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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 1 DE MARÇ 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 22 DE FEBRER DE 2021 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència 
 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G332/2021.  PMU 
Assumpte: Queixa forats carrer Eudald Pedrola. 
 
3.2. G333/2021. LCC 
Assumpte: Proposta arranjament camí. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G1838/2018. Expt. 186/2018.  JRM i MSF. 
 
(...) 
 
Primer. Concedir llicència municipal   per a realitzar els treballs consistents en construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Tancada núm. 2  de l’Ampolla, en els termes previstos 
en el document tècnic presentat i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.   
  
(...) 
 
4.2. G292/2020. Expt. 27/2020. FMB 
 
1. ANTECEDENTS 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar la legalització  d’ unes edificacions de fusta amb coberta lleugera 
realitzades amb la finalitat de quadra de cavalls per a tres cavalls i cobert agrícola a la 
parcel·la  24 del polígon  37  de l’Ampolla .   
 
(...) 
 
4.3. Telefónica de España SA 
Referències G61/2021 Exp. 12/2021 
Referència empresa   01927106 - 3478286 
Obres:  Instal·lacions telefòniques 
Emplaçament: Av, Sant Joan i carrer Ventura Gassol 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a TELEFONICA DE ESPAÑA SA substitució de pals de 
fusta per adequar-los al nou cablejat a incorporar de MASMOVIL.al carrer existent entre 
l’avinguda Sant Joan i Carrer Ventura Gassol,  i salvat el dret de propietat i sens perjudici 
del tercer.  
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(...) 
 
  
4.4. G204/2021.  Expt. 35/2021. ACN 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal  per repicar i arrebossar la façana de l’immoble ubicat 
al carrer València, núm. 1 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(...) 
 
4.5. G219/2021. Expt. 36/2021. JMMC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per tallar arbrat i fer una nova tanca a l’immoble situat 
al carrer Canal Vell, núm. 8 de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer. 
 
(...) 
 
4.6.  G220/2021. Expt. 37/2021. FJN. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per refer el mur, amb les mateixes característiques de 
l’immoble situat al carrer Pins, núm.  8 de la urbanització Cap Roig de l’Ampolla,  salvat el 
dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
(...) 
  
4.7  G308/2020. Expt. 32/2020. JLC 
Assumpte: Renúncia a la llicència. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G308/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 192 fins la núm. 217 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  39.888,11   €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G268/2021 Subministrament de làmpades 
per substitució enllumenat 
públic 

Ebrequalitat SA 860,40 180,68 34928530-2 

  Subministrament i col·locació 
de doble porta cafeteria 
Poliesportiu 

Talarn Melero SCP 254,05 53,35 45422000-1 

G/270/2021 Servei de Treballs de 
reparació de porta practicable 
del pàrking municipal 

Cooperativa 
Reusenca Industrial 
de Serrallers 

188,00 39,48 45422000-1 
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G/271/2021 Servei lloguer de talladora 
d’asfalt i rulo compactador per 
treballs brigada municipal 

Manain elevació S.L. 115,00 24,15 45500000-2 

 G/272/2021 Serveis de monitoratge al parc 
de salut de l’Ampolla des del 
marc fins al juny 2021 

SCB 2.240,00 470,40 80561000-4 

G/273/2021 Subministrament i instal·lació 
de desfibril·lador al municipi 
de l’Ampolla 

Imposita Serveis S.L. 3.078,00 646,38 33182100-0 

G/274/2021 Subministrament d’aigua 
envasada pel menjador 
escolars 

Colomines S.L. 193,60 19,36 15981100-9 

G/275/2021 Subministrament de mescla 
fina (formigó) brigada 
municipal 

Àrids El Català S.A. 172,20 36,16 14210000-6 

G/276/2021 Servei desembussar fossa 
cloaca i canvi de bomba 
trituradora d’aigües fecals 

JMEG 106,85 22,44 45330000-9 

G/277/2021 Subministrament i instal·lació 
equip informàtic: servidor de 
xarxa 

1PCSNET S.L. 3.407,01 715,47 72500000-0 

G/278/2021 Servei instal·lació de sistema 
d’alarma i quota de central 
receptora oficina de turisme 

Ramon Tallada 
Seguretat SLU 

1.287,89 270,46 45312000-7 

G/279/2021 Servei manteniment de 
camins amb maquinària 
agrícola 

Treballs Agrícoles 
GIPE SCP 

1.545,00 324,45 77100000-1 

G/280/2021 Subministrament d’aglomerat 
per arranjament de camins 
municipals 

Kanars S.L. 18,60 3,91 44113620-7 

G/282/2021 Servei treballs de restauració 
de rètol i plafó als voltants de 
la Bassa de les Ollles 

Rull serveis de 
rotulació i pintura 

3.008,10 631,70 79963000-2 

G/283/2021 Subministrament d’aigua de 
330 ml per activitats diverses 
serveis culturals 

Liderou S..L. 120,00 12,00 15981000-8 

G/286/2021 Subministrament i canvi 
pneumàtic del quad brigada 

Taller Gandia CB 191,98 40,32 50116500-6 

G/288/2021 Servei reparar persiana oficina 
secretaria i canviar tres 
bombets 

MFB 230,00 48,30 45421160-3 

G/289/2021 Subministrament de llums led 
per quadre oficina de turisme 

Grupo Electrostocks 
SLU 

46,42 9,75 31521000-4 

G/291/2021 Subministrament cartutxos 
canon per a la llar d’infants  

Oficomplet 75 SL 69,56 14,61 30125100-2 

G/301/2021 Servei manteniment de la 
xarxa wifi i sistema de 
videovigilància del municipi de 
l’Ampolla any 2021 

Telex SA 6.854,64 1.439,47 30125100-2 

G/303/2021 Subministrament de sorra 
rentada treballs brigada 

Àrids el Català SA 247,80 52,03 14211000-3 

G/304/2021 Serveis de desinstal·lació i 
posterior instal·lació de 
dispositiu GPS 

Tarjeta de Servicios 
Flota internacional SL 

80,00 16,80 38112100-4 

G/305/2021 Servei reparar persianes aules 
infantil i porteta accés 
soterrani escola Mediterrani 

MFB 188,00 39,48 45421160-3 

 
(...) 
 
5.3. G335/2021. Associació Esportiva Lo Fangar.  
Assumpte: Subvenció. 
 
(...) 
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PRIMER.-  CONCEDIR  A L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LO FANGAR una subvenció de 
1840. € per a la prova Trobada de Muletes i participació en activitats nàutiques amb altres 
entitats de les Terres de l’Ebre, d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses previst 
per a l’activitat. 
 
SEGON.- Concedir una bestreta del 50 %. 
 
TERCER.- Instar-los a què justifiquin la despesa de l’activitat subvencionada un cop s’hagi 
portat a terme.  
 
QUART.- Indicar-los que als efectes de la justificació econòmica de les despeses de l’entitat 
segons i segons les Bases reguladores resulta que:  
 
Despeses subvencionables. 
 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera inequívoca 
corresponguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i es realitzin dins del termini 
establert en les convocatòries. Les despeses financeres, d’assessorament jurídic o financer, 
les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització dels projectes o 
activitats subvencionables, i els d’administració específics, són subvencionables si estan 
directament relacionats amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada 
preparació o execució . 
 
Entre d’altres, a títol d’exemple podran ser objecte de subvenció despeses com: llicències 
federatives, rebuts d’arbitratges, costos de desplaçament, despeses d’alimentació i beguda 
per als esportives durant les competicions, factures de material esportiu, factures de 
material gràfic per a la difusió de l’activitat, material per la farmaciola i tractaments mèdics o 
de rehabilitació, factures d’inscripció a cursos o activitats de formació, factures de serveis 
tècnics esportius, factures de serveis o subministraments diversos per l’organització de 
l’activitat esportiva o de formació, etc. Despeses d’estructura de l’entitat, lloguer de local, 
pòlisses d’assegurances obligatòries, de subministraments, de telefonia, material de 
papereria, despeses de personal, de manteniment de la web, etc. 
 
En cas de justificar despeses de desplaçament amb vehicle propi, s’haurà d’acreditar els 
desplaçaments realitzats per a participar en competicions esportives, o certàmens o actes 
propis de l’activitat que porta a terme l’entitat sol·licitant , mitjançant documents que 
acreditin la competició oficial, o el certament o l’acte on es realitza l’activitat. L’import màxim 
a justificar per aquest concepte serà de 0,19 €km. 
 
En cap cas seran despeses subvencionables: 
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i/o penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
d) Els impostos directes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. 
e) Els impostos personals sobre les rendes. 
f) Despeses d’àpats i/o refrigeris i/o consumicions dels membres de l’associació. ( No 
tindran aquesta consideració les despeses d’alimentació i/o beguda dels organitzadors o 
participants en l’acte o activitat durant la celebració del mateix que sí podran considerar-se 
com a despesa imputable). 
Llevat que l’òrgan que ha de concedir la subvenció a través de l’aprovació de les 
convocatòries estableixi el contrari, segons el que determina l’article 32.1 de la Llei general 
de subvencions, es considerarà despesa realitzada aquella que hagi estat efectivament 
pagada durant el període que es determini en la convocatòria específica.” 
 
Justificació 
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La justificació del compliment de les condicions imposades i de l’assoliment dels objectius 
previstos en la concessió de la subvenció, es documentarà a través de la rendició del 
compte justificatiu, que constitueix un acte obligatori pel beneficiari, en què s’hi haurà 
d’incloure, sota la responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa o qualsevol 
altre document amb validesa jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la 
subvenció. 
Aquest compte justificatiu haurà d’incloure una declaració de les activitats realitzades que 
hagin estat finançades amb la subvenció, el seu cost, amb desglossament de cada una de 
les despeses efectuades. Aquestes despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres 
documents de valor probatori equivalent vàlids en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. 
La seva presentació es realitzarà com a màxim dins el termini establert en les bases 
d’execució del pressupost municipal, i en cap cas serà superior a tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l’activitat. 
 
5.4. G292/21 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    FSA 
VEHICLE:    119xxxx 
 
 
6.- ALTRES 
  

6.1. G317/2021.  Aprovació inicial, si escau, del “Projecte millora vialitat”. 
 

Antecedents 
 
1. Per part del Departament d’urbanisme es va encarregar al tècnic municipal, Lluís 
Rodríguez Pueyo, la redacció del “Projecte millora vialitat”  

 
2. L’objecte d’aquest projecte és  la milora de vials interurbans que comuniquen diferents 
urbanitzacions o disseminats. En les actuacions 1, 2 i 3 (Tram Camí del Roquer fins 
Camarles, Tram N340 fins Camí del Roquer i Trams Barranc St. Pere) les actuacions a 
realitzar consistiran a grans trets en la millora del ferm existent; en canvi, en l’actuació 4 ( 
Tram de Cap Roig) apart de millorar el ferm asfàltic existent, l’actuació contempla l’ampliació 
de l’ample de calçada actual, el que comporta que es tingui que en alguns casos realitzar 
terraplens en el terreny i en altres casos desmunts. 
  
3. Durant el mes de desembre de 2020  s’ha fet lliurament del document tècnic  amb un 
pressupost de contracta de 278.303,69 €, 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la tramitació dels projectes d'obres 
locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: 
 
a) Acord d'aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s'escau. 
c) Aprovació definitiva. 

 
2. La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s'ha de sotmetre a 
informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació 
sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les 
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persones directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 de 
l’esmentat Reglament. 

 
3. Els plànols i documents sotmesos al tràmit d'informació pública són diligenciats pel 
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per aquesta. 
 
4. En la tramitació dels projectes en la qual hagi d'intervenir una altra administració, perquè 
així ho exigeixi la legislació sectorial, s'han de complir els tràmits que aquesta legislació 
imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al seguiment de 
les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l'aprovació del projecte. 
 
5. El termini per a l'aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de 
l'aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l'arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l'acabament d'aquell. 

 
Per tot això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 

 
Únic.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte millora vialitat” i obrir un termini 
d’informació pública de trenta dies, mitjançant anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, 
durant els quals, es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
 
 
 
 
  
  


