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EXTRACTE DELS ACORDS 
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SR. ALCALDE   
 
Francesc Arasa Pascual 
 
 
TINENTS DE L’ALCALDE 
 
José Luis Pitarque Balagué 
Meritxell Faiges Albiol 
Àlvar Casanova Curto   
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2020.- Aprovada per 
unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 

 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G395/2020. DQC i LVD.- Ajut “xec nadó” 
  
3.2. G422/2020. JRL i IPM.- Ajut “xec nadó” 
 
3.3. G424/2020. JRPF i ABC.- Ajut “xec nadó” 
 
3.4. G408/2020.  PAV.- Informació etiqueta per a la zona blava. 
 
3.5. G409/2020. CIG .-  Fundació  AnimaNaturalis.- Informació despeses espectacles 
bous. 
 
3.6. Expt. G425/2020. RAD.- Infomació reserva aparcament minusvàlid. 
 
3.7. G426/2020. EPF.- Suggeriment a la platja de Cala Maria. 
 
3.8. G427/2020. Agrupament Escolta i Guia de Vilafranca del Penedès.- Desestimar per 
pernoctar. 
 
3.9. G442/2020. Escrit del Sr. AGS, regidor de l'Ajuntament de L'Ampolla, RE núm. 
2020-E-RC-556, de 5 de març de 2020, pel qual sol·licita documentació diversa. 
 
Tramesa informació dels models 347, 190 i 180 del 2019. 
 
3.10. G445/2020. RMA i JMA.- Suggeriment arranjament camí que transcorre entre el pont 
del Barranc de la Cervera i els seus domicilis ubicats a la zona Pollastre 19 i 20.   
 
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
4.1. G109/2020. Expt. 5/2020. APM.- 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per a realitzar els treballs consistents en construcció 
d’un estany per a ús agrícola (per remullar llavors d’arròs) al polígon 88, parcel·la 20 de 
l’Ampolla, d’acord amb el document tècnic presentat i, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.2. G160/2020 i G203/2020. Expts. 10/2020 i 18/2020.  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 45 de 
l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
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4.3. G252/2020. Expt.21/2020. PFP.- Requeriment documentació per  a realitzar els treballs 
consistents en construcció d’una tanca de fusta al polígon 25, parcel·les 56-68, 130... de 
l’Ampolla. 
 
4.4. G287/2020. Expt.26/2020. ISP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reformar l’interior de l’immoble (cuina i bany, 
paviment, enguixat i pladur) al carrer Sant Jordi, núm. 5 3r A de l’Ampolla, i salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del tercer. 
  
(...) 
 
4.5. G305/2020. Expt. 30/2020. IGP. 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per a canviar la balconera de la planta baixa de 
l’immoble situat al carrer Terra Alta, núm. 14 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer.  
  
(...) 
 
4.6. G308/2020. Expt. 32/2020. JLC. 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per canviar paviment de la terrassa de l’immoble situat 
a l’Av. L’Ampolla, núm. 20 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer.  
  
(...) 
 
4.7. G309/2020. Expt. 33/2020. JLP.- Requeriment documents per canviar porta, finestra, 
reparar parets i sostre de l’immoble situat al polígon 39, parcel·la 99 de l’Ampolla. 
 
4.8. G310/2020. Expt. 34/2020. APL. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per canviar la finestra de l’habitació, el plat de dutxa i 
les manises de l’escala de l’immoble situat al carrer Alacant, núm. 7 de l’Ampolla, i salvat el 
dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(...) 
 
4.9. G320/2020. Expt. 35/2020. JPS.- 
 
(...) 
 
Únic.- Denegar la llicència sol·licitada p per recobrir caravana amb rajola i pedra a la 
carretera del Roqúe, núm. 7 de l’Anmpolla.Aquesta actuació comporta la consolidació d’un 
element moble en un d’immoble, i  atès que en aquesta finca ja s’ha superat amb escreix 
l’edificabilitat permesa.   
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4.10. G321/2020. Expt. 36/2020. JCM. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a Jordi Canals Masas 4rt F de l’Ampolla, i salvat el dret 
de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(...) 
 
4.11. G323/2020. Expt. 37/2020. JEF. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal per canviar el terra del local de perruqueria situat al 
carrer Platja, núm. 18 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
  
 (...) 
 
4.12. G364/2020. Expt. 38/2020. AAF. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per reparar la façana de l’immoble situat al carrer 
Banys, núm. 31 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer, amb el 
condicionant que aquest sigui de xapa llisa lacada perquè té tractament de façana. 
 
(...) 
 
4.13. G365/2020. Expt. 39/2020. RMR. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reparar la tanca mitgera entre parcel·les a l’Av. 
Arenal, núm. 2 apartament 7 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer. 
 
(...) 
 
4.14. Nedgia Catalunya S.A. 
Referències G1940/2019 Exp. 162/2019 
Referència empresa GDN12618030043. 
Obres: Rasa sobre vorera i calçada de 8 X 0,4 metres quadrats. 1 escomesa sobre 
vorera i calçada de 4,5 x 0,4 metres quadrats. 
Emplaçament: Arenal, núm. 4.- Concedir llicència. 
 
4.15. G288/2020. Expt. 27/2020. JJHG. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reparar la cuina i el lavabo de l’immoble situat al 
carrer Girona, núm. 13 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
(...) 
 
4.16. G307/2020. HB I NF.- Informe urbanístic sobre la finca situada al Passeig Arenal, núm. 
10 de l’Ampolla: 
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5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G397/2020. Relació de factures.- Aprovar factures des de la núm.  194 fins la núm.  
247 de l’exercici del 2020,   ambdós inclusives,  per import de  100.332,87 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA 
G353/2020 Servei assegurança activitats 

esportives i de lleure running 
series 2020 

Segurnou corredoria 
d’assegurances S.L. 

137,60 ---- 

G357/2020 Servei lloguer de taules 
banquet per a la festa de la 
cervesa i ruta de tapes  

Fatsini S.L. 180,00 37,80 

G358/2020 Subministrament grillons 
giratoris i cadenes per provisió 
brigada 

Ferreteria Joel 847,53 177,98 

G361/2020 Subministrament de switch i 
tòner impressora 

PCSNet Grup S.L. 281,42 59,10 

G362/2020 Subministrament d’equip 
informàtic per l’oficina de 
turisme 

PCSNet Grup S.L. 441,21 93,28 

G367/2020 Subministrament de palet 
metàl·lic per apilar tanques 

Promo events C.E. 125,00 26,25 

G368/2020 Subministrament de lluminària 
downlight led per la biblioteca 

Ebrequalitat SA 124,30 26,10 

G369/2020 Subministrament de lluminàries 
d’emergència per biblioteca 

Grupo Electrostocks SLU 192,80 40,49 

G371/2020 Subministrament de bolo de 
reiu per a jardineria 

Materials Mangrané SA 727,00 152,67 

G373/2020 Servei de transport de moto 
guàrdia municipal al taller 

Taller i Assistència Miró S.L. 30,00 6,30 

G374/2020 Subministrament articles 
oficina  

 (Llibreria Avelina) 106,04 22,27 

G375/2020 Servei treballs de reparació i 
manteniment de l’enllumenat 
públic 

Instaltec 1.642,00 344,82 

G376/2020 Servei treballs manteniment de 
l’arbrat viari municipi de 
l’Ampolla 2020 

GBB 8.614,05 1.808,95 

G379/2020 Subministrament de grava 
mescla fina per a fàbrica de 
formigó 

Àrids El Català S.A. 295,20 61,99 

G380/2020 Subministrament de carpes 
desmuntables per organització 
d’events 

Doublet Ibèrica SA 1.973,20 414,37 

G381/2020 Subministrament de tambor per 
impressora oficina Ajuntament 

Oficomplet 75 SL 61,48 12,91 

G382/2020 Subministrament de pilones 
dalia guàrdia municipal 

Benito Urbana SLU 396,53 83,27 

G383/2020 Servei lloguer fregadora amb 
conductor per treballs neteja 
brigada 

Tot Maquinària Segarra S.L. 210,00 44,10 

G384/2020 Servei confecció de tires amb 
colors de la bandera del 
municipi 

RI Serveis Festes i Espectacles 
S.L. 

952,00 199,92 

G385/2020 Subministrament de senyal RULL serveis de pintura i 636,84 133,74 
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amb la inscripció camí de 
Cementiri i pals verticals 

retolacio SL 

G388/2020 Subministrament de banc de 
fusta 

Crous Expert SL 514,00 107,94 

G390/2020 Servei treballs administració 
per la ruta de l’ostra i la 
cervesa 

Hean SCP 336,00 70,56 

G391/2020 Servei fabricar estructures 
zincades per senyalitzar 

Serralleria J. Mauri SL 967,60 203,20 

G393/2020 Servei control accessos festa 
internacional de la cervesa 

Control y servicios DelAlba S.L. 216,00 45,36 

 
 (...) 
 
5.3. G406/2020. Associació de dones de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
PRIMER.- Concedir la subvenció sol·licitada per import de 900,00 €,  
 
(...) 
 
5.4. Exp. G407/2020. Mans Unides.- Projecte “Millora de l’educació primària i higiene 
de les nenes i nens de dos districtes rurals de Lugazi. Uganda.”. 
 
 (...) 
 
PRIMER: CONCEDIR una subvenció de 2.000,00 € per al projecte indicat conforme la 
documentació presentada  
 
(...) 
 
5.5. G105/2019.  Pròrroga contracte del servei d’impressió, maquetació i muntatge de 
la revista municipal de l’Ajuntament de l’Ampolla 
 
Atès que la Junta de Govern , en sessió del dia 25 de març de 2019 va acordar: 
 

“Segon.- Adjudicar el contracte del servei d’impressió, maquetació i muntatge de la 
revista municipal de l’Ajuntament de l’Ampolla, a Producciones MIC S.L., amb NIF 
B24301871, per un preu 8.309,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
7.990,00 €, pressupost net, i 319,60 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) 
afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i 
tècniques aprovats”. 

 
Considerant que d’acord amb la base 7ena del plec de clàusules administratives i 3ena del 
plec de prescripcions tècniques el contracte té una durada prevista d’un any i podrà 
prorrogar-se per dos anys més...”, i que es va formalitzar el contracte durant el mes d’abril 
de 2019,  
 
De conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
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Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte descrit en els antecedents per un termini d’1 any 
comptat a partir del mes d’abril del 2020, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els Plecs 
de Clàusules Administratives i prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 

 
(...) 
 
5.6. G7/2020. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 1 i única del Projecte per a la 
millora de clavegueram a un tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi 
de l'Ampolla 
 
(...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 i única per import de 20.784,06 € (VINT MIL 
SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)., corresponent a les obres 
realitzades   
 
(...) 
 
5.7. IVTM 
 
5.7.1 G354/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    MPB 
VEHICLE:    969xxxx.- Concedir 
 
5.8. G343/2020 
CONTRIBUENT:  MPB 
ASSUMPTE:   RECLAMACIÓ EXPEDIENT EXECUTIU 
 
Desestimar la reclamació presentada per una providència d’embargament referent als 
impostos del seu immoble, sense haver tingut cap comunicació anterior, donat que l’adreça 
que constava a l’ajuntament i on se li enviaven les cartes era la d’un immoble llogat en el 
que vivien abans, per la qual cosa sol·licita poder pagar el deute pendent sense el recàrrec 
de constrenyiment.  
 
5.9. G352/2020. 
ASSUMPTE:  DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 
CONCEPTE: MULTA TRÀNSIT 
CONTRIBUENT:  RPT.- Devolució. 
 
5.10. IBI URBANA I TAXA ESCOMBRARIES 
 
5.10.1. G347/2020. MSC.- Ajornament 2 mesos del pagament de l’IBI i taxa escombraries de l’immoble 
situat al carrer Ventura Gassol 33 de l’Ampolla. 
 
5.10.2. G347/2020. JLV.- Fraccionament en 3 terminis del pagament de l’IBI i taxa escombraries de 
l’immoble situat al carrer Ponent  62 de la urbanització Ampolla Mar de l’Ampolla. 
 
5.11. IIVTNU. 
 
5.11.1. G338/2020. IIVTNU 
SUBJECTE PASSIU:  GRP 
    JMGG 
ASSUMPTE:    RECLAMACIÓ IIVTNU   
 
(...) 
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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, es declara la 
inexistència del fet imposable i si fos els cas s’anul·len les liquidacions emeses. 
 
(...) 
 
5.12. G7/2020. Aprovació, si escau, del preus contradictoris del Projecte per a la 
millora de clavegueram a un tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi 
de l'Ampolla 
 
(...) 
 
Preu contradictori  núm. 1 M2 Aplicació de dues mans de pintura acrílica 

base aigua tipus “sport suelos” d’elevada 
resistència al fregament i a la intemperie, prèvia 
neteja del paviment de formigó existent 

8,15 

 
(...) 
 
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte  per a la millora de 
clavegueram a un tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi de l'Ampolla. 
 
(...) 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. G 404/2020 
       Act. 11/2020 BARALDES HERNANDEZ SL. Activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 
(...) 
 
PRIMER.- Fer constar que l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada de la 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de 
l’immoble ubicat a l’avinguda Barceloneta núm. 24B, presentat per FBC en representació de 
la societat BARALDES HERNANDEZ SL en qualitat de propietari i titular. 
 
(...) 
 
6.2. AM.- Baixa plaça pàrking. 
 
 
6.3. EXPEDIENT:  10/2020 (370/2020-E-RC-557) 
SOL·LICITANT:   XMC 
ACTIVITAT:   LOCAL DESTINAT A VENDA DE PA, PRODUCTES DE 

CONFITERIA, PASTISSERIA BRIOIXERIA, REBOSTERIA I 
BEGUDES AMB DEGUSTACIO 

EMPLAÇAMENT: AVDA. MARITIMA RAMON POUS 26, BAIXOS 
TRAMITACIÓ:   COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI DE TITULARITAT  
 
(...) 
 
Primer.- Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per 
assabentada que amb efectes de 09 de març de 2020  en endavant, XMC, consta com a 
nou titular de l’activitat de venda de pa, productes de confiteria, pastisseria, brioixeria, 
rebosteria i begudes amb degustació ubicada a l’Av.Marítima Ramon Pous, núm. 26 baixos 
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de l’Ampolla, classificada amb codi 4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, 
confiteria i pastisseria en establiments especialitzats amb una superfície inferior a 120m2  i 
l’activitat de venda begudes amb degustació queda classificada amb codi 5630 establiments 
de begudes amb superfície construïda ≤ 500 m amb un aforament ≤ 500 persones, 
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. 
 
(...) 
 
 
 
  
 


