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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 3 DE MAIG 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  26 D’ABRIL DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència 
  
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
 3.1. G75672021. Delegació Creu Roja L’Ampolla. 
Assumpte: Sol·licitud parada i autorització per donar informació mesures anticovid. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar a la Delegació Creu Roja L’Ampolla per posar la parada sol·licitada el dia 
8 de maig, i cedir-los una carpa pel que s’hauran de posar en contacte amb la Brigada 
Municipal. Tanmateix donar la nostra conformitat per a què el personal de la Creu Roja doni 
informació de mesures anticovid durant caps de setmanal, dimecres de mercat, Ironcat etc . 
 
(...) 
 
3.2. G757/2021. DCB. 
Assumpte: Baixa pàrking. 
  
3.3. G490/2021. ABF. 
Assumpte: Plaça pàrking. Concedir llicència  
 
3.4. G761/2021.  MCC 
Assumpte: Canvi titularitat concessió nínxol. 
  
3.5. G762/2021. MPR 
Assumpte: Canvi titularitat concessió nínxol. 
  
3.6. G763/2021. CGR 
Assumpte: Canvi titularitat concessió nínxol. 
  
3.7. G764/2021. JV 
Assumpte: Queixa brutícia àrea verda pública a l’Av. Marítima 
 
3.8. G765/2021. Fatou Seck  
Assumpte: No disponibilitat parada mercat. 
 
3.9. G725/2021.  Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys, núm. 9 
Assumpte: Instal·lació màquina elevadora a la via pública. 
 
  
(...) 
 
Primer.- Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys, núm. 9 de 
l’Ampolla per ocupar la via pública per pintar la façana mitjançant la instal·lació d’una 
màquina elevadora, amb els següents condicionants: 
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1. Prèviament, i a càrrec de la Comunitat de Propietaris, hauran de treure els 6 norais 
de la vorera i un cop finalitzada l’obra tornar-se a col·locar, i dipositar una fiança de 
1.000,00 euros en concepte de reposició i instal·lacions serveis que serà retornada 
un cop s’hagi comprovat que no s’ha produït cap desperfecte a la via pública. 

2. La màquina elevadora s’instal·larà, entre la vorera i una part de la calçada, 
permeten la circulació i tallant el trànsit en moment puntuals quan la màquina hagi 
de treballar a la part més estreta del carrer. 

3. La senyalització (instal·lació de les tanques i senyals) serà responsabilitat de 
l’empresa encarregada de realitzar els treballs. Hi haurà  un  persona de l’empresa 
que exercirà el rol de “senyalitzador” per dirigir el trànsit en el moments dels talls de 
carrer.  

4. S’hauran de coordinar amb la Guàrdia municipal, la qual els indicarà les directrius a 
seguir.  

 
(...) 
 
3.10. G727/2021. BP 
Assumpte: Tinença d’1 cavall i 3 ponys 
 
(...) 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de què   Bernadette Poltera té 1 cavall i 3 ponys i voldria 
sol·licitar fins a 5 èquids en total a la finca situada al polígon 131 parcel.la 36   de l’Ampolla. 
 
Segon.- Caldrà que la sol·licitant ho comuniqui al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
 
3.11. G779/2021. Magnolia TV España SLU. 
Assumpte: Gravació programa Joc de cartes 
 
(...) 
 
Únic.-  Col·laborar amb la productora Magnolia TV España SLU per a la producció d’un dels 
programes de Jocs de cartes, d’acord amb el detall dalt descrit. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1.G26/2021 – Expt. 4/2021 LAM i DPS 
 
 (...) 
 
Primer. Concedir llicència municipal a XXX per a realitzar els treballs consistents en 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Gregal, PP Sud de Cap 
Roig P1.2 C de l’Ampolla, en els termes previstos en el projecte tècnic presentat.  
 
 (...) 
 
 
4.2. G673/2021.  Modificació Pla Especial Urbanístic (PEU) Cámping Ampolla Playa. 
Assumpte: Aprovació inicial. 
 
Antecedents 
 
El 20/04/2021, el Sr. Jofre Roca Calaf, arquitecte, que actua en representació del Cámping 
Ampolla Arenal S.L,  presenta sol·licitud de modificació puntual del PEU Càmping Ampolla 
Playa, situat al Passeig de l’Arenal de l’Ampolla. 



 
 

-4- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 

Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 

Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 

www.ampolla.cat 

 

 
Amb la sol·licitud acompanya document tècnic redactat per Jofre Roca Arquitectes SLP i, 
informe de no subjecció a avaluació ambiental redactat per Risell SCCL. 

 
El 29/04/2021,  l’arquitecte emet informe segons el qual: 
 

- El Pla especial urbanístic a l’àmbit del càmping Ampolla Playa va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en 
data 25 de maig de 2017, i es va publicar al DOGC núm. 7401, de data 29 de juny 
de 2017. 

 
- El Pla especial vigent té per objecte la regulació de l’ordenació del càmping Ampolla 

Playa i en defineix les condicions per tal de fer competitiu el càmping existent 
adaptant-se a l’eventual demanda efectiva de futur, tot i tenint present la fragilitat 
natural del medi on es troba localitzat i les proteccions establertes per la diversa 
normativa sectorial aplicable i pel planejament territorial i urbanístic. 
 

- L’objecte de la present modificació del Pla especial a l’àmbit del càmping Ampolla 
Playa és la seva adequació a la nomenclatura pel que fa les unitats d’acampada i 
tipologia d’albergs a la normativa sectorial de turisme, indicant expressament la 
seva adequació, tot mantenint el nombre màxim d’albergs fixos permesos d’acord al 
pla especial vigent. 
 

- Els terrenys de l’àmbit d’aquest projecte es troben classificats d’acord amb el POUM 
de l’Ampolla de Sòl no urbanitzable, amb la qualificació de Sòl de protecció 
especial. 
 

- El Pla director urbanístic del sistema costaner, (PDUSC), qualifica els terrenys de 
C1. En el moment de l’entrada en vigor del Pla director urbanístic del sistema 
costaner (PDUSC1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner 
integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat 
(PDUSC2), el planejament vigent en aquest àmbit era la Modificació puntual núm. 2 
del Pla general d’ordenació urbana de l’Ampolla d’adaptació al Pla director del Delta 
de l’Ebre i a les unitats mínimes de conreu de la Generalitat, aprovat definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 11 de novembre de 1998. 
 

- D’acord amb aquesta modificació, els usos permesos eren els que a la zona que es 
corresponia amb la qualificació de Sòl no urbanitzable deltaic. La disposició 
transitòria segona de la Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner 
(PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats 
per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2), estableix, 
entre altres, que excepcionalment, en casos degudament justificats, es permetran 
petites ampliacions en el nombre d’unitats d’acampada que permetin garantir la 
viabilitat econòmica d’establiments de superfície reduïda o que, en el marc de la 
reordenació via pla especial. 
 

- La proposta de modificació manté el nombre màxim d’unitats d’acampada amb 
albergs fixos (bungalous) a la zona d’acampada i bungalous (Clau AC), sense limitar 
un nombre màxim pel que fa als albergs mòbils i semimòbils que es determina que 
s’admetran d’acord al que estableixi la normativa sectorial 

 
Fonaments de dret 
 
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost 
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- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre 
- Pla Director del Sistema Costaner PDUSC1, aprovat definitivament el 25 de maig de 2005. 
- Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director 
urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense pla parcial (PDUSC-2), relativa a la modificació i a la unificació de les 
normes urbanístiques d'ambdós instruments 
- El POUM de l’Ampolla, de 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 26 de juliol de 
2011. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística 
 
Per tot això , la Junta de Govern, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del pla especial urbanístic del càmping 
Ampolla Playa, segons document tècnic redactat per Jofre Roca Arquitectes SLP, i 
sotmetre-la al tràmit d’informació pública, per un termini d'un mes, mitjançant la publicació 
d’edictes en el web municipal, el BOPT, el DOGC i en un diari de difusió comarcal o 
provincial, a la Seu Electrònica i Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. ( Art. 85.4 TRLU).  
 
Segon.- Donar compliment a l’art. 85.5 del TRLU , i simultàniament a la informació pública  
sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
qual s’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg.   
 
En el cas que ens ocupa s’ha de sol·licitar els següents informes: 

- Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació 
- ACA 
- Servei de Costes del Ministerio para la transición ecológica y el reto 

demográfico 
- Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G738/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 489 fins la núm. 527 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  65.454,66  €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/706/2021 Servei manteniment de 
pàrquing municipal revisió 
de material contra incendis 

Protecció contra 
incendis S.l. 

343,00 € 72,03 € 50413200-5 

G/710/2021 Servei manteniment del nou 
pavelló, revisió de material 
contra incendis  

Protecció contra 
incendis S.L. 

264,00 € 55,44 € 50413200-5 

G/713/2021 Serveis inspecció periòdica 
Reglamentària baixa tensió 
manteniment enllumenat 
públic 

BUREAU VERITAS 
INSPECCIÓN Y 
TESTING SL 

799,47 € 167,89 € 453115600-4 

G/714/2021 Subministrament de base 
unipolar tancada NHC 
standard per al manteniment 

Ebrequalitat SA 104,55 € 21,96 € 31220000-4 
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de l’enllumenat públic 

G/717/2021 Serveis mecànics per canvi 
d’oli maquinària brigada 
municipal 

Taller Gandia CB 236,36 € 49,64 € 50530000-9 

G/720/2021 Servei reparació finestra 
mallorquina amb substitució 
de kits de lames graduables 
per Centre de dia 

Vidres i persianes 
Bessó S.l. 

132,00 € 27,72 € 45421132-8 

G/723/2021 Subministrament de caixes 
fusibles manteniment 
enllumenat públic 

Grupo Electrostocks 
SLU 

62,00 € 13,02 € 31211000-8 

G/726/2021 Servei gravació i edició dels 
vídeos explicatius parc salut 

SCB  787,50 € 165,38 € 92111100-3 

G/728/2021 Subministrament de tancat 
metàl·lic per la brigada 

Herraiz Maquinaria 
ICA SAU 

505,70 € 106,20 € 34928200-0 

G/729/2021 Servei treballs 
acondicionament barranc de 
Sant Pere amb maquinària 
agrícola 

Treballs Agrícoles 
Gipe SCP 

1.635,00 € 343,35 77100000-1 

G/732/2021 Servei treballs per 
manteniment de platges 
amb retro giratòria 

J. Manuel Franch 
Muñoz S.L. 

2.730,00 € 573,30 € 90680000-7 

G/735/2021 Serveis publicitaris promoció 
activitats Ajuntament 

Imagina Ràdio S.L. 1.350,00 € 283,50 € 79340000-9 

G/736/2021 Servei modificació puntual 
pàgina web 

Moybu SCP 112,50 € 23,63 € 72413000-8 

G/737/2021 Subministrament de material 
de ferreteria divers 

Ferreteria i Elect. Joel 
S.L. 

389,23 € 81,74 € 44316400-2 

 

 (...) 
 
5.3. G477/2021.  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ÓRGAN AL QUE S’ADREÇA: JUNTA DE GOVERN  
Ref.  expedient: 91085414 
 
 (...) 
PRIMER.- Aprovar, de conformitat al què disposa l’art. 64 del TR-LHL, en relació amb l’art. 
43.1.d) de la LGT, la declaració de responsabilitat subsidiària de l’adquirent del bé immoble, 
XXX, en el procediment executiu que es segueix per L’Ajuntament de l’Ampolla, per deutes 
pendents, imputant-se els deutes dels exercicis que a continuació s’assenyalen, dels que és  
subjecte passiu XXX, segons el següent detall: 
 
 
Domicili Tributari:   DISSEMINATS 0002 TODOS 
Ref. Cadastral:  001701100CF02B0001TR 
TOTAL PRINCIPAL:  615,18 € 
 
(...) 
 
5.4. G448/2021.  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ÓRGAN AL QUE S’ADREÇA: JUNTA DE GOVERN  
Ref.  expedient: 91083862 
 
(...) 
  
PRIMER.- Aprovar, de conformitat al què disposa l’art. 64 del TR-LHL, en relació amb l’art. 
43.1.d) de la LGT, la declaració de responsabilitat subsidiària de l’adquirent del bé immoble, 
XXX en el procediment executiu que es segueix per L’Ajuntament de l’Ampolla, per deutes 
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pendents, imputant-se els deutes dels exercicis que a continuació s’assenyalen, dels que és 
subjecte passiu XXX, segons el següent detall: 
 

 
Domicili Tributari:   ZNCAP ROIG 0000 TODOS  
Ref. Cadastral:  8921102CF0282B0001GJ 
TOTAL PRINCIPAL:  525,13 € 
 
  
(...) 
 
6.- ALTRES 
 
6.1. G 767/2021 

Act. 8/2021 RMS. Canvi de titularitat d’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 
  
 
(...) 
 
Primer.- Fer constar que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per assabentat del canvi de 
titularitat de l’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUTTE-002782) de l’immoble ubicat al carrer 
Baix Ebre núm. 1 porta 12 de l’Ampolla, presentat per XXX, en qualitat de propietari i titular. 
 
(...) 
  
 
6.3.  G812/2021.  Aprovació conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  URGRASAN 
ARAGON SL per a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’un terreny 
destinat a la incorporació d’un carril bici. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui: 

 

L’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223638CF0281C0001IR emplaçada dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla, i que es part de la finca registral núm. 1249 inscrita en el Registre de la Propietat 
núm. 2 de Tortosa, al tom 3590, llibre 10, foli 134, per tal de destinar-lo a la incorporació 
d’un carril bici 

 
A subscriure amb: 

 

URGRASAN ARAGÓN S.L., propietari únic 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques. 
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
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— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
 Per això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 

 
Primer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i JOSEL SLU per  a 
l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223638CF0281C0001IR emplaçat dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla amb l’objecte de destinar-lo a la incorporació d’un carril bici, segons document que 
consta a l’expedient. 

 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.4.  G926/2021.  Aprovació conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  Enrique Sabater 
Leche per a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’un terreny destinat a la 
incorporació d’un carril bici. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui: 

 

L’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223663CF0281E0001TR emplaçada dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla, i que es part de la finca registral núm. 13338 inscrita en el Registre de la Propietat 
núm. 2 de Tortosa, al tom 3406, llibre 207, foli 57, per tal de destinar-lo a la incorporació 
d’un carril bici 

 
A subscriure amb: 

 

Enrique Sabater Leche, propietari únic 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques. 
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
 Per això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 

 
Primer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i JOSEL SLU per  a 
l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223663CF0281E0001TR emplaçat dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla amb l’objecte de destinar-lo a la incorporació d’un carril bici, segons document que 
consta a l’expedient. 
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Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
  


