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EXTRACTES DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 1 DE FEBRER DE 2021 

 
 
 
 
 
SRS. ASSISTENTS: 
 
 
SR. ALCALDE   
 
Francesc Arasa Pascual 
 
 
TINENTS DE L’ALCALDE 
 
José Luis Pitarque Balagué 
Meritxell Faiges Albiol 
Àlvar Casanova Curto   
 
SECRETARI–INTERVENTOR, en 
funcions 
 
Jordi Monrós Garate 
 
  
 
HORA INICI: 19:00 H 
HORA FINAL: 20:00 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE GENER DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat, 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G104/2021. HUW. 
Assumpte: Gual. 
 
3.2. SJCT. 
Assumpte: Comunicació avaria vehicle adscrit a taxi. 
 
3.3. G157/2021. IJS. 
Assumpte: Sol·licitud plaça pàrking.- No disponibilitat. 
 
3.4. G159/2021. OA.   
Assumpte: Queixa estornells 
 
3.5. G160/2021. PBA.   
Assumpte: Queixa estornells 
 
3.6. G161/2021 Comunitat Propietaris All Square. 
 
Donat compte a la Junta de la instància presentada per JM, en representació de la 
Comunitat de Propietaris All Square, per la que sol·licita que es faci un tractament per les 
rates a la urbanització, s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
 
Únic.- Estimar la petició i fer el tractament. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G60/2021. Agència Catalana de l’Aigua. 
Ref. FUE-2020-01789689 
 
Donat compte a la Junta de la petició d’informe de l’ACA en relació a l’expedient  D’OBRES 
DE REPARACIÓ DE DANYS GASEODUCTE provocats per les pluges de l’any 2019 a la 
llera de 4 barrancs o rierols, s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
  
Únic.- Comunicar a l’ACA que d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal aquesta 
actuació és compatible amb el planejament. 
 
4.2.  G113/2021. Expt. 18/2021. SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL, en 
representació del Sr. JBF. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum  de 4.225  
KWp de potència a l’immoble situat a la parcel·la 29 del polígon 131 (Av.Meligó) de 
l’Ampolla, en els termes previstos en el document tècnic presentat, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
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(...) 
 
4.3. G114/2021. Expt. 19/2021. JMMC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per instal·lar una nova tanca entre veïns a l’immoble 
situat al carrer Canal Vell, núm. 8 de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer. 
 
(...) 
 
4.4. G115/2021. Expt. 20/2021. LMB. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per reparar el cel ras del local restaurant Mades situat 
a la N-340 km. 1003 de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
(...) 
 
4.5. G116/2021. Lorena Jacqueline Cuesta Sunta. 
Assumpte: Informació habitatge localitzat al PS. del Centre, 40, PB-6.   
 
4.6.  G118/2021. Expt. 21/2021. Immo MD S.A. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per al tancament de part de la finca parcel·la 30 del 
polígon 129 de l’Ampolla, segons plànol de situació adjunt i, salvat el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers.  
  
(...) 
  
4.7. G119/2021. Expt. 22/2021. MD. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per tanca de 20 m de 90 cms d’alçada i paviment 
exterior (uns 30 m2) a la parcel·la 7 del polígon 134,  salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer. 
 
(...) 
 
4.8. G120/2021. Expt. 23/2021. MSM. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per canviar fusteria de porta i finestres per alumini i fer 
un bany al local comercial situat  l’Av. Marítima Ramon Pous, núm. 24 / carrer Platja, núm. 3 
de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
  
(...) 
 
4.9. G121/2021. Expt. 24/2021. MVH. 
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(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per reparar l’arqueta a l’interior de l’habitatge situat al 
carrer Terol, núm. 6 de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
  
(...) 
  
4.10. G123/2021. Expt. 25/2021. MSM 
 
  
(...) 
 
Primer.- AUTORITZAR   per obrir vorera al Passatge del mar per escomesa d’aigua, sota la 
supervisió de Gestagua, havent de dipositar prèviament una fiança de 500,00 € com a 
garantia de la correcta execució del treballs,(núm. compte ES68 2100 1411 41 
0200006463), , i d’acord amb el següents directrius:  
 
 (...) 
 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
 5.1. G144/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 67 fins la núm. 76 de l’exercici del 2021. 
  
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G117/2021 Servei manteniment 
programaris per a l’any 2021 

T-systems Iberia 853,47 179,23 72243000-0 

G/125/2021 Servei avaria pèrdua aigua 
aire acondicionat i canvi 
cisterna WC Biblioteca 

JMEG 128,16 26,91 45330000-9 

G/128/2021 Servei treballs de lampisteria 
de fluorescents i calefacció 
Escola 

JEMG 96,80 20,33 45330000-9 

G/130/2021 Subministrament de SAI per 
ordinadors Biblioteca 

1 PCSNET SL 65,88 13,83 31711100-4 

G/131/2021 Subministrament de material 
construcció i articles diversos 
de ferreteria per la brigada  

FR Rebull Serveis SL 353,08 74,15 44316400-2 

G/132/2021 Servei instal·lació escala 
accés terrat edifici Ajuntament 

Serralleria J. Mauri SL 1.475,80 309,92 45421140-7 

G/133/2021 Servei de xarxa intel·ligent per 
la Guàrdia municipal 

Wiacces Technologies 
Solutions S.L. 

935,00 196,35 64200000-8 

G/134/2021 Servei treballs de pintura 
banquet de fusta i metall des 
del Club Nàutic fins B. Sant 
Pere (Passeig Marítim) 

Fabra Colomines S.L. 1.435,00 301,35 45442180-2 

G/136/2021 Subministrament de cinta 
pel·lícula d’impressió i 
arxivadors 

Oficomplet 75 SL 198,77 41,74 30192320-0 

 
(...) 
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5.3. G158/2021. Bonificació tarifa plaça SAIAR. 
  
Fets 
 
El 26 de gener de 2021 es presenta instància per part de GCP, en qualitat de fill/a de EPF, 
per la que sol·licita la bonificació del 50 % de l’import de l’aportació que fa la Generalitat en 
cas de places concertades per poder accedir en més facilitat a la plaça privada del SAIAR 
de l’Ampolla. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 6.2.3.de  l’Ordenança reguladora de la taxa del servei municipal d’atenció integral 
persones grans (SAIAR) de l’Ampolla  
 
“6.2.3.- Tarifes places privades. 
Els usuaris interessats en ocupar places privades podran gaudir d’una bonificació del 50% 
de l’import de l’aportació que fa la Generalitat en cas de places concertades. Amb aquests 
efectes abans d’accedir al servei hauran de presentar la corresponent sol·licitud a 
l’ajuntament, que serà resolta per la Junta de Govern, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries de l’Ajuntament. 
Els requisits que s’han d’acreditar per a poder obtenir la bonificació són els següents: 
Acreditar estar empadronat i tenir la residència efectiva al municipi de l’Ampolla, de forma 
ininterrompuda i al menys amb tres anys d’antiguitat a la sol·licitud de la bonificació.  
Acreditar que el beneficiari no  cobra cap pensió superior a 2,2 vegades al salari mínim 
interprofessional”. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents: 
 
Primer.- Concedir la bonificació del 50 % de la tarifa de plaça privada de EPF, segons la 
jornada que consta a la seva sol·licitud 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats i al servei de recaptació. 
 
6.- ALTRES 
  
6.1.  G1879/2020. Autoritzacions de les Terrasses ocupació del domini públic 
maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció per a terrasses 
sobre Passeig Marítim vinculades a establiments de restauració 
 
(...) 
 
PRIMER.- AUTORITZAR les instal·lacions de les terrasses en zona de domini públic 
marítimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, següents: 
 
- La instal·lació de la terrassa TE-1 de 23,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període de l’1 de juny de 2021 al 12 de setembre de 2021, al Passeig Marítim de la 
platja de les Avellanes a Gelats Germans Coloma Soler S.L. (La Iogurteria). 
 
- La instal·lació de la terrassa TE-2 de 30,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període de l’1 de febrer de 2021 al 12 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de 
la platja de les Avellanes a AVM (Bar Massa).   
 
- La instal·lació de la terrassa TE-3 de 58,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període de l’1 de febrer de 2021 al 31 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de 
la platja de les Avellanes a TSC (Pub Comodoro). 
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- La instal·lació de la terrassa TE-4 de 20,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període de l’1 de febrer de 2021 al 31 de desembre de 2021, al Passeig Marítim de 
la platja de les Avellanes a CHRISTIAN I GUILLERMO S.L. (Restaurant Azara). 
 
- La instal·lació de la terrassa TE-5 de 70,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període  del 27  de març de 2021 al 31 d’octubre de 2021, al Passeig Marítim de la 
platgeta de Sant Pere a NOVA DEVIMAR S.L. (ja que és una ocupació vinculada a la 
concessió administrativa CON2011-00683-E per tant és d’aplicació l’article 69.2 del 
reglament de costes que permet únicament per establiments fixes 70 m2 d’ocupació oberta i 
desmuntable). 
 
- La instal·lació de la terrassa TE-6 de 42,00 m2 en zona de domini públic marítimoterrestre, 
durant el període del 27  de març de 2021 al 31 d’octubre de 2021, al Passeig Marítim de 
l’Arenal (és una ocupació vinculada a la concessió administrativa CON2010-02517-E) a 
MLRR 
 
- La instal·lació de la terrassa TE-7 de 39,00 m2 en zona de servitud de protecció, de l’1 de 
febrer de 2021 al 31 de desembre de 2021, al carrer Banys, núm. 45, enfront de la platja de 
les Avellanes, de l’Ampolla a TSC. 
 
 - La instal·lació de la terrassa TE-8 de 29,00 m2 en zona de servitud de protecció, de l’1 de 
febrer de 2021 al 31 de desembre de 2021, al carrer Banys, núm. 43, enfront de la platja de 
les Avellanes, de l’Ampolla a CHRISTIAN I GUILLERMO S.L. 
 
(...) 

  
6.2. G155/2021. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut 
Montsià i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’activitats de de 
guies d’informació i assistència turística 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’IES Montsià i 
l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’activitats de guies d’informació i 
assistència turística  
 
(...) 
 
6.3. G162/2021. Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i la Cambra 
Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa per a la dinamització empresarial 
del municipi. 
Assumpte: Conveni. 
 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla 
i la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa per a la dinamització 
empresarial del municipi per al 2021. 
 
(...) 
  


