
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 26 de febrer de
2018

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: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:25 h
Hora final: 09:15 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2018
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 19 de febrer de 2018.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES

• 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 atorgar les llicències
següents:
◦ A P.J.S.  per enderroc de forjats i coberta d’habitatge al carrer Sant Pere, 1.

(Exp. 2018/042)
◦ A  Ebrebrau  SL  per  legalització  de  construccions  agrícoles  al  Polígon  31,

parcel·la 244. (Exp. 2015/063)
◦ A E.P.H. per construcció de piscina al carrer Marinera, 4 de la Urbanització

Eucaliptus. (Exp. 2018/021)
Així  mateix  per  unanimitat  s’aprova  la  liquidació  de  tributs  que  figura  unida  a
cadascun dels expedients examinats.

APROVACIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT

• Aprovar el Pla de seguretat i  salut de l‘obra  “Arranjament del camí del Mas de
Molinàs”  elaborat per Construcciones 3G SA fent constar que es tindrà especial
cura de les previsions meteorològiques.

CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la prospecció del subsòl del
solar  objecte  d’aquest  estudi  per  determinar  evidències  de  la  presència  de
muralles  o  estructures  similars  enterrades,  amb  Fundación  Bosch  i  Gimpera



segons oferta presentada per un import de 1.996,50 €. (IVA inclòs)
• Aprovar  la  contractació  dels  serveis  consistents  en  la  realització  de  treballs

topogràfics en relació a la redacció del projecte bàsic i executiu de les actuacions
per al foment territorial del turisme en l’àmbit de la Casa de Fusta, amb Instop
SLU segons oferta presentada per un import de 457,38 €. (IVA inclòs)

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en la instal·lació d’una bateria de
condensadors a la capçalera de 12 equipaments municipals i la reparació d’una
bateria ja existent per tal de compensar l’energia reactiva i la seva penalització,
amb Cresol, solucions energètiques locals SCCL segons oferta presentada per un
import de 19.293,45 €. (IVA inclòs)

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en l’elaboració de l’expedient per
a la declaració del conjunt històric  de la façana fluvial d’Amposta,  amb Brull  i
Alfonso, Arquitectura i Patrimoni SLP segons oferta presentada per un import de
5.808,00 €. (IVA inclòs)

CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENTS

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en pilones caixa de
llum  per  senyalitzar  la  rampa  de  l’Ajuntament,  amb  Ado  Urban  Furniture  SL
segons oferta presentada per un import de 1.039,39 €. (IVA inclòs)

• Aprovar la contractació dels subministraments consistents en bandes reductores
i senyalització per tal de delimitar la velocitat al camí de la Ferrereta que delimita
amb el Polígon de l’Oriola. 18 metres de banda reductora, quatre senyals i dos
pals i abraçadores segons acord de la JGL de 5/2/18, amb Projectes i Instal·lacions
d’Espais Urbans SL segons oferta presentada per un import de 2.115,66 €. (IVA
inclòs)

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en  senyalització
vertical  informativa a les rotondes per a la ubicació dels cinemes Amposta,  7
senyals d’orientació, 3 pals i abraçadores corresponents segons acord de la JGL
de data 5 de febrer de 2018, amb Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL
segons oferta presentada per un import de 1.517,73 €. (IVA inclòs)

• Aprovar  la  contractació  dels  subministraments  consistents  en  roba  brigada
hivern 2017-2018, 35 pantalons reflectants, 35 polars d’alta visibilitat i 70 jerseis
amb reflectant i inscripció al pit, amb Giné Ferreteria i Bricolatge SL SL segons
oferta presentada per un import de 3.599,10 €. (IVA inclòs)

CONTRACTES PRIVATS
No se’n presenta cap.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES

• 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
14.691,86 € (Ref. 431821300965D)



NOMENAMENT DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES

• Nomenar L.C.C. com a tècnica mitja – orientadora i d’acompanyament en el procés
de contractació,   personal  laboral  temporal  en pràctiques per la  realització  del
programa temporal “Estratègia ocupació”,  amb efectes del proper dia 1 de març
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.

• Nomenar I.M.P. com a tècnica mitja – orientadora i d’acompanyament en el procés
de contractació,   personal  laboral  temporal  en pràctiques per la  realització  del
programa temporal “Estratègia ocupació”,  amb efectes del proper dia 1 de març
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.

• Nomenar S.L.R. com a tècnica mitja – orientadora i d’acompanyament en el procés
de contractació,   personal  laboral  temporal  en pràctiques per la  realització  del
programa temporal “Estratègia ocupació”,  amb efectes del proper dia 1 de març
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.

• Nomenar N.P.M. com a tècnica mitja – orientadora i d’acompanyament en el procés
de contractació,   personal  laboral  temporal  en pràctiques per la  realització  del
programa temporal “Estratègia ocupació”,  amb efectes del proper dia 1 de març
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.

• Nomenar H.D.R. com a tècnica mitja – prospectora i assessora d’empreses personal
laboral temporal en pràctiques per la realització del programa temporal “Estratègia
ocupació”,   amb  efectes  del  proper  dia  1  de  març  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.

• Nomenar A.R.S. com a tècnica mitja – prospectora i assessora d’empreses personal
laboral temporal en pràctiques per la realització del programa temporal “Estratègia
ocupació”,   amb  efectes  del  proper  dia  1  de  març  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.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 44
de data 26/02/2018 que ascendeix a un import  líquid de 35.675,49 €,  la qual
comença  amb  Simulacre  Vuit  SCP  per  import  de  10.079,30  i  finalitza  amb
Martínez  Orantes  Abogados  SLP  per  import  de  3.405,91  €  i  les  obligacions



relatives a la relació  número 45 de data 26/02/2018 que ascendeix a un import
líquid  de  5.221,39  €,  la  qual  comença  amb  Garden  Arrels  SL  per  import  de
1.815,48 i finalitza amb Garden Arrels SL per import de 3.405,91 €.

• Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 46 de data 26/02/2018
que ascendeix a un import líquid de 38.343,01 la qual comença amb ISS Facility
Services SA per import de 1.327,38 € i finalitza amb Agrupación de Servicios y
Productos de Audio SL per import de 1.508,11 €.

APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

• Aprovar el projecte de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament
d'Amposta i l’Associació sociocultural Tarambana per a l’any 2018. 

• Aprovar l’esborrany del  conveni  de col·laboració  a formalitzar  amb la Societat
Musical la Unió Filharmònica d’Amposta per tal de determinar les aportacions
econòmiques de l’Ajuntament d'Amposta adreçades al desenvolupament de les
activitats de l’entitat esmentada per a l’any 2018.  

• Aprovar l’esborrany del  conveni  de col·laboració  a formalitzar  amb la Societat
Musical la Lira Ampostina per tal de determinar les aportacions econòmiques de
l’Ajuntament  d'Amposta  adreçades  al  desenvolupament  de  les  activitats  de
l’entitat esmentada per a l’any 2018.

APROVACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  2018  DE  SUBVENCIONS  DIRIGIDES  A  LA
REHABILITACIÓ DEL PARC PRIVAT EXISTENT D'HABITATGES I EDIFICIS D'HABITATGES

• Aprovar la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació del parc privat
existent  d’habitatges  i  edificis  d’habitatges  destinats  a  residència  habitual  i
permanent  amb  un  import  màxim  de  50.000,00  €  amb   càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 09/1522/77000.

APROVACIÓ  DE  L'ADDENDA  ECONÒMICA  CORRESPONENT  A  L'EXERCICI  2107  DEL
CONVENI  MARC  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  MONTSIÀ  I  L'AJUNTAMENT
D'AMPOSTA  EN  MATÈRIA  DE  SERVEIS  SOCIALS  I  ALTRES  PROGRAMES  RELATIUS  AL
BENESTAR SOCIAL

• Aprovar la signatura del protocol addicional per a l’any 2017 del Conveni marc
entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d'Amposta en matèria de
serveis socials  i  altres programes relatius al benestar social,  i  el  pagament de
2.364,96 €, corresponents als projectes indicats.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

• Aprovar la devolució de la fiança de 62,80 € per la reposició dels serveis afectats
per  l’escomesa  d’aigua  al  passatge  Mercuri,  8  a  la  Sra.  C.P.R.  dipositada  en
metàl·lic  en  data  19/2/16,  mitjançant  transferència  al  compte  indicat  per  la
interessada.



• Aprovar la devolució de la fiança de 19,87 € pel  tractament de residus per la
construcció   d’una  caseta  d’eines  al  polígon  24,  parcel·la  109  al  Sr.  P.S.P.
dipositada  en  metàl·lic  en  data  14/10/16,  mitjançant  transferència  al  compte
indicat per l’ interessat.

• Aprovar la devolució de la fiança de 768,02 € en concepte de gestió de residus de
la  construcció,  per  la  construcció  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  al  carrer
Margalló, 14 a la Sra. I.C.F. dipositada en data 09/02/15, mitjançant transferència
al compte indicat per la interessada.

• Aprovar la devolució de la fiança de 309,76 € en concepte de gestió de residus de
la construcció, per la rehabilitació d’habitatge al polígon 5, parcel·la al Sr. M.L.A.
dipositada  en  data  15/04/15,  mitjançant  transferència  al  compte  indicat  per
l’interessat.

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

• Acceptar  per  al  Sr.  C.R.  el  fraccionament  i  ajornament  del  pagament  de  les
fraccions números 881092-2 i 879710-2 pel concepte d’ocupació de la via pública
segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

785,52 05/04/2018 170,00 17,00 10,06 197,06 615,52

615,52 05/05/2018 169,88 16,99 11,44 198,31 445,64

445,64 05/06/2018 170,00 17,00 12,24 199,24 275,64

275,64 05/07/2018 170,00 17,00 12,80 199,88 105,64

105,64 05/08/2018 105,64 10,56 8,27 124,47 0,00

785,52 78,55 54,81 918,88

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL

• Autoritzar per al Sr. P.P.P., en representació del Club Bàsquet Amposta, la cessió
del  punt  de  llum  i  les  tanques  disponibles  en  aquell  moment,  en  motiu  del
Torneig de bàsquet de formació que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 de març i 1
d’abril de 2018 al pavelló municipal d’esports i autoritzar la col·locació per part de
la brigada municipal  d’un escenari  petit  de 3 x 3,  contenidors  i  papereres de
brossa. 

• Autoritzar  a  la  Sra.  M.C.M.A.,  representant  de  l'Associació  Engrescades  de les
Terres de l’Ebre,  a  la  realització  de la  3a caminada engrescada  els  dies  6  i  7
d’octubre de 2018, així com la la cessió de diferent material, la qual comptarà
amb la col·laboració de la Policia Local amb els recursos humans disponibles. 

• Autoritzar a la Sra. R.P.L.,  representant de Mans Unides, la cessió del material
següent en motiu de la paella de Mans unides que realitzaran al pavelló firal el
dia 22 d’abril de 2018:
◦ Equip de megafonia de la regidoria de festes.



◦ Col·locació per part de la brigada municipal d’un escenari petit de 3 x 3, al
pavelló firal, sorra per a les paelles, un punt d’aigua, papereres i contenidors
per a la brossa.

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.G.C., representant de l’Associació Siloé
d’amposta, en la que demana autorització per poder agafar moqueta del pavelló
firal.

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. F.Q.C., en la que demana autorització
per poder utilitzar la sala polivalent de l’arxiu comarcal  per tal  de realitzar un
taller d’educació emocional sense ànim de lucre el dia 24 març de 9 a 14 i de
15.30  a  20.30  hores  i  el  dia  21  d’abril,  de  15.30  a  20.30  hores,  advertint  a
l’interessat  que serà  el  responsable  de  qualsevol  dany que es  produeixi  a  la
instal·lació mentre duri l’activitat i que hauran de deixar l’espai net un cop finalitzi
la mateixa.

• Desestimar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Sra.  M.F.L.L.,  en  representació  de
l’Associació  Lorquianas  en  la  que  demana  la  cessió  d’un  espai  o  aula  de  la
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó per realitzar un taller de Cant Tradicional
destinat a dones amb       Arturo Gaya el dia 10 de març de 2018 de 10 a 14 hores
i de 16.30 a 20.30 i diumenge 11 de març de 2018 de 10 a1 4 hores, per quant la
instal·lació sol·licitada ja està reservada. 

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  E.M.B.,  en  representació  de  l’Alberg
Encanyissada de Poble Nou del Delta – Agència Catalana de la Joventut, en la que
demana autorització per poder utilitzar la Sala de Juntes de la Casa de la Vila de
Poble Nou del Delta els dies 29, 30 i 31 de març de 2018 per a poder realitzar
reunions i activitats sempre que l’Ajuntament d’Amposta no ho necessiti.

• Autoritzar a la Sra. T.A.C. l’ús  de la sala del teatre de l’edifici del casal per al dia 4
de març de 2018,  de les 09:30 fins les 14 hores per fer una xerrada de teràpies. 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ D’ACTIVITAT

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  A.S.C.,  en  representació  del  PCPC
d’Amposta, en la que demana autorització per poder realitzar un acte en motiu
del dia de la dona treballadora el dia 8 de març de 2018  de les 17 a les 19 hores
a la plaça de l’Acollidora on fan una ofrena floral i es llegirà un manifest, advertint
a l’interessat que hauran de respectar les ordenances municipals d’ocupació de
la via pública, concretament l’article 6 així com adoptar les mesures adequades
per al desenvolupament de l’activitat indicada.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

• Autoritzar  per  a  la  Sra.  V.A.P.M.,  en  representació  de  la  formació  política  de
Ciutadans, amb efectes retroactius, l’ocupació de la via pública el dia 25 de febrer
de 2018 de 10 a 14  i de 16 a 19 hores enfront de la tenda Microdelta per muntar



una carpa informativa.
• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. E.C.F., en representació de l’empresa

Automòbils  Cajigos,  SL,  n la que demana autorització per poder ocupar la via
pública amb dos vehicles a l’Avinguda de la Ràpita a l’alçada del canal amb l’espai
adjudicat pels organitzadors de la propera Fira Fora Stocks que es realitzarà el
dissabte 3 de març de 2018, advertint a la interessada,  que hauran respectar
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via i deixar un pas lliure per
als vianants coma mínim d’1’50 metres.

INFORMES TÈCNICS

• Informar  favorablement  l’aprovació  inicial  del  Pla  especial  urbanístic  de
desenvolupament “Riumar, antiga depuradora”, per quan el mateix no afecta, en
cap cas, el planejament urbanístic d’Amposta.

• Aprovar  l’informe  que  ha  estat  transcrit  emès  pel  Departament  de  Recursos
Humans número G/008/2018.

PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADA D’OPERACIÓ COMPTABLE

• Donar de baixa la operació comptable realitzada en concepte de contractació de
l’actuació dels espectacles Els Colors del Tic Tac i The Little Night Cabaret, amb
l’empresa CIA NS DANZA que per error es va imputar a l’aplicació pressupostària
“11/3384/22609  Actuacions  musicals”, i  comptabilitzar  la  operació  a  l’aplicació
pressupostària: “11/3386/22609 Vestits de paper”. 

CORRECCIÓ D’ACORD

• Aprovar la correcció de l’acord pres per la JGL en data d’1 d’agost de 2016, en el
qual s’aprovaven les  Bases Generals dels processos selectius per a l’accés de les
places vacants de l’Ajuntament d’Amposta, i on consta:

«A) Ser funcionari o funcionària de l’Ajuntament de Manlleu de l’escala, del grup
i, si s’escau, subgrup que determinin les bases específiques».

◦ Ha de constar:
«A)  Ser  funcionari  o funcionària de l’Ajuntament de d’Amposta  de l’escala,  del
grup i, si s’escau, subgrup que determinin les bases específiques».

COMUNICACIONS OFICIALS

• Direcció  General  de  Turisme,  comunica  la  distribució  del  FFT  resultant  de  la
recaptació  de  l’impost  sobre  les  estades  en  establiments  turístics  realitzada
durant  el  segon  i  tercer  trimestres  de  2018,  juntament  amb  el  llistat  amb
l’assignació exacta del Fons que correspon al municipi d’Amposta.  La Junta de
Govern Local resta assabentada.

• Ajuntament  de  Puntagorda,  comunica  la  concessió  a  la  Sra.  M.P.E.G.  d’una
comissió de serveis per al desenvolupament del lloc d’agent de la Policia Local



per un termini de sis mesos amb possibilitat de pròrroga, del 13 de febrer al 12
d’agost de 2018. La Junta de Govern Local resta assabentada.

• Agència de Residus de Catalunya, informa sobra la convocatòria d’ajudes que el
MAPAMA convoca en el context de residus per promoure accions que permetin
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). 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 pagament del manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal
durant el període gener 2015 a maig 2017 i de les millores contractuals no executades 

• Requerir a la mercantil Clece, SA., adjudicatària del contracte per la prestació dels
serveis de control  d’accés monitors i  socorristes,  neteja i  manteniment de les
piscines i gimnàs municipals el pagament de:
◦ Les despeses en concepte de manteniment de la instal·lació que ha hagut

d’assumir l’Ajuntament d’Amposta durant el període entre els mesos de gener
de  2015  i  maig  de  2017  amb  motiu  de  l’incompliment  contractual  de
l’empresa adjudicatària, per un import de 81.764,61 €, d’acord amb al relació
de  factures  que  figuren  a  l’informe  del  director  de  la  piscina  de  2  de
novembre de 2017.

◦ L’import de les millores que d’acord amb el contracte hauria d’haver executat
dita empresa dintre del primer any de durada del contracte i que no han estat
executades per un import de 10.700,00 €.

Adjudicació  del  contracte dels  serveis  de manteniment,  conservació  i  neteja d’espais
enjardinats i arbrat viari del terme municipal d’Amposta

• Adjudicar  el  contracte  dels  serveis  dels  serveis  de  manteniment,  conservació  i
neteja d’espais enjardinats i  arbrat viari  del  terme municipal  d’Amposta  amb el
detall següent:
◦ Lot 1, serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari del

municipi d’Amposta a N.F.L. per un import de1.900,00 €/mensuals, IVA exclòs.
◦ Lot 2, Serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari de la

Urbanització Eucaliptus a P.E.T. per un import de 730 €/mensuals, IVA exclòs.
◦ Lot 3,  serveis de manteniment i conservació d’espais verds i arbrat viari de

Poble Nou del Delta a P.E.T. per un import de 850,00 €/mensuals, IVA exclòs.
◦ Lot  4,  tractament  de  la  plaga  del  morrut  a  les  palmeres  de  titularitat

municipal  P.E.T.  per  un  import  de  11,00  €/  tractament  per  palmera,  IVA



exclòs.
◦ Lot 5, manteniment del Camí de sirga entre Amposta i Balada Dan Dor 2007,

SL. per un import de 400,00 €/mensuals, IVA exclòs.

Aprovació de les Bases   reguladores i convocatòria de la 15ena edició del Premi biennal
d’Art Ciutat d’Amposta

• Aprovar  les   Bases  reguladores  i  convocatòria  de  la  15ena  edició  del  Premi
biennal d’Art Ciutat d’Amposta,  obrint el  termini de presentació de sol·licituds,
fins  el  dia  1  de  maig  de  2018.  Per  presentar-se,  s’haurà  d’acreditar  estar  al
corrent d’Hisenda i la seguretat social així com no tenir deutes pendents amb
l’Ajuntament d'Amposta.

Aprovació  convocatòria  pública  d’ajuts  destinats  a  fomentar  la  implantació,  la
modernització i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis,
PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta

• Aprovar  la  convocatòria  per  2018 de  les  subvencions  dirigides  a  fomentar  la
implantació, la modernització i la innovació de les petites empreses comercials,
activitats  i  de  serveis,  PIME,  ubicades  al  terme municipal  d’Amposta,  amb un
import màxim a atorgar en aquesta convocatòria de 50.000,00 € que es finançarà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13/4310/77000.

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

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.B.G., Directora del Centre d’Arts
Visuals, en la que demana autorització per poder assistir a la Comissió Executiva
de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, el dilluns 5 de març de 2018 al
Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona.

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. R.N.A., la Sra. V.A.G. i la Sra. S.N.F., en la
que  demanen  autorització  per  poder  assistir  al  curs  sobre  contractació
electrònica: el servei e-Contractació del consorci AOC que es realitzarà el dia 10
de maig de 2018 de 10 a  14 hores a Lleida.

Sol·licituds de transmissió de drets de cobrament

• Aprovar la  sol·licitud realitzada per Grup ABS,  SL,  de transmissió  de drets de
cobrament representats per la factura indicada en favor de Banco de Sabadell
SA, per un import de 1.116,83 € al seu número de compte. 

Sol·licitud de jubilació de treballador

• Declarar la jubilació total del treballador D.B.R. amb efectes del dia 12 de març de
2018  i  aprovar  el  pagament  de  5.397,90  €  al  mateix  com  a  gratificació
extraordinària per jubilació als 65 anys.



Sol·licitud d’excedència de treballadora

• Atorgar a la Sra. G.S.F. una excedència no retribuïda  amb inici de data 1 d’abril
de 2018 amb les condicions indicades i transcrites en el present acord.

Aixecament d’embarg

• Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. G.L.V. (REf. 431723305135A)

Aprovació de conveni de col·laboració educativa

• Aprovar el conveni marc per al desenvolupament d’un programa de cooperació
educativa entre l’Ajuntament d’Amposta i promerits en relació al programa de
Màster impartit per la Universitat Europea Miguel de Cervantes, per tal que el Sr.
S.J.M.S. pugui realitzar les pràctiques dels estudis que està cursant de la titulació
de Director de Seguretat i Investigació privada, durant un període de tres mesos,
20 hores setmanals, del 15 de febrer al 15 de maig de 2018.

Sol·licitud de canvi de data per realització de proves de selecció

• Autoritzar a les persones que es diran a continuació a realitzar totes les proves al
matí, així com a que se’ls corregeixin primer per tal que en cas que les superin,
puguin realitzar el test psicotècnic a les 12 hores:
◦ I.R.P.
◦ P.M.L.
◦ M.V.F.
◦ A.M.P.
◦ J.T.M.

Sol·licitud  per  a  la  concessió  d’ajuts  en  règim  de  concurrència  per  al  Projecte  de
Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial en el seu tram: Poador –
Segon Fossat del Castell Amposta.

• Sol·licitar  a  l’Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa  Cultural  una  subvenció  per  a
l’execució  d’obres  de  restauració  i  conservació  d’immobles  de  notable  valor
cultural,  per  import  encara  a determinar,  per  finançar l’execució de l’actuació
“Projecte Bàsic Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial en el
seu tram: Poador – Segon Fossat del Castell Amposta”.

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


