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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  10 D’AGOST 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 6 D’AGOST  DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G1336/2020. MF i IBM. Expedient: Ajut “xec nadó”. 
 
3.2. G1337/2020. CCGS  .- Petició parada mercat 
 
 (...) 
 
Únic.- DESESTIMAR ja que les places del mercat dels dimecres estan totes ocupades, no 
havent disponibilitat actualment de colꞏlocar-ne de noves. 
 
3.3. G1376/2020. MG.- queixa incompliment normativa COVID19 
 
3.4. G1378/2020.   JJF.- informació  pujada IBI 
 
3.5. G1341/2020. SOM.- queixa d0un grup de jovent. 
 
3.6. G1165/2018. ACZ.  
 
(...) 
 
Primer.- Atorgar un termini excepcional d’1 dia, el 12 d’agost de 2020, per poder abocar amb 
cuba de formigó i tallar manises al carrer Gregal parcelꞏla 1.3. c de Cap roig de l’Ampolla, 
havent però de respectar l’horari establert per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible.  
 
(...) 
 
3.7. G148/2019. DMG, en representació del Sr. JJP. 
 
(...) 
 
Primer.- Atorgar un termini excepcional de 2 dies, dels dies 13 i 14 d’agost de 2020, per 
poder fer finalitzar els esmentats treballs a l’Av. Perales parcelꞏla 12 de l’Ampolla, havent 
però de respectar l’horari establert per a l’estiu i intentar fer el mínim soroll possible.  
 
(...) 
 
3.8. G1380/2020.  MFP.- Queixa olors tapa claveguera. 
 
3.9. G1381/2020.  SL.- Suggeriment que es faci una escullera a la llera del Barranc del 
Baconé per protegir de futures barrancades. 
 
3.10. G1382/2020.  JCG.- Queixa molèsties tancament carrer per terrasses.  
 
3.11. G296/2020. Veïns zones Pitxó, Malhú i Mataret del terme municipal de l’Ampolla 
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Trasllat resposta ENDESA al problema de subministrament elèctric que suporten els usuaris 
de les zones Pitxó, Malhú i Mataret de l’Ampolla   
 
3.12. G1559/2019. MIC.- informació sobre l’activitat  
 
3.13. G1409/2020 PH.- Informació pujada IBI 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G1162/2020. Flormark Corporation S.L. 
 
(...) 
 
Primer. Declarar la caducitat de la llicència d'obres descrita, així com l'extinció dels seus 
efectes per haver-se produït en les obres descrites l'incompliment dels terminis d’iniciació 
concedits en la llicència i successives pròrrogues. 
 
(...) 
 
4.2. G1310/2020. LEC.- còpia de la llicència d’obres.  
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G1357/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm.  938 fins la núm. 1011 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  198.535,51 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV
G1299/2020 Subministrament de termo 

aigua calenta per 
dependències de la Guàrdia 
municipal 

Ebrequalitat S.A. 170,42 35,79 39715100-8 

G1302/2020 Subministrament i 
colꞏlocació de pal de fusta la 
parc del Goleró i seient pla al 
parc de Cap roig 

Urbe SBD S.L. 192,50 40,43 77313000-7 

G1303/2020 Subministrament de tòners i 
Bluetooth oficines municipals

1PCSNET S.L. 558,20 96,22 32510000-1 

G1305/2020   Subministrament d’auriculars 
atenció telefònica oficines 
municipals 

1PCSNET S.L. 1.073,04 225,34 32422000-4 

G1307/2020 Servei treballs electricista i 
fontaneria a la biblioteca

JMEG 126,00 26,46 71314100-3 

G1308/2020 Subministrament pintura per 
pintar postes de la 
circumvalꞏlació i Bassa de 
les Olles 

RBCT (Maca Decoració) 602,89 126,61 44800000-8 

G1309/2020 Subministrament de 
pneumàtics per remolc de la 
brigada municipal 

TMM 155,50 32,66 34351000-2 

G1312/2020 Servei reparació barana 
inoxidable amb tub rodó a la 
platja de Cap roig 

Serralleria J. Mauri S.L. 593,18 124,57 45421140-7 

G1314/2020 Subministrament llibres “Les 
marfantes de Fullola”.

Onada Edicions S.L. 81,73 3,27 22113000-5 
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G1315/2020 Subministrament de segell 
per ús oficina Ajuntament

Impremta Querol S.L. 56,77 11,92 30192153-8 

G1317/2020 Subministrament de tanca 
de fusta brigada municipal

FR Rebull Serveis S.L. 1.676,80 353,13 34928200-0 

G1318/2020 Subministrament de panot 
formigó vorera brigada 
municipal 

FR Rebull Serveis S.L. 307,10 64,49 44111600-7 

G1319/2020 Servei neteja urbanitzacions 
Cap Roig, Mirador del Delta i 
Perales amb màquina de fil i 
bufadora 

Hean SCP 1.256,00 389,76 45111213-4 

G1338/2020 Subministrament i 
colꞏlocació de dos seients 
pans parc de l’Hort de la 
florit 

Urbe SBD  SL 235,00 49,35 77311000-3 

G1339/2020 Servei senyalització de stops 
i línies contínues barranc de 
la guixa i Cervera 

Fabra Colomines Sl 190,00 39,90 45233221-4 

G1346/2020 Servei neteja voltant 
contenidors residus 

Agro-Serveis Curto S.L. 720,00 151,20 90913000-0 

G1352/2020 Subministrament de 
fertilitzants tasques brigada

Casa Sabaté 238,50 50,09 14310000-7 

 
(...) 
 
 
5.3. G1363/2019. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 2 Projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
(...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 2 per import de 9.280,80 € (NOU MIL DOS-
CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS), corresponent a les obres 
realitzades durant el mes de juny de 2020. 
 
(...) 
  
5.4. G1363/2019. Aprovació, si escau, de l’Acta de Preus contradictoris del Projecte 
“Nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
(...) 
 
 
PC1 UT. Dipòsit 
rectangular 
prefabricat SR6, 
de 2.067 m3 amb 
coberta.  

 

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.067m3 útils, amb coberta i 
semisoterrat; dimensions interiors de 34x18 m2; dimensions llosa 
fonamentació de 34,48x18,48 m2; altura lliure interior del dipòsit de 
3,90m. Les parets del dipòsit estan composades per 52 panells de 
mur exterior de 4,30 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm 
en la part superior i de 32cm en la part inferior del panell; prefabricats 
amb HP-40/F/13/IV; amb juntes verticals injectades amb formigó 
líquid de 10 atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre 
si mitjançant perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE 
EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està 
composada per 34 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons 
amb carener segons l’eix major del dipòsit. La coberta es sustenta 
sobre pòrtic prefabricat de recolzament segons l’eix major del dipòsit 
format per 7 pilars de 3,48 m d’altura, de 40x40 cm de secció i doble 
mènsula al cap del pilar; i 6 jàsseres prefabricades de 5,45 m de 
longitud i secció 50x40 cm; formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i 
transport fins la parcel•la; muntatge segons especificacions del 
prefabricat; incloent material i ma d’obra per a les juntes per cordó de 

143,662 
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massilla de poliuretà; perns expansius i roscats; unions amb lechada 
BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika TOP SEAL 107; morters 
sense retracció per a les peces de coberta; etc. Inclou ajudes per 
formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs. 
 

 
(...) 
 
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1  del Projecte “Nou dipòsit de 
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla” dalt descrita. 
(...) 
 
5.5. Taxa entrada de vehicles. 
 
5.5.1. Revisió i nova liquidació.- Revisió de la taxa per de l’entrada de vehicles (gual) a 
l’Av. de Cap Roig núm. 37 de l’Ampolla ja que se li està aplicant per una amplada de més 
3,50 metres quan és inferior. 
 
5.6. 6è llistat de solꞏlicituds 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. 
 
FETS 
 
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de maig de 2020, va aprovar les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions 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. 
 
2. Efectuada la publicació de les bases i la seva convocatòria simultània, mitjançant anunci 
publicat al BOPT del dia 26-05-2020 i a la seu electrònica. 
 
3. El termini de presentació de les solꞏlicituds va començar el dia 25 de maig de 2020 i 
finalitzarà el dia 15 de juliol inclòs.  
 
4. La quantia màxima de la subvenció atorgada serà de 400,00 €, i aniran a càrrec de la 
partida pressupostària  311.47900: Ajudes per a la lluita de la COVID19. 
 
5.7. IVTM 
 
5.7.1. G1304/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    JRLB  
VEHICLE:    164xxxx 
 
(...) 
 
5.7.2. G1306/2020.  
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Tarifa IVTM errònia 
CONTRIBUENT:  MSV.- Devolució. 
  
 
5.7.3. G1325/2020 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    MPP 
VEHICLE:    915xxxx 
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5.7.4. G1326/2020 i G1353/2020. 
Assumpte: Devolucions parcials 
 
5.7.5. G1356/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    IMZ 
VEHICLE:    165xxxx 
 
5.8. IIVTNU. 
 
5.8.1. G1320/2020. 
RECLAMANT: DTV 
ASSUMPTE:  IIVTNU.- Requeriment documentació. 
 
5.8.2. G1327/2020. 
RECLAMANT: BUILDINGCENTER SAU 
ASSUMPTE:  IIVTNU.- Requeriment documentació. 

 
5.8.3. G1355/2020. 
SUBJECTE PASSIU: VGF 
   LAB 
ASSUMPTE:   RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
(...) 
 
Primer. Estimar les alꞏlegacions 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’anulꞏlen les liquidacions emeses. 
 
(...) 
 
5.9. MULTA 
 
5.9.1. G1328/2020. VMM 
Assumpte: Ajornament i fraccionament en 3 terminis  de la multa  15/2020 – 847. 
 
5.10. IBI I TAXES 
 
5.10.1. G1237/2020.  
RECLAMANT:  SUN CAPITAL SL 
ASUMPTE:  RECURS TITULARITAT IBI I TAXES  
 
 
(...) 
 
Primer.- DESESTIMAR la solꞏlicitud de devolució  presentada per la societat reclamant, atès 
que d’acord amb la documentació aportada els nous titulars passaran a ser subjectes 
passius de l’immoble a efectes de l’IBI a l’exercici 2021. 
  
(...) 
 
5.10.2. G1311/2020.  
RECLAMANT:  GRAMINA HOMES SL 
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ASUMPTE:  RECURS TITULARITAT IBI I TAXES  
 
(...) 
 
Primer.- DESESTIMAR la solꞏlicitud de devolució presentada per la societat reclamant, atès 
que d’acord amb la documentació aportada els nous titulars passaran a ser subjectes 
passius de l’immoble a efectes de l’IBI urbana i la taxa d’escombraries a l’exercici 2021. 
 
(...) 
 
5.11. G1203/2020. Solꞏlicitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. G 1348/2020 
       Act. 30/2020 APG. 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 Ronda del Mar núm. 56 escala A bxs 2a. 
 
(...) 
 
6.2. G1333/2020.  
Assumpte: Expedient de contractació 
Contracte: Servei de recollida de gossos abandonats i/o perduts al terme municipal 
de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida de gossos abandonats i/o 
perduts al terme municipal de l’Ampolla, mitjançant procediment obert simplificat sumari, 
amb pressupost base de licitació de 6.400,00 €, i 1.344,00  € en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 2 anys, prorrogables 2 
anys més.. 
  
(...) 
 
6.3. Expedient: G909/2020. 
Procediment: Ordre d’execució neteja solars 
Acord inici  
 


