Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 17 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
Interventor acctal.: David Carrión Dorado
Hora inici: 08:30 h
Hora final: 09:45 h
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2017
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior de data 10 de juliol de 2017.
CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
-

-

-

-

Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 96 caixes
(480 paquets) de DINA4 DISCOVERY amb Lyreco España SA segons
oferta presentada per un import total de 1.167,40 €.
Aprovar la contractació dels subministraments consistent en coques per
a la presentació de pubilles que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2017 a
l’exterior del pavelló firal amb Adell Torres SL segons oferta presentada
per un import total de 1.445,40 €.
Aprovar la contractació dels subministraments consistent en panoli per
repartir el primer dia de Festes Majors d’Amposta entre els veïns i veïnes
de la població amb l’Associació d’empresaris Flequers d’Amposta
segons oferta presentada per un import total de 4.994,55 €.
Aprovar la contractació dels subministraments consistent en banderes
de plàstic per repartir el primer dia de Festes Majors d’Amposta entre els
veïns i veïnes de la població amb Pixpress segons oferta presentada per
un import total de 1.845,25 €.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
CONTRACTES PRIVATS
-

-

-

-

-

-

Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’una plaça de
bous portàtil en motiu dels actes taurins durant les Festes Majors del
Poble Nou del Delta amb Construcciones y servicios espectáculos agb
SLU segons oferta presentada per un import total de 4.840,00 €.
Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer de taules i
cadires per a la presentació de les pubilles de Festes Majors el dia 22 de
juliol de 2017 a l’exterior del pavelló firal amb Ferreres SCP segons oferta
presentada per un import total de 1.815,00 €.
Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’equip de so i
il·luminació per a l’actuació de los 80 principales el dia 12 d’agost de 2017
en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Live Events segons
oferta presentada per un import total de 3.267,00 €.
Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’una orquestra
per al ball del dia 14 d’agost de 2017 a l’exterior del pavelló firal en motiu
de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Marquez Segarra SL
(Orquestra Nova Saturno) segons oferta presentada per un import total
de 11.495,00 €.
Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’una orquestra
per al ball del dia 19 d’agost de 2017 a l’exterior del pavelló firal en motiu
de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Diamante Show Band SLU
segons oferta presentada per un import total de 10.285,00 €.
Aprovar la contractació privada consistent en l’actuació de los 80
principales el dissabte 12 d’agost de 2017 a l’exterior del pavelló firal en
motiu de les Festes Majors d’Amposta 2017 amb Beba33 SL segons
oferta presentada per un import total de 4.598,00 €.

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADOR MUNICIPAL
-

Acceptar la renúncia voluntària presentada pel Sr. V.F.Z. com a Director
del Centre d’Arts Visuals amb efectes del dia 27 de juliol de 2017.
Autoritzar a la Sra. M.R.C., a realitzar les vacances de 2016 i les de 2017
entre els dies 12 i 31 de juliol i acceptar la renúncia voluntària

presentada per la Sra. Manuela Ramírez Cervera com a netejadora,
amb efectes del dia 31 de juliol de 2017.
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
-

Aprovar la contractació de D.C.R. com a conserge del Museu de les
Terres de l’Ebre, categoria laboral C2-13, jornada laboral completa del
18 de juliol de 2017 al 17 de gener de 2018.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS
-

-

-

-

-

-

-

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació
número 471 de data 17/07/2017 que ascendeix a un import líquid de
12.492,29 €, la qual comença amb Wolters Kluwert España SA per
import de 2.832,74 € i finalitza amb Frank Il·lustració & Disseny SL, per
import de 2.879,80 €.
Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 470 de data
17/07/17 que ascendeix a un import líquid de 56.626,52 €, la qual
comença amb Estacionamientos y Servicios SAU per import de
16.172,94 € i finalitza amb M.F.D., per import de 1.870,00 €.
Aprovar el pagament a J.V.A. de la quantitat de 4.000,00 €, en concepte
del Premi XYZ – Convocatòria d’instal·lacions a emplaçaments singulars
de les Terres de l’Ebre 2017.
Aprovar la justificació presentada en relació a la justificació de la
subvenció nominativa al Club Nàutic Amposta, en virtut del conveni de
col·laboració signat, per import de 5.263,25 €.
Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa
a favor de Càritas Interparroquial relativa al primer termini de 2017 per
import de 6.810,03 €.
Aprovar la justificació presentada en relació a la subvenció nominativa
a favor d’APASA relativa al primer termini de 2017 per import de
3.550,27 i ordenar el pagament a dita entitat per import de 3.200,00 €.
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
2.000 € pel Primer Premi a F.C.C., per l’obra “Tant de bo Fóssiu aquí”,
del V Premi de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2016.

-

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
700 € pel Segon Premi a R.D.P., per l’obra “Hem de parlar”, del V Premi
de Narrativa Breu Ciutat d’Amposta 2016.

CEMENTIRI MUNICIPAL
-

Atorgar concessió administrativa funerària a favor de la Sra. M.V.G. per
a l’adquisició del nínxol del cementiri municipal número 103 lletra R,
primer pis.

ATORGAMENT DE
D’ESTABLIMENTS

BENEFICIS

FISCALS

PER

LA

TAXA

D’OBERTURA

Aplicar la bonificació a la liquidació generada al Sr. M.V.P., atenent al
següent detall:
Liquidació
Import
Quantitat pagada 68% bonificació Quantitat a tornar
920787
1.258,31
1.258,31
855,65
855,65
-

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT
Considerar que concorren en la Sra. D.G.F. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la
bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
923888
2048,81
28/06/2017
512,20
-

Considerar que concorren en la Sra. D.G.F. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la
bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
923887
3385,00
28/06/2017
846,25
-

Considerar que concorren en el Sr. A.M.V. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la
bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif.
Habitatge
Resta béns i VC
> 20000
898870
1300,70
21/02 al 28/06/17
325,18
-

Considerar que concorren en la Sra. M.A.S. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la
bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
923649
1385,36
23/06/2017
346,34
-

Considerar que concorren en la Sra. F.C.C. tots els requisits per encabir
el supòsit de fet a la bonificació del 25% de la quota tributària establert
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la
bonificació atenent al següent detall:
Liquidació Import pagat
Data pag.
95% bonif.
25% bonif. Resta
Habitatge
béns i VC > 20000
920232
998,47
19/04/2017
249,62
920231
412,52
19/04/2017
103,13
-

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA D’IIVT
-

-

Considerar ajustada a dret la liquidació practicada el dia 28 d’abril de
2017 al Sr. J.M.C.Q. a conseqüència de la comunicació preceptiva
realitzada pel Notari autoritzant i no admetre la sol·licitud de pròrroga
de 6 mesos per haver-se presentat extemporàniament desprès d’haverse practicat la liquidació.
Concedir una pròrroga al Sr. J.C.E. per presentar l’acte que contingui la
transmissió de domini dels béns i drets de naturalesa urbana que
posseeix la herència jacent de J.M.A., que finalitzarà el dia 26 de
desembre de 2017.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI
-

-

-

Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- per al Sr. J.E.F.R.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- pel Sr. A.R.G.
Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament
d’Amposta en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –
exercici 2016- per la Sra. A.P.P.

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM
Admetre que les maquinàries agrícoles descrites i propietat del Sr.
A.M.M. estan inscrites en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola.
- Concedir a la Sra. M.M.M.R. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable
a l’exercici 2018 i següents.
- Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat del Sr. A.A.B.
està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola i aplicar dita
exempció a comptar del proper exercici 2018 i següents.
- Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat propietat de la Sra.
R.A.T.G. produïda el dia 6 de juny de 2017 i aprovar la devolució de
41,64 €. que s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant atenent al
següent detall:
Rebut
Any
Pagat
Correcte
Diferència a tornar
918312
2017
83,28
41,64
41,64
-

-

-

Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a
l'IVTM al Sr. J.P.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents.
Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM de la
Sra. I.B.A. durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, havent de
pagar la quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el dia 28 de
febrer de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és
aplicable durant els primers 5 exercicis a partir de la data de
matriculació.

-

Reconèixer la baixa definitiva del vehicle indicat i propietat del Sr. E.D.
produïda el dia 18 de maig de 2017 i aprovar la devolució de 33,56 €
que s’haurà d’ingressar al compte del sol·licitant atenent al següent
detall:
Rebut
Any
Pagat
Correcte
Diferència a tornar
908761
2017
67,12
33,56
33,56

-

Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a
l'IVTM a la Sra. M.T.B.P. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents.
Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 i
següents al Sr. A.J.F.M.
Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2018 i
següents al Sr. A.L.F.S.

-

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Reconèixer al Sr. A.C.M. la duplicitat de la unitat fiscal pel pagament
indegut de la taxa per recollida d’escombraries dels anys 2013 a 2016
d’un immoble propietat de l’entitat Asesoramiento y Formación Agraria,
S.L. i practicar la devolució per ingressos indeguts de l’import de 396,14
€ atenent al següent detall:
Any/rebut
Pagat
Data
Interessos
A tornar
2013/766643
95,65
11/12/2013
14,58
110,23
2014/805349
90,87
10/11/2015
5,64
96,51
2015/843745
90,87
10/11/2015
5,64
96,51
2016/884842
90,87
23/11/2016
2,02
92,89
-

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
-

Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 976,98
€ corresponent a l’import pagat al número de compte de l’Ajuntament
d’Amposta.

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE DEUTE TRIBUTARI
-

Acceptar per a la Sra. M.I.J.S. l’ajornament del pagament de les
liquidacions números 899873, 899874 i 899875 pel concepte d’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana fins al 30
d’octubre de 2017 dia en que serà carregat el rebut atenent al següent
detall:
Rebut
Venciment
Principal
Interessos
Total
899873
30/10/2017
3.172,48
27,05
3.199,53
899874
30/10/2017
2.130,25
18,17
2.148,42
899875
30/10/2017
2.836,56
24,19
2.860,75

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA – GUALS
Aprovar la devolució per ingressos indeguts al Sr. J.R.B. tenint en
compte que el fet imposable de la taxa no s’ha meritat durant el segon
semestre de l’exercici 2017 i procedir a la devolució derivada de la
normativa de la taxa per l’entrada i sortida de vehicles –guals-, atenent
al següent detall:
Número de
Any
Import pagat
Import a
Dies
Total
placa
retornar
1554
2017
60,86
30,43
0
30,43
-

-

-

Atorgar a la Sra. M.C.U.B. la reserva de la via pública de gual permanent
amb llicència número 2276 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 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del
magatzem ubicada al carrer Lope de Vega.
Atorgar al Sr. P.L.B.A. la reserva de la via pública de gual permanent
amb llicència número 2279 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 6,00 metres lineals emplaçats a la porta del
magatzem ubicada a l’avinguda de Sant Jaume.

-

Atorgar al Sr. A.L.A. la reserva de la via pública de gual permanent amb
llicència número 2275 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 3,00 metres lineals emplaçats a la porta del
magatzem ubicada al carrer General Prim.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acceptar per al Sr. X.D.L., que actua en nom i representació de
l’Assemblea Nacional Catalana, la cessió de l’Auditori el dia 19 de juliol
de 2017 de les 18:00 fins les 21:00 hores.
Acceptar per al Sr. X.E.G., que actua en nom i representació de l’entitat
L’associació Excursionista d’Amposta, la cessió de la sala del teatre de
l’edifici del casal el dia 25 de juliol 2017 de les 21:00 fins les 00:00 hores.
Acceptar per al Sr. A.R.Z.M. la cessió de l’aula magna els dies 26, 27 i 28
de juliol de 2017 per poder portar a terme un seminari de guitarra
elèctrica.
Acceptar amb efectes retroactius, per al Sr. J.R.F., actuant en nom i
representació de l’entitat Assemblea Nacional Catalana, la cessió de la
sala del teatre de l’edifici del casal el dia 15 de juliol de 2017 de les
10:00 fins les 13:00 hores.
Autoritzar al Sr. N.L.G. la cessió del buc 2 del Casal de la Música, els
dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 hores, sent responsable el Sr.
N.L.G.
Autoritzar al Sr. N.L.G. com a representant del grup “Thunderstuck”, la
cessió del buc 2 del Casal de la Música, els dimarts, dijous i dissabtes de
20 a 24 hores, sent responsable el Sr. N.L.G.
Autoritzar al Sr. N.L.G. com a representant del grup “AQSTIK, la cessió
del buc 2 del Casal de la Música, els dimarts, dijous i dissabtes de 16 a
20 hores, sent responsable el Sr. N.L.G.
Autoritzar al Sr. J.D.C. en representació del grup “JAZZTANDARDS” la
cessió del buc 2 del Casal de la Música, els dilluns, dimecres i divendres
de 20 a 24 hores, sent responsable el Sr. J.D.C.
Autoritzar a la Societat Musical La Unió Filharmònica la sol·licitud
formulada per poder utilitzar la cuina i la sala polivalent de l’Espai Km0,

-

per poder realitzar un petit refrigeri a la Banda de la Societat Artística
Musical d’Alginet el dia 15 de juliol de 2017 de 19 a 21 hores amb
efectes retroactius, advertint a la interessada que serà el responsable
de deixar les instal·lacions netes i endreçades un cop finalitzada
l’activitat, tenir cura dels electrodomèstics i llençar les escombraries.
Autoritzar al Sr. E.R.E. a poder utilitzar la cuina de l’Espai Km0, per
poder preparar els plats en motiu de l’organització de l’UltraEbre Swim
Marathon el dia 26 d’agost de 2017, advertint a l’interessat que serà el
responsable de deixar les instal·lacions netes i endreçades un cop
finalitzada l’activitat, tenir cura dels electrodomèstics i llençar les
escombraries.

SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I
APARCAMENT
-

Autoritzar al Sr. L.M.G.L. la creació d’una plaça reservada a persones
amb minusvalidesa, al carrer Parra, 30, advertint a l’interessat, que la
mateixa podrà ser utilitzada per qualsevol persona que disposi de la
tarja de minusvalidesa.

RENÚNCIA A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
-

Acceptar al Sr. A.E.S. la renúncia a la realització de les activitats
programades amb motiu de la Festa Pirata al Parc dels Xiribecs per
motius aliens a la seva voluntat.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE RODATGE
-

Informar favorablement amb efectes retroactius, l’autorització al Sr.
F.R.F., en representació de Lobo Content SL per poder realitzar un
rodatge a diferents àrees del municipi durant els dies 13 i 14 de juliol
de 2017, d’acord amb document adjunt.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES
-

Informar favorablement al Sr. M.M.T. per a la realització de la sisena
regata puntuable pel Campionat de Catalunya de motos aquàtiques

-

2017, el dia 22 de juliol de 2017 al riu Ebre, sense perjudici de l’obtenció
de la resta d’administracions competents, ja que es tracta d’un port
esportiu situat a la façana fluvial del riu Ebre, l’ús del qual és gestionat
per Ports de la Generalitat de Catalunya, empresa adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Autoritzar al Club de Joves Ciclistes a la realització d’ una gimcana
infantil amb bicicleta, per a nens de 4 a 11 anys davant la plaça de Fidel
així com del tall del tram del carrer Sant Joan, del número 26 al 36 des
de les 8.30 hores per tal de poder realitzar el muntatge del circuit.

PROPOSTA D’ACORD A L’ACCÉS AL SERVEI D’ACOLLIMENT TEMPORAL
D’URGÈNCIA
-

Atorgar l’accés al servei d’acolliment temporal d’urgència a S.B.S. qui
podrà fer ús de l’habitatge adscrit al servei situat al carrer Lleó, 15, 2on
2a i la durada de l’acolliment serà de 4 mesos comptats a partir del dia
10 de juliol de 2017.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBÚS
-

Autoritzar a la Sra. A.B.M., representant de la Fundació Pere Mata, l'ús
del minibus els dies 6, 16 i 17 amb subjecció a les condicions que
regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant
com a responsable del vehicle la Sra. M.M. advertint-la que haurà de
deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.
COMUNICACIONS OFICIALS
-

Servei del Joc i d’Espectacles, comunica l’autorització per poder realitzar
la celebració de festes tradicionals amb bous al Barri del Grau el dia 15
de juliol de 2017. La Junta de Govern Local resta assabentada.

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:
Acceptació de proposta per a les obres del menjador de l’Escola Soriano
Montagut
-

Acceptar la proposta formulada pel Departament d’Ensenyament, el
qual es compromet a realitzar per la seva part les obres del menjador
de l’Escola Soriano Montagut que es diran a continuació:
o El Departament d’Ensenyament s’encarregarà de desmuntar i
gestionar el sostre i el fals sostre de fibrociment de les cinc
edificacions afectades.
o el Departament d’Ensenyament canviarà el sostre i el fals sostre
de la cinquena edificació.
o El Departament d’Ensenyament aportarà les taules i cadires del
nou menjador.
o El Departament d’ensenyament demanarà la llicència d’obres
corresponent i s’encarregaran dels tràmits administratius i legals
dels seus treballs.
Per la seva banda, l’Ajuntament d'Amposta haurà de fer-se càrrec de les
obres següents:
o L’Ajuntament d’Amposta farà l’enderroc de quadre dels cinc
edificis.
o L’Ajuntament d’Amposta farà totes les obres necessàries de
condicionament del nou menjador ubicat dintre de l’escola i la
instal·lació elèctrica del cinquè edifici que no s’enderrocaria.

Correcció d’acord
-

Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local en data de 26
de juny de 2017 en que es va aprovar la contractació de diferent
personal amb motiu de la celebració de les Estades d’Estiu 2017, Delta
Summer Camp i Estades d’Estiu Plus, deixant sense efectes la
contractació de:
N.S.

I.

Monitor/a

Agp.6

26/06/2017

10/08/2017 20,0 hor/set

Sol·licitud de devolució de fiança.
-

Aprovar la devolució de la garantia dipositada per a la concessió l'ús
privatiu del domini públic concretat en el bar del Camp Municipal
d’Esports (camp de futbol) a la Sra. M.Z.M.J., dipositada en forma d’aval
bancari emès per Caixabank SA per un import de 2.132,60 €.

Aprovació de conveni amb l’Obra Social de la Caixa
-

Aprovar l’esborrany del conveni a formalitzar amb la Fundació Bancària
“la Caixa” del que s’ha donat compte.

Aprovació d’actes de preus contradictoris
-

Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres “16-002PESubstitució de la xarxa d’aigües residuals d’Amposta a diversos carrers”
que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents preus
contradictoris:
o PNU-02, per un import de 449,27 €.
o PNU-03, per un import de 1.642,10 €.
o PNU-04, per un import de 790,09 €.

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

-

Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de noves tecnologies,
transparència, eficiència i sostenibilitat energètica, en la que demana
autorització per tal que els tècnics del departament d’informàtica,
À.M.P. i J.F.F. puguin assistir a la formació tècnica de la Plataforma Actiu
que es realitzarà el dia 18 de juliol de 2017 de 9 a 15 hores a Tarragona.
Autoritzar l’assistència a les visites pedagògiques a Barcelona el dia 1
de setembre de 2017 a les treballadores de la llar d’infants la Sequieta
que es diran a continuació:
o A.P.V.
o M.J.A.G.
o E.S.M.
o V.M.P.

o C.F.G.
o N.M.P.
Contractació de les obres “17014 Urbanització de diversos camins 2017”
-

Aprovar la contractació de les obres “17_014_Urbanització de diversos
camins 2017” amb l’empresa Construccions 3G (CONTREGISA) segons
oferta presentada per un import màxim total de 60.000,00 €.

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria de la cursa d’andròmines
2017
-

Aprovar les bases reguladores de la cursa d’andròmines de Festes
Majors d’Amposta 2017, en les quals s’estableix l’atorgament de premis
per un import màxim de 850,00 €.

Aprovació de conveni de col·laboració entre la Comunitat General de RegantsZona Villafranco del Delta i l’Ajuntament d'Amposta per a l’any 2017.
-

Aprovar l’esborrany del conveni a formalitzar amb la Comunitat
General de Regants- zona Villafranco del Delta del que s’ha donat
compte.

Designació de lletrat
-

Designar per a la representació i defensa dels interessos de
l’Ajuntament en el procediment en el que es va acordar declarar lesiva
als interessos municipals la llicència municipal atorgada per a la
realització de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer
Itàlia, 32, al Lletrat J.I.M.N.

Sol·licitud d’autorització per realització d’activitat extraordinària
-

Autoritzar al Sr. G.S. en representació d’Evagio SL a la celebració d’una
activitat de tipus musical a l’establiment on ara es realitza l’activitat de
bar.

-

Autoritzar al Sr. G.S., en representació d’Evagio SL a la celebració d’una
activitat de tipus musical a l’establiment on ara es realitza l’activitat de
bar amb efectes retroactius, per al dia 15 de juliol de 2017.

I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió
essent les nou hores i quaranta-cinc 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,

