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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 7 DE DESEMBRE 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: 20:05 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE NOVEMBRE  DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
 
  
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
   
3.1. G2143/2020. MSP. 
Assumpte: Baixa proveïment aigua de l’immoble ubicat al carrer Gaudí, núm. 16 de 
l’Ampolla. 
 
3.2. G2144/2020. MTHS   
Assumpte: Consulta via electrònica l'informe " Inventari i catalogació de la restes de la 
Guerra Civil a l'Ampolla" fet per GRIEGC al consistori.  . 
 
3.3. G2148/2020. FBA, en representació del Club d’escacs de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar al Club d’escacs de l’Ampolla a portar a termes les seves classes a la 
biblioteca municipal els dimarts a la tarda d’acord amb totes les condicions establertes en la 
seva petició, mentre el despatx assignat al club del Centre d’Entitats estigui ocupat pel CAP 
de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
3.4. G2149/2020. MJBR i MBR. 
Assumpte: Canvi de titularitat de nínxol.  
 
3.5.  G2087/2020. GPL 
Assumpte: No disponibilitat Parada Mercat setmanal 
  
3.6.  G2150/2020. PFR 
Assumpte: No disponibilitat Parada Mercat setmanal 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G1727/2020. Expt. 150/2020. EAC. 
 
 (...) 
 
Únic.- DENEGAR la petició presentada  per reformar la caseta de camp ubicada al polígon 
39 parcel·la 99 de l’Ampolla ja que no queda acredita l’existència d’un habitatge per portar a 
terme les obres demanades. 
 
4.2. G1864/2020. Expt. 164/2020. JFN i FM. 
 
(...) 
 
Primer. Concedir llicència municipal per a realitzar els treballs consistents en reformar 
l’habitatge unifamiliar aïllat del carrer Sant Jordi, núm.6   de l’Ampolla, en els termes 
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previstos en el document tècnic presentat i salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer.   
 
(...) 
 
4.3.  G1957/2020. Expt. 171/2020. PC. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal  per a realitzar els treballs construcció d’una barbacoa 
al polígon 39 parcel·la 168 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.4.  G1959/2020. Expt. 172/2020. NMG. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per a realitzar els treballs de reformar el bany i 
construcció barbacoa al Passeig del Centre, núm. 33 de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 

 
4.5.  G2057/2020. Expt. 189/2020. JEH. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per a l’adaptació a minusvàlid (canviar fusteria, 
eliminar escales, formació de rampa d’accés al jardí i zona d’aparcaments, reforma de bany 
i millora de la instal·lació de llum i aigua) de l’habitatge ubicat al carrer Fonoll núm. 7 de 
l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers, i amb el condicionant que 
atès que es troba dintre del 50 m des de la línia de l'autopista, cal demanar autorització a 
Ministeri de Foment. 
 
(...) 
  
4.6.  G2058/2020. Expt. 190/2020. JJNN. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per modificar el conducte de la xemeneia de l’immoble 
situat al carrer Canal Vell, núm. 5 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici 
de tercers. 
 
(...) 
  
4.7.  G2059/2020. Expt. 191/2020. ACC. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per realitzar els treballs consistents en canviar el terra 
de la terrassa de l’immoble situat a l’Av. Generalitat, núm. 11 baixos A de l’Ampolla, i salvat 
del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
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(...) 
 
4.8.  G2060/2020. Expt. 192/2020. SMR 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per realitzar els treballs consistents en reformar el 
bany i la cuina de l’immoble situat a l’Av. Rafel Llaó, núm. 10 de l’Ampolla, i salvat del dret 
de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.9.  G2062/2020. Expt. 193/2020. TM 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per realitzar els treballs consistents en instal·lació de 
xemeneia al locals 3 i 4 del Club Nàutic de l’Ampolla situats a l’Av. Marítima Ramon Pous de 
l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers, i amb el condicionant que 
la xemeneia serà de la mateixa forma i qualitat que les existents. 
 
(...) 
  
4.10.  G2081/2020. Expt. 194/2020. MHL. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per realitzar els treballs consistents en col·locació de 
plaques de pladur al sostre del local situat al carrer Gregal núm. 10 de l’Ampolla, i salvat del 
dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.11.  G2105/2020. Expt. 195/2020. Comunitat de Propietaris Santisteban. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a la Comunitat de Propietaris Santisteban per arranjar 
l’esquerda i gotellera de la façana de l’immoble situat al carrer Banys, núm. 3 1ra planta de 
l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.12.  G2106/2020. Expt. 196/2020. GLA 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per reformar la cuina i el bany de l’immoble situat al 
carrer Gavina, núm. 2 4rt 2na de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.13.  G2107/2020. Expt. 197/2020. Club Nàutic L’Ampolla. 
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En data 26 de novembre de 2020, el Club Nàutic L’Ampolla comunica que portaran a terme, 
dins de la zona de l’àmbit portuari, les obres de remodelació de l’actual accés al Club de 
manera que aquest quedi perpendicular a la via pública i facilitar l’entrada dels vehicles. 
 
La Junta se’n dona per assabentada. 
 
4.14. G1485/2020. BLD. 
Assumpte: Informació distància plantació arbres 
 
4.15  G2015/2020. Expt. 184/2020. SF 
Assumpte: Renúncia a la llicència reforma estructural de l’immoble situat a l’Av. Cap Roig, 
núm. 12 de l’Ampolla. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G2134/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar les factures des de la núm.  1558 fins la núm. 1620 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  176.959,02 €. 
 

5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/2047/2020 Subministrament de 
desbarbadores brigada 
municipal 

Fr Rebull Serveis, S.L. 169,38 35,57 16160000-4 

G2048/2020 Servei instal·lació de 
càmera de vídeo per 
vigilància illes de 
contenidors 

Telex SA 2.721,13 571.44 32323500-8 

G/2078/2020 Servei d’avaluació d’impacte  
de protecció de dades 

Mallafrè Consultors, 
S.L.U. 

850,00 178,50 79419000-4 

G/2080/2020 Subministrament material 
oficina llar d’infants 

Oficomplet 75, S.L. 60,72 12,75 30000000-9 

G/2082/2020 Subministrament carburants 
brigada desembre 

Carburants Tarragona 
SL 

3.144,52 660,34 09111300-3 

G/2083/2020 Servei plantada ligustrums 
mirador del delta 

GBB 1.798,00 377,58 71421000-5 

G/2089/2020 Subministrament pinça per a 
fuites elèctriques 

Grupo Electro Stocks, 
S.L.U. 

384,00 80,64 31161900-1 

G/2091/2020 Subministrament d’aigua per 
a menjador escolar 

Colomines, S.L. 104,28 10,43 15981000-8 

G/2092/2020 Servei Màquina retro i grua 
per a jardineria 

Jardineria Sabater 
S.L. 

1.292,00 271,32 71421000-5 

G/2094/2020 Subministrament cistelles 
Nadal  

Fragadis, S.L. 2.413,65 
1.581,82 

382,21 

241,36 
332,18 
15,29 

15000000-8 

G/2095/2020 Subministrament 
amplificador optimus 

JLSB   (Tecno Repair) 210,00 44,10 51313000-9 

G/2099/2020 Subministrament d’obsequis 
de llibres per al concurs de 
trivial 

Avelina Cabrera 
González (Llibreria 
d’Avelina) 

52,40 2,10 22110000-4 

G2115/2020 Subministrament elements 
informàtics per oficines  

1PCS NET SL 151,08 31,73 30237200-1 

G2116/2020 Subministrament d’articles 
diversos per oficines 
administratives 

ACG (Llibreria 
d’Avelina) 

87,84 18,45 30190000-7 

G2117/2020 Subministrament caramels 
diada per reis 

MB  545,00 54,50 15842310-8 
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G2120/2020 Servei reparacions i 
manteniment enllumenat 
públic 

Instaltec habitat e 
industria SL 

1.731,97 363,71 50232100-1 

G2123/2020 Subministrament diversos 
aparells decoratius per 
enllumenat nadal 

Cimcat Serveis S.l. 7.005,00 1.471,05 31527200-8 

G2124/2020 Servei treballs maquinària 
agrícola al Roquer, Teyco, 
Avellanes i Cap Roig 

Exc. i Mov. de Terra J. 
Manuel Franch Muñoz 
S.L. 

680,00 142,80 77100000-1 

G2127/2020 Servei reparació mòdul 
electrònic bufador  

Taller Gandia CB 147,18 30,91 50530000-9 

G2130/2020 Subministrament de 
productes químics 
tractament jardineria 

Casa Sabaté CB 598,77 125,75 24000000-4 

G2131/2020 Servei assistència mecànica 
vehicles parc mòbil 
Ajuntament 

TMM 71,00 14,91 50100000-6 

 
 (...) 
 
5.3. G2093/2020. Acord contracte obres: Treballs de reparació esvorancs al carrer 
Baix Ebre i tapar parterres del carrer Montsià. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 
G2093/2020 Obres: Treballs de reparació esvorancs al carrer Baix 

Ebre i tapar parterres del carrer Montsià 

 
 

Construccions Manuel J. Sánchez 
Blanch 

 
(...) 
  
1.5. El preu del contracte es fixa en 3.772,36,- € i 792,20,- € d'IVA. 
(...) 
 
  
5.4. G2098/2020. Acord contracte obres: Reposició d’escocells amb adoquí en l’accés 
peatonal al carrer Mar roig, 48. 
 
 (...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 
G2099/2020 Obres: Reposició d’escocells amb adoquí en l’accés 

peatonal al carrer Mar roig 48 

 
 

FFM 

 
  
  (...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 2.003,00,- € i 420,63,- € d'IVA. 
(...) 
  
5.5. G2137/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
5.6. G2138/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
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5.7. G2139/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
5.8. G2140/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
5.9. G2141/2020. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
5.10. Preu públic escombraries comercials. 
 
5.10.1. G2145/2020. DCN.  
Assumpte: Canvi titularitat rebut del preu públic d’escombraries per l’activitat de bar-
restaurant ubicat al carrer Tarragona, núm. 1 de l’Ampolla. 

 
5.11. IIVTNU 
 
5.11.1. G2072/2020.  
SUBJECTE PASSIU:  MMPPM M     
    CPM 
ASSUMPTE:    RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
(...) 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades de l’IIVTNU, per considerar-se degudament 
acreditat el no increment de valor als efectes de l’article 104 TRLHL. Atès que s’han aportat 
escriptures de compra i venda que acrediten la minoració del valor o el no increment, es 
declara la inexistència del fet imposable i si fos els cas s’anul·len les liquidacions emeses. 
 
(...) 
 
5.11.2. G2126/2020. 
SUBJECTE PASSIU:  FPA   
ASSUMPTE:    RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
(...) 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades de l’IIVTNU, per considerar-se degudament 
acreditat el no increment de valor als efectes de l’article 104 TRLHL. Atès que s’han aportat 
escriptures de compra i venda que acrediten la minoració del valor o el no increment, es 
declara la inexistència del fet imposable i si fos els cas s’anul·len les liquidacions emeses. 
 
(...) 
 
5.12. IBI 
 
5.12.1 G2125/2020 
CONTRIBUENT: XMM 
ASSUMPTE: FRACCIONAMENT en 3 terminis de l’IBI d’urbana de l’immoble situat al carrer 
Codines 0000 1 -3 1 de l’Ampolla. 
 
5.12.2. G2073/2020. 
CONTRIBUENT:  CMN 
ASSUMPTE: RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA NOTIFICACIÓ 

PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
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Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel   
 

1er .-Deixar sense efecte l’acte administratiu per ser contrari a dret. 
2on.- La prescripció del deute de l’Ibi Urbana i la taxa d’escombraries corresponents 
als exercicis 2013 a 2015. 
3er.- La devolució dels imports, segons la seva petició indegudament ingressats, 
amb els corresponents  interessos. 

 
(...) 
 
5.13. Liquidacions 
 
5.13.1. G2128/2020. Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent al cànon de la 
concessió de l’ús privatiu de les instal·lacions del punt de recepció i informació de la Bassa 
de les Olles, a Nova Devimar S.L. per l’exercici 2020, per import de 700,00 € i del consum 
d’energia elèctrica de l’esmentada concessió per import de 1.567,74 € 
 
5.13.2. G2129/2020. Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent al consum 
d’energia elèctrica, a Delta Turístic Goleró S.L.. per l’exercici 2020, per import de 3.652,51 €. 
 
5.14. G1834/2019. Caballé Llambrich S.L. 
Assumpte: Petició devolució fiança 
 
(...) 
 
Únic.- Desestimar la petició del Sr. José Caballé Llambrich ja  que realitzada la comprovació 
corresponent en data de 30 de desembre, es constata que manca per grapar o fixar 
correctament el cablejat elèctric i telefònic a la façana. També manca reposar alguna peça 
de panot que s’ha reposat amb morter, retirar del tot restes del suport del quadre provisional 
d’obres que resten en el paviment d’entrada al magatzem, així com realitzar una neteja 
general del tram de vorera comprés davant de l’entrada del magatzem. 
 
6.- ALTRES 
 
6.1. EXPEDIENT:  42/2020 (1990/2020-E-RC-2660) 
SOL·LICITANT:   CAN MARQUES S.C.P.  
ACTIVITAT:   LOCAL DESTINAT A BAR RESTAURANT 
EMPLAÇAMENT: CARRER TARRAGONA NÚM. 1 BAIXOS 
TRAMITACIÓ:   COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE TITULARITAT  
 
 (...) 
 
Primer.- Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada que amb efectes de 7 de desembre de 2020  en endavant, CAN MARQUES 
SCP consta com a nou titular del BAR-RESTAURANT ubicat  al carrer Tarragona, núm. 1 
baixos , subrogant-se com a nou titular en els drets i les obligacions derivats de la llicència o 
autorització, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local. 
 
(...) 
 
6.2. G2119/2020. Conveni 
Aprovació Conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
l’Ampolla per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post obligatori per al 
curs escolar 2020/2021. 
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 (...) 
 
Primer.- APROVAR el conveni, segons el model que consta a l’expedient, essent la previsió 
màxima del cost que ha de pagar l’ajuntament de 3.696,00 €. 
 
  
  
  
 
 
 

  
  


