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EXTRACTE ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  6 DE JULIOL DE 2020 

 
 
 
 
 
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 29 DE JUNY DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G1123/2020. MTMP Expedient: Ajut “xec nadó” 
 
3.2. G148/2019. DDMG en representació del Sr. JJP. 
 
(...) 
 
Primer.- Atorgar un termini excepcional de 3 dies, dels dies 8, 9 i 10 de juliol de 2020, per 
poder fer els treballs d’excavació de la piscina de l’Av. Perales parcel·la 12 de l’Ampolla, 
havent però de respectar l’horari establert per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible.  
 
(...) 
 
3.3. G1066/2020. RCR.- Gual. 
 
3.4 Exp. 1103/2020. Sr. ERP.- Llicència per la Tinença d’Animals potencialment Perillosos 
 
3.5. G1124/2020. ACG.- Parada de Sant Jordi. 
 
3.6. G1165/2018. ACZ.- 
 
(...) 
 
Primer.- Atorgar un termini excepcional de 2 dies, dels dies 8 i 9 de juliol de 2020, per poder 
fer, amb mini excavadora,  la rasa del mur de tancament de la finca del carrer Gregal 
parcel·la 1.3. c de Cap roig de l’Ampolla, per tal de deixar l'obra tancada,   i  carregar tota la 
terra, havent però de respectar l’horari establert per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll 
possible.  
 
(...) 
 
3.7. G1130/2020 MPAB.- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.8. G1131/2020. Estibaliz Fandos Colomines. 
 
No disponibilitat plaça pàrking Barranc de la Cervera. 
 
3.9. G1132/2020. Pub Comodoro. 
 
 (...) 
 
Únic.- Estudiar la proposta presentada de talls diaris per l’ampliació de terrasses. 
 
3.10. G1134/2020. MCCVE  i MVE 
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(...) 
 
Únic.- Comunicar a les peticionàries que  davant de la situació excepcional que ha generat 
la pandèmia COVID-19, aquest any s’han habilitat nous espais als establiments de 
restauració per tal de poder garantir les distàncies seguretat.  El que sí que hem  
consensuat amb els titulars d’aquestes activitats és que evitin les molèsties a veïns i que 
deixin una franja de pas perquè puguin accedir als seus domicilis. Entenem que aquesta 
temporada la comprensió per part de tots les parts és important.  
 
3.11. G1136/2020. MD.- Titularitat del camí de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.12. G1143/2020. IGC.- 
 
 (...) 
 
Únic.- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada   i sol·licitar presenti: 
 

- Factura del canvi del pneumàtic. 
- Número de compte per efectuar l’ingrés. 

 
3.13. G1167/2020. MGE.-  Informació alta del subministrament d’aigua potable de l’immoble 
amb referència cadastral 6304208CF0260E de l’Ampolla.   

 
3.14. G1169/2020.  PM.- Comunicació estat façana edifici carrer Joan Miró 14. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1. G400/2020. Expt. 40/202.  EOM 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per substituir terra, remodelació bany i cuina, i fer el 
canvi d’escales per millorar l’accessibilitat de l’immoble situat al polígon 76 parcel·la 66 de 
l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.2.  G984/2020. Expt. 84/2020. ICF. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per construir un mur de contenció al Roquer al polígon 
85, parcel·la 69 de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(...) 
 
4.3.  G985/2020. Expt. 85/2020. AMJ 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per reformar el bany i la cuina de l’immoble ubicat a la 
plaça González Isla, núm. 5, 3r, 1r. de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sens perjudici 
del tercer.  
 
(...) 
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4.4.  G986/2020. Expt. 86/2020. EMS.- 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reformar el bany de l’immoble ubicat al carrer 
Ronda del Mar, núm. 6 1r 7è de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer.  
 
(...) 
 
4.5.  G987/2020. Expt. 87/2020. ECF.- 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal  per repicar paret i pintar l’immoble ubicat a l’A, Sant 
Joan, núm. 104 de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer, i amb el 
condicionant del POUM,  conforme el grup Sant Joan ha de mantenir la seva fisonomia 
original. 
 
(...) 
 
4.6.  G989/2020. Expt. 88/2020. RMMA.- 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per pavimentar 50 m2 del jardí de l’immoble ubicat a 
l’Av. Perales, núm.7 de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
(...) 
 
4.7.  G845/2020. Expt. 8902020. RCG. 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per canviar paviment malmès pel temporal a l’immoble 
situat al Camí de la Descàrrega s/n de l’Ampolla (43186A085000190000YQ), salvat el dret 
de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
(...) 
 
4.8. G1052/2020. RMA.- Modificació Llicència de divisió horitzontal.  
 
(...) 
  
Primer.- Concedir la modificació de llicència municipal   de divisió horitzontal vinculant a la 
planta 4rta de l’edifici  situat a l’Av. Barceloneta, núm. 22 de l’Ampolla el rentador de 
superfície construïda 9,5 m2 i útil 7,8 m2, i una sala traster de superfície construïda 31,6 m2 
i útil 27,4 m2 situats a la planta coberta. 
  
(...) 
 
4.9. G1063/2020. AAFN.- Certificat urbanístic de compatibilitat urbanística per a l’ampliació 
de la capacitat d’explotació ramadera avícola al polígon 81 parcel·la 5 de l’Ampolla. 
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4.10.  G1062/2020. Expt. 91/2020. PMA. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per al tancament, amb tela metàl·lica,  de la parcel·la 
157 del polígon 89 de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
  
(...) 
 
4.11. G1162/2020. Flormark Corporation S.L. 
 
(...) 
 
Primer.- Incoar l'expedient de declaració de caducitat de la llicència urbanística concedida a 
FLORMARK CORPORATION S.L. consistent en construcció de 3 habitatges unifamiliars i 8 
habitatges arrenglerats a ubicar al PP 7-3, parcel·les AD 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.2, 3.3, 3.4, 
d’aquesta localitat, a la vista de la situació actual de les obres descrites, per incompliment 
dels terminis d’iniciació de les obres, concedits en la llicència. 
(...) 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G1120/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm.  784 fins la núm. 826 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  107.839,27 € 
 
5.2. 3r llistat de sol·licituds de subvencions presentades per al manteniment i represa 
de les activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a conseqüència de la situació 
generada per la COVID-19. 
 
 (...) 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció per al 
manteniment i represa de les activitats comercials del municipi de l’Ampolla com a 
conseqüència de la situació generada per la COVID-19, 
 
(...) 
 

 
Segon. No admetre les sol·licituds que s’indiquen a continuació per no complir amb els 
requisits exigits i que es detallen en cada cas concret:  
 
(...) 
 
Tercer. Instar als beneficiaris de la subvenció perquè en el termini màxim de tres mesos des 
de la concessió de l’ajut, i sempre que no ho hagin fet en el moment de la sol·licitud,  
presenten justificant de la despesa vinculada a l’activitat durant el període de l’estat 
d’alarma superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. Si un cop finalitzat el 
termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament 
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5.3. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 
G1074/2020 Subministrament de cartells 

instagram i flyers mesures 
prevenció COVID-19 

Delta Indústria Gràfica 
Impressors S.L. 

97,75 20,53 22000000-0 

G1075/2020 Servei fabricació cartell base 
alumini mesures prevenció 
COVID-19 a la piscina 

Impresiones Digitales 
Baix Ebre S.L. 

80,00 16,80 22000000-0 

G1076/2020 Subministrament de 
productes fitosanitaris 
tasques brigada municipal 

Casa Sabaté 81,50 8,15 24450000-3 

G1082/2020   Servei neteja voltants de les 
illes dels contenidors, 
classificació dels residus 
urbanitzacions, lligallos i 
barri Roqué  

Agro serveis Curto S.L. 620,00 130,20 90522400-6 

G1083/2020 Serve treballs picadors-
tractor neteja Bassa de les 
Olles 

PFS 1.120,00 235,20 45111213-4 

G1093/2020 Servei de medicina del 
treball Agents Guàrdia 
Municipal 

Mútua SP Activa 275,84 ---- 71317000-3 

G1098/2020 Subministrament de 
materials per pintar els parcs 
infantils 

RBCT (Maca Decoració) 760,08 159,62 44810000-1 

G1099/2020 Subministrament de material 
divers per oficina 
administrativa municipal 

ACG (Llibreria Avelina) 144,68 30,38 30190000-7 

G1100/2020 Subministrament de gel 
hidroalcohòlic prevenció 
COVID-19 

Colomines S.L. 107,25 22,52 33631600-8 

G1101/2020 Servei prestació serveis 
pàgina web Ajuntament 

Moybu SCP 37,50 7,88 72413000-8 

G1113/2020 Servei treballs de neteja 
platja Avellanes 

PFS 306,00 64,26 90680000-7 

G1115/2020 Servei treballs de pintura 
manteniment senyalització al 
centre urbà 

Fabra Colomines S.L. 2.010,00 422,11 45233221-4 

G1116/2020 Serveis de millora 
enllumenat diversos carrers 
del municipi 

Grupo Electrostocks S.L. 9.275,40 1.974,83 50232100-1 

G1117/2020 Subministrament de pintura 
per pintar el passeig 

RBCT(Maca Decoració) 722,02 162,12 44810000-1 

G1118/2020 Subministrament 
equipament integral de farola 
amb banderoles impreses a 
doble cara sobre lona 

Impresiones Digitales del 
Baix Ebre S.L. 

1.900,00 399,00 22000000-0 

G1119/2020 Servei fabricació de 2 caixes 
menjadors contraxapat de 
piper prestació a l’Associació 
Progat 

ETV 164,54 34,11 45422000-1 

 
 (...) 
 
5.4. Preu públic recollida de residus comercials i industrials. 
 
5.4.1. G1133/2020. MPAZ.- Suspensió temporal preu públic recollida de residus comercials 
de l’establiment Souvenirs Bru.  
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6.- ALTRES. 
  
6.1. EXPEDIENT:  25/2020 (943/2020-E-RC-1054) 
TITULAR:   LM ISOCAT SLU. 
ACTIVITAT:   CONSULTORIA I AUDITORIA 
EMPLAÇAMENT: CARRER SANT JORDI NÚM. 3 BAIXOS B 
TRAMITACIÓ:   INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE  
  
 (...) 
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada que amb efectes de 6 de juliol de 2020, LM ISOCAT SLU. ha començat a 
exercir legítimament l’activitat innòcua de consultoria i auditoria queda classificada amb codi 
7022 , Altres activitats de consultoria de gestió empresarial amb una superfície inferior a 
500m2, activitat sotmesa a règim de declaració responsable, annex I, al carrer Sant Jordi, 
núm. 3 Baixos B de l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia 
davant aquesta corporació local. 
 
(...) 
  
6.2.-  G1127/2020 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2020 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT. 
 
(...) 
 
Únic.- APROVAR el conveni entre L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA i el CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció 
sociolaboral del Baix Ebre 2020 dintre del Projecte Baix Ebre Avant, segons document que 
consta a l’expedient. 
 
6.3. Expedient: G1112/2020. 
Procediment: Ordre d’execució podar branques per invasió de l’espai públic (vorera) 
 
(...) 
 
 SITUACIÓ REFERÈNCIA TITULAR 
1 Av. Generalitat 17  1 6908105CF0260H Comunitat Propietaris Hort de  

Salomó 
2 Carrer Mar roig 18 5793409CF0159F  Inmocer SA. 
 
(...) 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris de les parcel·les, amunt ressenyat, el 
compliment dels treballs de la poda de les branques que envaeixen la vorera i que dificulten 
el pas als vianants. 
 
Segon.- Notificar aquesta proposta d’ordre d’execució al propietari de la parcel·la, i concedir 
un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, perquè 
pugui examinar l’expedient i al·legui el que creguin convenient a la defensa dels seus drets i 
interessos. 
 
Tercer.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 


