
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 3 de 
juliol de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària:  Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:20 h 
Hora final: 09:10 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE JUNY DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 26 de juny de 2017. 
 
RENÚNCIA A LA CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL D’ENTITATS 

- Acceptar la renúncia a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats 
situat a l’antiga central d’aigües, presentada per Unió de Pagesos de 
Catalunya, extingir la cessió de l’ús i acceptar la devolució del bé amb 
efectes del dia 5 de juny de 2017. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 

- Contractar amb Mútua General de Seguros, representada per l’agent 
d’assegurances M.A.P.,  les assegurances per a la realització d’actes de 
caràcter taurí de les Festes del Barri del Grau 2017, segons proposta 
presentada següents: 

o Assegurança d’accidents participants: 597,64 €. 
o La proposta d’assegurança d’accidents col·lectius inclou 

l’assistència sanitària il·limitada sense cúmul total. 
- Contractar amb Mútua General de Seguros, representada per l’agent 

d’assegurances R.M.P.,  les assegurances per a la realització d’actes de 
caràcter taurí per a Festes Majors de Poble Nou del Delta 2017, segons 
proposta presentada següents: 



o Assegurança d’accidents participants: 485,20 €. 
o La proposta d’assegurança d’accidents col·lectius inclou 

l’assistència sanitària il·limitada sense cúmul total. 
- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del 

projecte executiu de la rehabilitació de l’Església del Poble Nou del Delta i 
per la rehabilitació de la casa rectoral, amb M6 Arquitectura 2003 SLP 
segons oferta presentada per un import total de 12.160,50 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució d’obres per al projecte “Rehabilitació 
de coberta principal i lluerna del Mercat Municipal”, amb A.C.C. segons 
oferta presentada per un import total de 2.178,00 € 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació anual de 
dominis i hostings, amb 10Dencehispahard SL segons oferta presentada 
per un import total de 617,95 € 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en una 
marquesina model iris, amb dos bancs i un lateral per a la urbanització 
Favaret d’Amposta amb Benito Urban SLU segons oferta presentada per 
un import total de 5.291,33 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
senyalització de tràfic per als trams de carrers Terol i França amb 
Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL segons oferta presentada 
per un import total de 1.098,70€. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
senyalització de tràfic per als carrers Rodes, Pireo i Esparta amb 
Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL segons oferta presentada 
per un import total de 383,82 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 
senyalització de tràfic per al tram de l’antic camí de Masdenverge, entre la 
carretera T-344 i l’encreuament del camí de Tosses amb carrer Roma 
amb Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL segons oferta 
presentada per un import total de 334,61 €. 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en bandes per 
a les pubilles de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Pirotècnia 
Tomàs SL segons oferta presentada per un import total de 1.727,88€. 

 



CONTRACTES PRIVATS 
- Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de l’escenari 

amb grades laterals, rampes, escales, faldons i cadires en funda per a la 
presentació de les pubilles de Festes Majors el dia 22 de juliol de 2017 
amb Fatsini SL segons oferta presentada per un import total de 
4.719,00 €. 

 
SOL·LICITUD DE TREBALLADOR DE LLICÈNCIA NO RETRIBUÏDA 

- Atorgar al Sr. A.C.V., una llicència no retribuïda d’un mes a partir del dia 
7 de juliol de 2017, mantenint-se totes les seves condicions de treball. 

 
SOL·LICITUD DE PERMUTA DE LLOCS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

- Informar favorablement la petició de permuta dels seus llocs de treball 
presentada pel funcionari, agent de la Policia local al servei d’aquest 
Ajuntament, M.A.E.B. i J.B.H.M., funcionari, agent de la Policia local de 
Roquetes (en l’actualitat prestant serveis a la Policia local d’Amposta en 
situació de comissió de serveis). 

 
SOL·LICITUD DE BESTRETA 

- Atorgar una bestreta reintegrable, per un import de  1.247,52  €,  a 
retornar en 12 mesos, no obstant informe desfavorable del 
departament de personal i Intervenció, a la Sra. P.G.D., atès que es 
tracta d’un cas excepcional per motius de salut. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 430 de data 03/07/2017 que ascendeix a un import líquid de 
31.745,21 €, la qual comença amb Adolfo Constructors del Montsià per 
import de 5.675,15 € i finalitza amb Edició de Premsa Periòdica Ara SL, 
per import de 2.420,00 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 433 de data 
03/07/17 que ascendeix a un import líquid de 103.798,70 €, la qual 
comença amb ISS Facility Services SA, per import de 1.643,80 € i 
finalitza amb Television Teveon Ebre SL per import de 1.512,50 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la 
subvenció nominativa al Club Futbol Amposta, en virtut del conveni de 
col·laboració signat, per import de 11.007,78 €. 



- Aprovar l’atorgament d’un ajut econòmic de 150,00 € a cadascuna de les 
36 pubilles de Festes Majors d’Amposta 2017, d’acord amb el llistat 
adjunt, per un import total de 5.400,00 €. 

 
SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

- Aprovar la devolució a Sra. Y.E.M. de la fiança de 703,45 € que va 
dipositar pel tractament de residus en motiu de les obres d’enderroc de 
l’habitatge situat al carrer Castelar. (Exp. 99/2017) 

- Aprovar la devolució a l’Església Evangèlica de la fiança de 23,28 € que 
va dipositar per reposició dels serveis afectats en motiu de les obres 
d’obertura de cata sobre vorera i calçada al carrer Cervantes. (Exp. 
264/2015) 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
Sra. M.C.V.A., danys que han estat valorats en un total de 2.138,00 € 
d’acord amb informe pericial realitzat per Ebre Taxacions, els quals, 
assumirà íntegrament la companyia d’assegurances. 

- Desestimar la reclamació feta per la Sra. F.A.C., motivada pel robatori 
de les seves botes a la piscina municipal, per no haver subsanat els 
defectes en el termini concedit. 

 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

- Atorgar concessió administrativa funerària a favor de: 
o M.C.R.A. 
o J.C.C.R. 
o I.C.R. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

- Considerar que concorren en la Sra. M.V.H. les circumstancies 
indicades a l’ordenança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per 
tractar-se d’una família nombrosa, i, al tractar-se d’una família de 5 
components, incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 

- Reconèixer a Fosbar del Montsià, S.L. la baixa definitiva del vehicles 
indicat produïda el dia 11 d’abril de 2017, i procedir a la devolució 



derivada de la normativa de cada tribut per un import de 70,85 €.  que 
s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
910145 2017 141,70 70,85 70,85 

 
- Concedir al Sr. J.J.M.G. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a 

l’exercici 2018 i següents. 
- Reconèixer al Sr. A.A.G. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda 

el dia 25 de març de 2017 i aprovar la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 106,28 €  que s’haurà 
d’ingressar al compte del  sol·licitant, atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
905464 2017 141,70 35,42 106,28 

 
- Reconèixer al Sr. J.A.O. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda 

el dia 10 de gener de 2017 i procedir a la devolució derivada de la 
normativa de cada tribut per un import de 106,28 €.  que s’haurà 
d’ingressar al compte del  sol·licitant atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
922605 2017 141,70 35,42 106,28 

 
 RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. A.R.Q. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a les subvencions concedides al Sr. P.J.M.S. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI  i d’ajuts als perceptors de rendes baixes i famílies 
amb fills a càrrec amb una prestació no contributiva, –exercici 2016. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. J.M.F.M. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. O.P.A. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 



- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Sra. S.G.T. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Sra. C.E.Z. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. J.P.L. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. M.A.S.O. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per a la Sra. N.B.R. 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a la Sra. M.P.G.V. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a la subvenció concedida al Sr. X.B.F. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI –exercici 2016-. 

- Acceptar la renúncia a les subvencions concedides al Sr. P.V.C. per 
l’Ajuntament d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al 
pagament de l’IBI  i d’ajuts als perceptors de rendes baixes i famílies 
amb fills a càrrec amb una prestació no contributiva, –exercici 2016. 

 
SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIONS 

- Acceptar per al Sr. J.P.V. l’ajornament fins al 31 de desembre de 2017, el 
pagament de la liquidació número 921929 pel concepte d’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per un import 
en principal de 3.520,08 €, dia en que serà carregat el rebut atenent al 
següent detall: 

Rebut Venciment Principal Interessos Total 
921969 31/12/2017 3.520,08 65,10 3.585,18 

 
 
 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – GUALS 
- Atorgar al Sr. N.M.C. la reserva de la via pública de gual permanent amb 

llicència de gual permanent número 2274, quines característiques 
seran les següents: 

o Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció 
d’una intensitat d’ús superior a l’ús general. 

o Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de 
la via pública de 5,50 metres lineals emplaçats a la porta del 
magatzem ubicada a l’avinguda Catalunya. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 

- Autoritzar la realització d’una concentració de motos el 9 de juliol de 
2.017 amb esmorzar popular i activitats musicals al Parc de Xiribecs. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. S.M.M., representant 
d’ASOPROMA en la que demana autorització per poder utilitzar els 
terrenys on s’ubica la plaça de bous, per poder realitzar les inspeccions 
tècniques als vehicles agrícoles, tractors, remolcs, atomitzadors, cubes, 
etc, el dia 13 de juliol de 2017 de 8 a 13.30 hores.  

- Aprovar la realització de les Festes del Barri de l’Acollidora els dies 7, 8 i 
9 de juliol de 2017  d’acord amb el programa adjunt. 

 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL 

- Aprovar al Sr. C.C.C., representant del Centre Hípic Carlos Cid la cessió 
54 cadires de les de la Federació d’Associaciions de Veïns, la cessió de 
l’equip de megafonia de la Regidoria de Festes al Sr. C.C.C., 
representant del Centre Hípic Carlos Cid i desestimar la cessió de la 
resta de material per quant no se’n disposa. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 

- A.S.D., presenta reclamació prèvia a la via jurisdiccional en matèria 
d’extinció de la relació laboral derivada de la modificació substancial de 
les seves condicions de treball. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, comunica que 
col·laboraran amb el II Festival Internacional de Música de Cambra 
Deltachamber Músic, assumint directament el pagament d’una o 



diverses factures, per un valor total de 1.000,00 €. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, comunica possibilitat d’exercir el 
dret de tanteig i retracte dels següents habitatges: 

o C/Bolívia, 53, esc 2, 1er C. 
o -C/Ruiz de alda, 62, 2on 2a 
o C/Suïssa, 2, 1er 1a 
o C/Holanda, 70, 4rt 3a 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’Habitatge de Catalunya, comunica possibilitat d’exercir el 
dret de tanteig i retracte dels següents habitatges: 

o C/Poble Nou del Delta, 79, 4rt 5a. 
o Av. Aragonesa, 35, esc A, Bxs 1a. 
o C/Holanda, 69. Bl1. Bxs 3a. 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Patronat de turisme de la Diputació de Tarragona, comunica resolució 
acceptant la renúncia presentada per l’Ajunta amb motiu de la 
subvenció concedida en concepte de “Taller de cuina de la temporada” 
per un import de 392,15 €. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament d’un dumper autocarregable amb xassís rígid 

- Declarar admesa l’oferta presentada per l’empresa Manain Elevació, SL 
i adjudicar el contracte del subministrament d’un dúmper 
autocarregable amb xassís rígid a l’empresa Manain Elevació, SL. en les 
següents condicions: 

o Preu total: 37.510,00 euros. (Iva inclòs) 
o Ampliació del termini de garantia: 12 mesos. 

 



Adjudicació de l’obra “Consolidació estructural i restauració de tram de la 
façana fluvial del castell d’Amposta” 

- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Consolidació 
estructural i restauració de tram de la façana fluvial del castell 
d’Amposta” a l’empresa l’empresa Recop Restauraciones 
Arquitectónicas, SLU. en les següents condicions: 

o Preu: 105.746,26 € (IVA inclòs).  
o Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament:  

Millora Denominació SI 
- 1 - Enllumenat ornamental tram façana fluvial annex 

arc gòtic 
X 

- 2 - Ampliació àmbit neteja vegetació X 
o Ampliació del termini de garantia: 2 anys. 

 
Adjudicació del contracte per a la realització d’un peritatge Tècnic del 
contracte administratiu de la concessió del subministrament d’aigües 
d’Amposta per al període 2005-2016 

- Aprovar la contractació de la realització d’un Peritatge Tècnic del 
contracte administratiu de la concessió del subministrament d’aigües 
d’Amposta per al període 2005-2016 amb Consulting Tecnico Ditecsa, 
S.L., segons oferta presentada per un import total de 16.200 euros més 
IVA. 

 
Nomenament de personal funcionari en propietat d’una plaça d’administratiu 
de gestió, escola d’administració general, grup C1, adscrit al Departament 
d’Hisenda – Intervenció 

- Nomenar per ocupar en propietat una plaça d’administratiu de gestió, 
escala d’administració general, grup C1, adscrit al Departament 
d’Hisenda – Intervenció,  vacant a la plantilla de funcionaris de 
l’Ajuntament d’Amposta, a la Sra. M.F.P. 

 
Correcció d’acord 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió 
duta a terme el dia 26 de juny de 2017, en el qual es va aprovar la 
contractació dels serveis veterinaris per a les Festes del Grau el dia 15 
de juliol de 2017 amb el Col·legi de Veterinaris de Tarragona per un 
import de 345,56 €, i on consta: 



o “PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats, amb el Col·legi 
Oficial de veterinaris de Tarragona segons oferta presentada per un 
import total de 345,56 €.” 

Ha de constar: 
o “PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis indicats, amb L.L.H. 

segons oferta presentada per un import total de 345,56 €.” 
 
Proposta de contractació de personal 

- Aprovar la contractació d’E.M.B. com a peó per a la realització de les 
tasques indicades, categoria laboral AGP11(AGP4), jornada laboral 
completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 5 al 31 de juliol 
de 2017. 

- Aprovar la contractació de J.A.R. com a auxiliar administratiu de reforç 
per a l’Oficina de Gestió Tributària, categoria laboral C214(C2.3.2), 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 
6 de juliol al 5 d’agost de 2017. 

- Aprovar la contractació de C.C.F. com a auxiliar administratiu de reforç 
per a l’Oficina de Gestió Tributària, categoria laboral C214(C2.3.1), 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 8.00 a 15.30 hores) 
del 10 de juliol al 9 d’octubre de 2017. 

- Aprovar la contractació de P.O.M. com a administratiu per a l’àrea 
d’empresa i promoció econòmica, categoria laboral C1-15 (C1.2.0) 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 
4 de juliol al 3 de setembre de 2017. 

- Aprovar la contractació de D.E.G.G. com a auxiliar administratiu de 
suport, categoria laboral C2-14 (C2.3.2) jornada laboral completa (de 
dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores) del 5 de juliol al 30 d’agost de 
2017 

 
Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes 

- Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat pel 
Sr. A.A.C., en el que demana llicència d’obres per estesa de cable aeri al 
Polígon 32, parcel·la 66. (Exp. 2017/044) 

- A continuació, la Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds 
formulades pels diferents peticionaris i de l'informe del tècnic 
municipal, sense perjudici el dret de propietat i de tercer de millor dret, 
per unanimitat, acorda atorgarles llicències següents: 



o A Agrícola Arinuan SL per estesa de cable subterrani de baixa tensió  
al Polígon 13, parcel·la 80. (Exp. 2017/024) 

 
Adscripció de vehicle a llicència de taxi 

- Aprovar l’adscripció  del vehicle Kia Carens matrícula 98xxJZx, de 7 
places, a la llicència de taxi número 14, propietat del Sr. V.M.R.G. 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a activitats de formació 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. I.V.F. en la que demana 
autorització per poder assistir a la jornada que organitza el SOC i 
Tarragona impulsa per a les entitats locals vinculades a Estratègies 
Territorial de desplegament del Soc el dia 6 de juliol de 2017 a Alcover, 
al Convent de les Arts.  

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies, 
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per tal que assisteixin, el tècnic del departament 
d’informàtica, N.M.B., juntament amb els tècnics del programa PIAE; 
À.M.P. i J.F.F., a la reunió que organitza la Diputació de Tarragona sobre 
la Plataforma Actio i que es celebrarà a Tarragona el dia 7 de juliol de 
2017 de 10 a 13 hores 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C.M., en la que demana 
autorització per poder assistir, juntament amb la Regidora de Fires, 
Joanna Estevez González el dia 11 de juliol de 2017 a l’Assemblea 
General de la Federació de Fires de Catalunya al Centre d’Empreses del 
recinte Fira Cornellà. 

 
Designació de lletrat 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 
procediment abreviat número 197 /2017 davant el Jutjat contenciós 
administratiu número 1 de Tarragona, la Lletrada, M.M.O. 

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús d’instal·lacions municipals 

- Autoritzar al Sr. D.C.I., en nom i representació de l’empresa elements 
Outdoors Services SL, l’ús de la pista poliesportiva de Poble Nou del 
Delta els dies 13 i 14 de juliol de 2017, advertint al sol·licitant, que 
hauran de deixar net un cop finalitzi l’activitat i desestimar l’ús de la 



mateixa els dies 6 i 7 de juliol de 2017 per quan la pista ja està ocupada 
per una altra entitat. 

 
Aprovació de pròrroga de conveni per cessió d’ús d’instal·lacions esportives 
municipals i el Centre de Tecnificació 

- Aprovar l’esborrany del conveni d’ús i cessió d’instal·lacions públiques 
esportives del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta a formalitzar 
entre l’Ajuntament d'Amposta i l’entitat Q10 Sports SCP per als anys 
2017 i 2018. 

 
Aprovació de la convocatòria de subvencions dirigides a la rehabilitació del 
parc privat existent d’habitatges i edificis d’habitatges 2017 

- Aprovar la convocatòria pública d’ajuts destinats a la rehabilitació del 
parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges ubicats al barri 
del Grau i Casc Antic destinats principalment a residència habitual i 
permanent per a l’exercici 2017, per un import màxim de 50.000 euros, 
en càrrec a l’aplicació pressupostària 09/1522/77000. 

 
Cessió d’ús formatiu d’instal·lacions esportives municipals de forma 
provisional 

- Autoritzar de forma provisional la cessió d’ús formatiu de les 
instal·lacions esportives que es diran a continuació, cessió entesa des 
de la temporalitat d’execució d’aquestes formacions, les quals no 
interferiran en el normal funcionament dels diferents serveis que 
l’Ajuntament d'Amposta presta actualment. La cessió de les 
instal·lacions serà en horaris acordats per l’àrea d’esports i la Fundació 
Gentís i seran les següents: 

o Piscina municipal Amposta 
o Pista d’atletisme 
o Pavelló municipal d’esports 

 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i deu minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
           

L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 


