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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de
la sessió anterior de data 14 de febrer de 2018.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ARRENDAMENT DE VEHICLES PER
AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL

• Aprovar  l'expedient  de  contractació  del  subministrament,  mitjançant
arrendament sense opció de compra (rènting) de vehicles per a la Policia
Local,  mitjançant  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més
avantatjosa  amb  diversos  criteris  d’adjudicació  i  tramitació  ordinària i
aprovar  el  plec  de  condicions  econòmiques  -  administratives  i  de
prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment.

APROVACIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT

• Aprovar  el  Pla  de  seguretat  i  salut  de  l‘obra  “Pavimentació de diversos
carrers i camins 2017”  elaborat per BECSA SA, fent constar que es tindrà
especial  cura  en  mantenir  sempre  les  senyalitzacions  i  les  tanques
col·locades per evitar interferències amb els vianants i els vehicles. Abans
de realitzar cap tall de circulació, s’avisarà a la policia local i es senyalitzarà
seguint les seves instruccions.



CONTRACTES MENORS DE SERVEIS

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en el manteniment de la
instal·lació existent de climatització de l’Arxiu comarcal del Montsià, amb
SA Calfri SL segons oferta presentada per un import de 1.966,25 €.

CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 15 unitats
de separadors de carrils  per regular el trànsit  a l’Av.  de la Ràpita,  tram
d’entrada a la benzinera Bonàrea , amb Projectes i instal·lacions d’espais
urbans SL segons oferta presentada per un import de 558,29 €.

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en 40 cadires
per al Servei d’intervenció socioeducativa, amb Comercial Reus 4atre SL
segons oferta presentada per un import de 1.292,28 €.

CONTRACTES PRIVATS

• Aprovar  la  contractació  privada consistent  en l’actuació d’A.A.  el  dia  15
d’agost de 2018 a l’exterior del pavelló firal en el marc de les Festes Majors
d’Amposta  2018  amb  The  Project  Music  Company  SL  segons  oferta
presentada per un import de 19.360,00 €.

• Aprovar la contractació privada consistent en el concert de Halldor Mar
per al dia 12 d’agost de 2018 a la plaça de l’Ajuntament  en el marc de les
Festes  Majors  d’Amposta  2018 amb Producciones  Animadas  SL segons
oferta presentada per un import de 1.210,00 €.

• Aprovar la contractació privada consistent en el concert d’Andrea Motis &
Juan Chamorro Quartet per al dia 10 d’agost de 2018 en el marc de les
Festes  Majors  d’Amposta  2018  amb  Taller  de  Músics  Management  SL
segons oferta presentada per un import de 7.260,00 €.

• Aprovar  la  contractació  privada  consistent  en  el  lloguer  d’una  coberta
poligonal de 300 m2 del 10 al 19 d’agost de 2018 per a ubicar a l’exterior
del  pavelló  firal  en  el  marc  de les  Festes  Majors  d’Amposta  2018 amb
Grupo  Maestrat  Carpas  Espectaculos  y  Eventos  SL  segons  oferta
presentada per un import de 3.085,50 €

• Aprovar  la  contractació  privada  consistent  en  el  lloguer  d’un  escenari
Layher de 120 m2 amb faldó i escala del 10 al 19 d’agost per a ubicar a
l’exterior del pavelló firal en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2018
amb  Grupo  Maestrat  Carpas  Espectaculos  y  Eventos  SL  segons  oferta
presentada per un import de 2.662,00 €



• Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’un equip de so i
llums per a l’actuació del dia 15 d’agost de 2018 al pavelló firal en el marc
de  les  Festes  Majors  d’Amposta  2018  amb  Bymedio  Submarino
International SL segons oferta presentada per un import de 4.840,00 €

• Aprovar la contractació privada consistent en el lloguer d’un equip de so i
llums  per  a  l’actuació  del  dia  19  d’agost  de  2018  al  pàrquing  de  les
antigues piscines en el concert de fi  de festes en el marc de les Festes
Majors d’Amposta 2018 amb Bymedio Submarino International SL segons
oferta presentada per un import de 2.420,00 €

• Aprovar  la  contractació  privada  consistent  en  la  contractació  del  grup
musical Roba Estesa per actuar al pàrquing de les piscines velles el dia 19
d’agost  de 2018 en el  concert  de fi  de festes  en el  marc de les  Festes
Majors d’Amposta 2018 amb Bymedio Submarino International SL segons
oferta presentada per un import de 4.840,00 €

• Aprovar la contractació privada consistent en la contractació de l’obra de
teatre EVA “La vivència de qualsevol dona” que es realitzarà el dia 8 de
març de 2018 en  motiu del Dia Internacional de la Dona, organitzat per la
Regidoria de Serveis socials amb Cia Jove Marau segons oferta presentada
per un import de 1.936,00€

NOMENAMENT DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES

• Nomenar a la Sra. L.C.V. com a personal laboral temporal en pràctiques per
la  realització  del  programa  “Estructuració  de  les  polítiques  actives  de
joventut a l’Ajuntament d’Amposta”,  amb efectes del proper dia 26 de febrer
de 2018, restant el seu nomenament per ocupar la plaça esmentada mentre
duri al programa temporal esmentat pendent de la superació del període de
pràctiques de 6 mesos previst a les bases reguladores de la convocatòria.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT DE FORMACIÓ

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  regidor  de  noves  tecnologies,
transparència,  eficiència  i  sostenibilitat  energètica,  en  la  que  demana
autorització  per  assistir  juntament  amb  el  tècnic  del  departament
d’informàtica,  N.M.B.  a  la  reunió  del  grup de treball  d’ajuntaments  del
camp  de  Tarragona  i  Terres  de  l’Ebre  per  la  coordinació  de  projectes
d’Smart Cities, el dia 23 de febrer de 2018 de 12 a 15 hores a la Fundació
Tarragona Smart Mediterranian City a la muntanyeta de Sant Pere i Sant
Pau.



APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT

• Aprovar  la  realització  de  l’activitat  teatral  “Liceu  a  la  fresca”  que  es
realitzarà el dia  16 de juny de 2018 a les 22 hores al Parc de Xiribecs en la
que es farà la representació de la funció “Manon Lescaut”.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  les  obligacions  relatives  a  la  relació
número  24  de  data  19/02/2018  que  ascendeix  a  un  import  líquid  de
13.105,71  €,  la  qual  comença  amb  Infolab  Software  i  Serveis  SLU  per
import de 1.500,40 i finalitza amb Carburants del Montsià SLU per import
de 2.751,75 € i relatives a la relació número 25 de data 19/01/2018 que
ascendeix a un import líquid de 2.093,30 € la qual comença i finalitza amb
Music’s &Classics Amposta SL

• Reconèixer  les  obligacions  relatives  a  la  relació  número  23  de  data
19/02/2018  que  ascendeix  a  un  import  líquid  de  63.067,36  €,  la  qual
comença amb Eurocop Technologies SL per import de 3.811,50 € i finalitza
amb Aguiló Enginyeria Serveis per import de 3.428,84 €.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

• Aprovar  la  devolució  de  la  fiança  de  5.183,30  €  a  Instalaciones  y
Transformaciones Eléctricas Europeas SL, dipositada en forma de certificat
de  seguro  de  caución  número  4.157.405  de  7  de  novembre  de  2016,
advertint  a  la  interessada  que  hauran  de  passar  a  recollir-la  per
Dipositaria.

SOL·LICITUD  DE  DEVOLUCIÓ  D’ESCRIPTURES  ORIGINALS  I  GARANTIA
PROVISIONAL

• Aprovar la devolució de les escriptures originals i de la garantia provisional
aportades per La societat Ravi obras transportes y excavaciones, SL., per
l’adjudicació del contracte “Pavelló poliesportiu PAV2”.

RESPOSTA A REQUERIMENT D’EMBARG

• Comunicar  al  Jutjat  mercantil  1  de  Tortosa  que  aquest  Ajuntament
d’Amposta  no  ostenta  en  l’actualitat  cap  crèdit  front  la  societat
Construccions N. Solé, SL.



INICI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE FORMADORS

• Iniciar el procés d’encàrrec de gestió i proposta de contractació dels for-
madors que hauran de desenvolupar les respectives accions formatives,
que seran les següents:
◦ Línia PANP. Treball i Formació adreçat a persones en atur no percepto-

res de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors
de 45 anys. 
▪ Expedient: 2017/PANP-6-SPOO-0004
▪ Expedient: 2017/PANP-12-SPOO-0004

◦ Línia PRMI. Treball i Formació adreçat a persones en atur beneficiàries
de la Renda Mínima d’Inserció.
▪ Expedient 2017/PRMI-6-SPOO-00004
▪ Expedient 2017/PRMI-12-SPOO-00004

◦ Línia DONA. Treball i Formació per a dones en situació d’atur.
▪ Expedient 2017/DONA-12-SPOO-00004

◦ Línia COOR. Coordinació i suport tècnic
▪ Expedient 2017/COOR-12-SPOO-00004

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

• Autoritzar per al Sr. A.A.C., en nom i representació de l’empresa Casa de
Colònies Amadeo, la sol·licitud formulada en la que demana autorització
per poder utilitzar la pista poliesportiva del Poble Nou del Delta els dies 2,
3 i 5 de juliol de 2018 de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores per a un equip de
handbol,  advertint a l’interessat que haurà de deixar l’espai net un cop
finalitzi l’activitat, condicionat a que l’Ajuntament no necessiti el seu ús per
a reunions o altres tipus d’activitats.

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.B.C., en nom i representació del
camp d’aprenentatge del Delta de l’Ebre, en la que demana autorització
per poder utilitzar la pista poliesportiva del Poble Nou del Delta els dies
18, 19 i 20 d’abril, 28 i 29 de maig de 2018 per a la parada de dinar o donat
el  cas,  per  aixoplugar-se  en  cas  de  pluja  o  mal  temps,  advertint  a
l’interessat  que  haurà  de  deixar  l’espai  net  un  cop  finalitzi  l’activitat,
condicionat a que l’Ajuntament no necessiti  el  seu ús per a reunions o
altres tipus d’activitats.

• Autoritzar per a la Sra. E.V.G. l’ús de la sala del teatre de l’edifici del casal
els dies 28 de març, 16 de maig, 18 de juliol,  19 de setembre i 21 de no-
vembre de 2018 des de les 09 fins les 14 hores i des de les 17 fins les 21
hores.



• Autoritzar per a J.G.B., actuant com a representant de Foto Club T.E., l’ús
de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 25 de febrer de 2018, de les
09 fins les 13 hores i des de les 15 fins les 22 hores per portar a terme un
curs de fotografia.

• Autoritzar a la Sra. M.J.B., actuant en nom i representació de l’entitat Asoci-
ación Islamica y Cultural del Montsià, amb efectes retroactius, l’ús de l’Au-
ditori el dia 11 de febrer de 2018, de les 10:30 fins les 14 hores per fer una
xerrada en motiu de la festa del sacrifici.

• Autoritzar per a la Sra. P.A.V., actuant en nom i representació de l’entitat
l’Ampa Institut Ramon Berenguer Amposta, l’ús de l’Auditori els dies 31 de
maig i 1, 14 i 15 de juny de 2018 per realitzar els actes de lliurament d’or -
les.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

• Autoritzar  la  realització  de  l’activitat  extraordinària  consistent  en  la
celebració  d’una  activitat  musical  en  directe  a  l’establiment  on  ara  es
realitza l’activitat de bar, pel Sr. R.C.C., propietari del Bar Nocturnal,  amb
els condicionants propis. 

• Autoritzar  la  realització  de  l’activitat  extraordinària  consistent  en  la
celebració  d’una  activitat  musical  en  directe  a  l’establiment  on  ara  es
realitza l’activitat de bar, pel Sr. R.C.C., propietari del Bar Nocturnal, el dia
15 d’abril de 2018, amb els condicionants propis.

• Autoritzar  la  realització  de  l’activitat  extraordinària  consistent  en  la
celebració  d’una  activitat  musical  en  directe  a  l’establiment  on  ara  es
realitza l’activitat de bar, pel Sr. R.C.C., propietari del Bar Nocturnal, el dia
26 de maig de 2018, amb els condicionants propis.

COMUNICACIONS OFICIALS
No se’n presenta cap.

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:



Embargs de crèdits i deutes  

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui
dret a percebre el Sr. J.E.M. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total
de 6.220,97€ (Exp. 43030900721511)

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui
dret a percebre el  Sr. A.C.C. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un
total de 1.972,60€ (Exp. 43021200038871)

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui
dret a percebre la Sra. M.S.G.F. fins cobrir la quantitat que ascendeix a
1.165,87 € de principal  més 349,76 € en concepte d’interessos i  costos
(Execució de títols judicials 2259/2016-1)

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui
dret a percebre la mercantil Promociones Castel Piquer SL fins cobrir la
quantitat  que  ascendeix  a  2.135,69  €  de  principal  més  8.990,00  €  en
concepte d’interessos i costes (Execució de títols judicials 248/2012)

Aixecament d’embarg  

• Aixecar  l’embarg  de  crèdits  que  es  va  fer  contra  el  Sr.  P.E.T.  (exp.
43031300439313)

Recurs de reposició contra la Resolució de 15 de desembre de 2017 del Secretari
d’Estat  d’Infraestructures,  Transport  i  Habitatge,  per  delegació  del  Ministre  de
Foment a l’aprovació de l’expedient d’Informació Pública i Definitiva del projecte de
Traçat “Millora d’enllaç a la carretera N-340. Tram: PK 1081+500 TM Amposta”.
Província de Tarragona. Clave: 31 T-3840  

• Presentar, davant del Ministeri de Foment, recurs potestatiu de reposició a
l’aprovació  inicial  del  projecte  de  millora  d’enllaç  a  la  carretera  N-340.
Tram PK 1081+500. T.M.Ampsta, clau:31-T-3840.

Recurs  de  reposició  contra  desestimació  de  reclamació  de  responsabilitat
patrimonial  

• Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. V.M.S.M. contra l’acord
de la Junta de Govern Local de 7 d’agost de 2017 en la que es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Amposta.
Desestimació que es fonamenta en les conclusions de l’informe tècnic que
han estat transcrites en la present resolució.



Requeriment per l’adjudicació del contracte de serveis de promoció comercial de
l’Ajuntament d’Amposta

• Declarar admesa l’oferta presentada per la licitadora M.S.C.  i  requerir-li
que en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent en que
rebi el present requeriment, presenti la documentació justificativa d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 2.465,00 €., equivalent al 5
per 100 del preu d’adjudicació del contracte durant dos anys (exclòs IVA).

Acceptació de subvenció

• Acceptar  la subvenció per al desenvolupament del programa Fem Ocupa-
ció per a Joves 2018, i les actuacions que es proposen.

Reclamació contra l’IVTM  

• Considerar que l’impost meritat al Sr. J.S.L. és correcte per quant el ciclo-
motor consta a les bases de dades de trànsit.

• Concedir al Sr. D.F.F. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici
2019 i següents.

• Concedir al Sr. J.M.R.H. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici
2019 i següents.

• Concedir al Sr. R.T.F. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici
2019 i següents.

• Reconèixer la baixa definitiva del vehicle propietat de la Sra. M.C.G.S. pro-
duïda el dia 21 de febrer de 2017 i reconèixer un crèdit derivat de la nor-
mativa de cada tribut atenent al següent detall:

Rebut Any Pagat Correcte Crèdit de la reclamant

911237 2017 141,70 35,42 106,28

Cementiri municipal

• Aprovar, sense perjudici de tercer amb millor dret, la transmissió de la conces-
sió administrativa funerària que la causant M.S.A. tenia sobre el nínxol número
1397, a favor de J.C.S.

Transferències d’ingressos indeguts  

• Procedir a transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de
375,35€ corresponent a l’import pagat al seu número de compte. 



• Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 1076,61 €
corresponent a l’import pagat al seu número de compte. 

Reclamació contra la taxa per recollida d’escombraries

• Reconèixer al Sr. E.F.F. l’errada de fet, modificar el nou de la unitat fiscal canvi-
at-la a nom del propietari de l’immoble, reconèixer l’ingrés indegut i practicar
la devolució dels ingressos atenent el següent detall:

Any/rebut Pagat Correcte Diferència Data Interessos A tornar

2016/886789 126,31 0,00 126,31 22/01/2018 0,51 126,82

Ajornament de pagament de deutes tributaris  

Acceptar per a la Sra. R.M.M.R. l’ajornament de pagament de la liquidació núme-
ro 942650 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana per un import de 196,92 € fins al 31 d’agost de 2018 dia en que
deurà fer-se efectiu el rebut atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Interessos Total

942650 30/09/2018 195,92 4,15 200,07

• Acceptar per a la Sra. M.T.B.N. l’ajornament de pagament de la liquidació
número 924093 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels ter-
renys de naturalesa urbana per un import de 430,72 €, fins al 30 de juny
de 2018 dia en que deurà fer-se efectiu el rebut atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Recàrrec Interessos Total

924093 30/06/2018 430,72 43,07 11,47 485,26

• Acceptar per a la Sra. C.T.M. l’ajornament de pagament de la liquidació nú-
mero 945946 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels ter-
renys de naturalesa urbana per un import de 930,04 €, fins al 30 de juny
de 2018 dia en que deurà fer-se efectiu el rebut atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Recàrrec Interessos Total

945946 30/06/2018 930,04 0,00 9,84 939,88

• Acceptar per a la Sra. M.T.A.F. el fraccionament i ajornament del pagament
de diverses liquidacions d’expedients sancionadors, per un import en vo-
luntària de 985,50 €segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo



985,50 05/04/2018 42,85 8,57 1,93 53,35 942,65

942,65 05/05/2018 42,85 8,57 2,07 53,49 899,80

899,80 05/06/2018 42,85 8,57 2,20 53,62 856,95

856,95 05/07/2018 42,85 8,57 2,33 53,75 814,10

814,10 05/08/2018 42,85 8,57 2,47 53,89 771,25

771,25 05/09/2018 42,85 8,57 2,61 54,03 728,48

728,48 05/10/2018 42,91 8,57 2,74 54,23 685,49

685,49 05/11/2018 42,85 8,57 4,55 55,97 642,64

642,64 05/12/2018 42,85 8,57 4,68 56,10 599,79

599,79 05/01/2019 42,85 8,57 4,83 56,25 556,94

556,94 05/02/2019 42,85 8,57 4,96 56,38 514,09

514,09 05/03/2019 42,85 8,57 5,08 56,50 471,24

471,24 05/04/2019 42,85 8,57 5,22 56,64 428,38

428,38 05/05/2019 42,91 8,57 5,36 56,85 385,48

385,48 05/06/2019 37,50 1,88 5,83 45,21 347,98

347,98 05/07/2019 37,50 1,88 5,95 45,33 310,48

310,48 05/08/2019 37,50 1,88 6,07 45,45 272,98

272,98 05/09/2019 37,50 1,86 6,19 45,55 235,48

235,48 05/10/2019 30,00 6,00 6,10 42,10 205,48

205,48 05/11/2019 30,00 6,00 6,19 42,19 175,48

175,48 05/12/2019 30,00 6,00 6,28 42,28 145,48

145,48 05/01/2020 30,00 6,00 6,38 42,38 115,48

115,48 05/02/2020 45,00 9,00 10,27 64,27 70,48

70,48 05/03/2020 45,00 9,00 10,41 64,41 25,48

25,48 05/04/2020 25,48 5,09 6,71 37,27 0,00

Totals. . . 985,80 174,59 127,41 1.287,80

Reclamació contra la taxa per subministrament d’aigua

• Considerar que concorren en la Sra. M.M.F. les circumstancies indicades a l’or-
denança fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família



nombrosa i, al tractar-se d’una família de 4 components, incrementar el llindar
de la segona tarifa 9 m3/trimestre.

Sol·licitud de gual permanent

• Atorgar  a la Sra. M.F.S. la reserva de la via pública de gual permanent amb lli-
cència número 2298, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una in-

tensitat d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pú-

blica de 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al
carrer Zamora número 8.

• Atorgar a S.Q. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència nú-
mero 2297, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una in-

tensitat d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pú-

blica de 2,90 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al
carrer Tenerife número 4.

• Atorgar al Sr. J.M.B.I. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicèn-
cia número 2295, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una in-

tensitat d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pú-

blica de 2,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al
carrer Perú número 49.

Reclamació contra la taxa per servei de grua

• Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.J.V.J. per quan el tribut que s’ha
liquidat per aquest servei és correcte. 

• Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. A.G.R. per quan  el tribut que
s’ha liquidat per aquest servei és correcte. 

Acceptació del dret de tanteig i retracte

• Acceptar el dret de tanteig i retracte en favor de l’Ajuntament d'Amposta
de l’habitatge següent (Expedient THPT-00359-18:

Titular Municipi Adreça Annexos Sup.
útil

Sit.
actual

Preu Ref. Cad. Núm.
Finca



Bankia
SA

Amposta Larache,
3-PB DER

NO 51,00
M2

Buit 13.800,00€ 5997305BF9
059H0008JJ

25572

Propostes de regulació de trànsit i aparcament

• Autoritzar,  a  petició  del  Sr.  A.R.C.,  que  es  pinti  una  zona  de  càrrega  i
descàrrega a l’Av. Catalunya, 50 de 4,50 metres, amb una franja horària de
dies laborables de 9 a 13 hores i de 15 a 20.30 hores i dissabtes de 9 a 13
hores.

• Aprovar, a petició de l’inspector en Cap de la Policia Local, la senyalització al
Polígon de Tosses de la forma següent:
◦ Esborrar  la  senyalització  horitzontal  existents  dels  estacionaments  en

bateria al carrer Belin i carrer Roma.
◦ Senyalitzar horitzontalment l’estacionament en cordó als dos costats i

línia de separació de carrils al carrer Berlin.
◦ Senyalitzar horitzontalment estacionaments en cordó a un costat i línia

de separació de carrils al carrer Roma i Orleans.
◦ Senyalitzar verticalment estacionament prohibit a costats al carrer Berlin

i carrer Orleans.
◦ Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta per

comprar 4 senyals verticals de prohibit estacionar (R-308) amb els seus
suports i que la brigada municipal procedeixi a col·locar-les i a realitzar
els treballs de senyalització.

• Aprovar, a petició de l’inspector en Cap de la Policia Local, la senyalització al
Polígon Oriola de la forma següent:
◦ Senyalitzar cada una de les cruïlles a les entrades amb el nom del carrer.
◦ Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta per

comprar 19 senyals informatives amb els seus suports (3 Carrer Loira, 4
carrer Po, 4 carrer Danuvi, 4 carrer Rin, 2 carrer Tàmesis i 2 camí Oriola)
amb els seus suports i que la brigada municipal procedeixi a col·locar-les
d’acord amb croquis adjunt.

• Aprovar, a petició de l’inspector en Cap de la Policia Local, la senyalització a
l’Av. Sant Jaume de la forma següent:
◦ Senyalitzar horitzontal i verticalment dos passos de vianants a l’Av. Sant

Jaume.  Un  del  número  68-74  aproximadament  i  l’altre  a  l’alçada  del
número 111.

◦ Pintar dos passos de vianants.
◦ Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que sol·liciti oferta per

comprar  4  senyals  verticals  de  pas  de  vianants  (S-13)  amb  els  seus
suports i que la brigada municipal procedeixi a col·locar-les i a realitzar
els treballs de senyalització.



• Aprovar, a petició de l’inspector en Cap de la Policia Local, la senyalització al
carrer Jardí de la forma següent:
◦ Senyalitzar horitzontalment les zones permeses per estacionar del carrer

Jardí
◦ Sol·licitar al Coordinador dels serveis municipals que la brigada municipal

procedeixi a realitzar els treballs de senyalització, d’acord amb croquis
adjunt.

Sol·licitud de col·laboració de la Policia Local i Protecció Civil  

• Autoritzar,  a petició  de la Sra.  A.A.B.,  com a Directora  de l’Escola  Consol
Ferré, la col·laboració de la Policia Local i Protecció civil amb els recursos
humans disponibles per a regular el  trànsit  dels carrers tallats  el  dia 14
d’abril  de  2018  furant  el  matí  amb motiu  del  II  Cros  Escolar,  amb  una
participació de 450 persones aproximadament, autoritzar la cessió de les
tanques disponibles en aquell moment i autoritzar la cessió del podi per al
lliurament de trofeus.

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

            L'ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL


