat: 695,00 €
- Trasllat: 1,65€/Km
- Diferència caixa inhumació (si escau): 585,00 €


