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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 8 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: 19:50 h 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
 Correspondència 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G206/2021. JFP. 
Assumpte:  Denegar connexió abastament aigua edificació fora d’ordenació. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G58/2021. Expt. 11/2021. JPC. 
 
 (...9 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per rebaixar la vorera del davant de l’immoble situat al 
carrer Eudald Pedrola, núm. 11 – Ronda del Mar, per l’accés del Ronda del mar,  salvat el 
dret de propietat i sens perjudici del tercer i amb el condicionant establert en l’informe tècnic: 
 

- Caldrà que la vorada se situï com a mínim a 4 cm respecte a calçada per a que 
d’aquesta manera la vorera no tingui massa pendent.  

- Caldrà suavitzar l’entrega d’aquest tram amb la resta de la vorera.  
- El replanteig de la vorera vindrà determinat pels Serveis Tècnics municipals. Per 

altra banda, la Policia Municipal determinarà les mesures oportunes per garantir 
la mobilitat”. 

 
(...) 
 
4.2. G145/2021. Expt. 26/2021. TJHG. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal    per reformar la cuina de l’immoble situat a l’Av. Sant 
Joan, núm. 10 3r 3ra de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 materials que s’esdevinguin de les obres. 
 
(...) 
 
4.3. G146/2021. Expt. 27/2021. Comunitat de Propietaris edifici pl. González Isla 5. 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a la Comunitat de Propietaris de l’edifici pl. González 
Isla 5  per reparar la façana de l’esmentat immoble,  salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer. 
 
(...) 
  
4.4. G148/2021. Expt. 29/2021. JPC. 
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(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal  per reformar el bany de l’immoble situat al carrer 
Eudald Pedrola, núm. 11 àtic de l’Ampolla,  salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer. 
 
 (...) 
 
4.5. G149/2021. Expt. 30/2021. Comunitat de propietaris edifici La Torre. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar a la Comunitat de Propietaris La Torre per a portar a terme els treballs 
necessaris per refer el pericons sifònics de l’immoble situat al carrer Eudald Pedrola, núm. 1 
de l’Ampolla, sota la supervisió de Gestagua, havent de dipositar prèviament una fiança de 
250,00 € com a garantia de la correcta execució del treballs,(núm. compte ES68 2100 1411 
41 0200006463). 
 
(...) 
  
4.6. G182/2021. RCA 
Assumpte: certificat qualificació urbanística de la Parcel·la amb referència cadastral 
43186A087000010001US. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G180/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 77 fins la núm. 132 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  99.152,84 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
 (...) 
 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G173/2021 Subministrament de plaques i 
imatges de senyalització 
espais diversos amb motiu de 
les eleccions municipals 

Impresiones digitales 
Baix Ebre S.L. 

977,00 205,17 79822500-7 

G/174/2021 Subministrament de conjunts 
d’equips de protecció 
individual membres meses 
electorals 

Herraiz Maquinaria 
ICA SAU 

72,60 15,25 35113200-1 

G/175/2021 Servei de neteja i higienització 
entorn de les meses i control 
accés centre electoral 

Control y Servicios del 
alba S.L. 

738,00 154,98 90910000-9 

 
(...) 
 
5.3. G158/2021. Bonificació tarifa plaça SAIAR. 
  
(...) 
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Primer.- Deixar sense efecte la bonificació del 50 % de la tarifa de plaça privada concedit a 
EPF ja que ha pogut accedir a una plaça pública. 
 
(...) 
 
5.4. IVTM 
 
5.4.1 G168/2021 
CONTRIBUENT: RBG 
ASSUMPTE: FRACCIONAMENT IVTM. 
 
5.5. IIVTNU 
 
5.5.1. G177/2021. 
SUBJECTE PASSIU: DIVARIAN PROPIEDAD SA 
ASSUMPTE:   RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
 
5.5.2. G178/2021 
CONTRIBUENT: JCJ 
ASSUMPTE: FRACCIONAMENT IIVTNU. 
 
5.5.2. G179/2021 
CONTRIBUENT: NCJ 
ASSUMPTE: FRACCIONAMENT IIVTNU. 
 
6.- ALTRES 
  
6.1. G190/2021. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut 
Escola d’hoteleria i turisme i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de 
pràctiques d’activitats de de guies d’informació i assistència turística 
  
Antecedents 
 
El centre docent Institut Escola d’hoteleria i turisme de Cambrils ha presentat el Pla 
d’activitats per a la formació pràctica en centre de treball de guies d’informació i assistència 
turística a portar a terme a l’Oficina municipal de Turisme l’Ampolla 
 
Fonaments de dret 
 
La regulació dels convenis està continguda en el capítol VI del Títol Preliminar (arts. 47 a 
53) de la referida Llei 40/2015. 
 
Ambdues parts reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest acord, segons 
la normativa establerta per l'Ordre ENS/241/2015 de 27 de juliol de 2015, i declaren que la 
realització de les pràctiques en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre 
l'alumne i l'empresa o entitat col·laboradora. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Institut Escola d’hoteleria 
i turisme de Cambrils i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’activitats 
de guies d’informació i assistència turística.  
 
(...) 
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 “Valoració de la situació de necessitat 

6.2. G207/2021.  Aprovació, si escau, de les bases per atorgar ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021 
i següents. 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 de juny de 2020, va aprovar les bases per 
l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de 
subsistència per a l’any 2021 i següents, i la seva convocatòria simultània.  
 
La proposta de modificació afecta a les bases: 
 
- Apartats “Valoració econòmica” i “Taula de valoració” de la Base “Valoració de la 

situació de la necessitat”, en el sentit de determinar que l’indicador de la renda de 
suficiència de Catalunya que s’utilitzarà serà el que estigui vigent en el moment de la 
tramitació de la sol·licitud. 

- Apartat “Pagament” de la Base “Pagament i justificació” s’afegeix la regulació quan el 
pagament s’hagi d’efectuar a una persona diferent de l’interessat. 

 
Fonaments Jurídics 
 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les bases per l’atorgament d’ajuts per 
atendre situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 
2021 i següents, i la seva convocatòria simultània, essent el redactat  de les bases 
modificades el següent: 

 

 

La valoració de la situació de necessitat és l’element definitori bàsic per poder tenir accés 
a les prestacions d’urgència social i s’ha de fer tenint en compte les condicions 
econòmiques, socials i familiars del beneficiari o beneficiària 

 
Valoració econòmica 

 

Per valorar la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, es 
comptabilitzaran els ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els tres 
mesos anteriors a la data de sol·licitud, i es descomptaran les quotes mensuals de 
lloguer o hipoteca. 
 
Els ingressos els poden compondre:  
- Ingressos de treball per compte d’altri i/o propi  
- Beneficis i pèrdues de treball per compte propi.  
- Prestacions socials  
- Rendes per capital i de la propietat (rendiments de capital mobiliari i/o immobiliari)  
- Transferències rebudes i pagades a altres llars (pensions compensatòries, aliments...)  
- Ingressos percebuts per a menors o membres de la unitat familiar  
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Pagament i justificació 

- Resultats de declaracions de renda  
- Manutenció en els casos de separació (pensió d’aliments....) 

 
Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya vigent. (IRSC)  
 
Els tècnics de Serveis Socials realitzaran una entrevista i recolliran la documentació 
necessària per tal de valorar la situació econòmica de la família i emetran un 
informe/proposta que es traslladarà a la junta de govern. 
 
Taula de Valoració  
 
L’Indicador de renda de suficiència de Catalunya és un indicador que es fixa  periòdicament 
per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Aquest indicador serveix per valorar la situació 
de necessitat que impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi 
o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de 
convivència a la qual pertany, pel que la taula de valoració es pondera atenent al nombre de 
membres de la unitat familiar. 
 
Càlcul d’ingressos familiars 
 
 

Nombre de 
membres 

Ingressos familiars Despeses habitatge Ingressos nets 
familiars 

 
 

   

 
Es gestionarà amb la sol·licitud. 

 

D ocumentació a aportar pel sol·licitant 

 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per 
valorar els ajuts és: 
 

- Document identificatiu de totes les persones del nucli familiar. 

- Número del compte corrent per tal d’ingressar l’ajut, si s’escau 

- Documentació acreditativa de la situació de la sol·licitud de l’ajut 

- Justificants d’ingressos: Extractes bancaris dels darrers tres mesos, nomines etc. 
    *En cas d’atur: certificat de l’OTG 
- Justificant despeses d’habitatge: últim rebut de lloguer o hipoteca. 
 
La concessió dels ajuts queda condicionada a la disponibilitat pressupostària.  
 
Amb caràcter general, es fixa que el procediment de l’ajut s’ha d’ajustar a la legislació del 
procediment administratiu comú:  
 

 

 
Pagament 
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En el supòsit d’una resolució favorable, l’ajuntament de  l’Ampolla iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament. Aquest es realitzarà directament al mateix interessat, al proveïdor 
del servei o subministrament de que es tracti o bé a alguna entitat social que hagi avançat 
la despesa. 
 
En cas que el pagament s’hagi d’efectuar a una persona diferents de l’interessat, aquest 
haurà de presentar la cessió de cobrament amb la identificació de la persona, física o 
jurídica. 
 
Els ajuts per habitatge i/o subministraments es pagaran un sol cop. 
Els imports fins a 50 € seran gestionats directament pels serveis socials. Aquests, hauran 
d’informar a la junta de govern cada mes de les ajudes concedides. 
Els imports superiors a 50 €, previ informe dels serveis socials i valorats per aquesta, 
seran aprovats o desestimats per acord de la junta de govern. 
 
Justificació  
 
Amb caràcter general els beneficiaris de l’ajut estan obligats a aportar a l’Ajuntament la 
documentació que acrediti que l’ajut ha estat destinat a la finalitat per a la qual va estar 
concedida mitjançant factures, rebuts... i d’altres documents que tinguin valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o 
fotocopia compulsada, que permeten deixar constància de l’aplicació de l’ajut a la finalitat 
per a la qual va estar concedit 
 

Amb caràcter general el termini màxim per a presentar la justificació és 15 dies a partir de 
la percepció de l’ajut per part del beneficiari. De forma excepcional es pot allargar el 
termini si està suficientment motivat fins a 31 de desembre de l’any de la concessió de 
l’ajuda. Es requerirà informe que justifiqui l’ampliació del termini”. 

 
 
SEGON: Sotmetre-les a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte 
publicat al BOP i la web municipal, durant els quals es podran presentar al·legacions i/o 
reclamacions que seran resoltes per la Junta de Govern, cas que no se’n presentin l’acord 
serà definitiu." 
  
6.3. G81/2021 Efectes de les mesures adoptades en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya en 
el contracte del Servei de neteja de dependències municipals. 
Assumpte: Fi de la suspensió temporal de la prestació del servei a les instal·lacions 
esportives (Sala Polivalent de la zona lúdica-esportiva i el Nou Pavelló esportiu municipal 
 
  
 
  
 
 
 

  
  


