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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 12 D’ABRIL 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: 20:30 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 MARÇ DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G546/2021. CAC. 
Assumpte: Informació VPO Sant Joan. 
 
3.2. G580/2021. JEGP 
Assumpte: Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.3. G581/2021. PAG.  
Assumpte: Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.4. G584/2021.  NM 
Assumpte: Parada mercat setmanal  per tal d’informar als ciutadans del projecte Parc eòlic 
Vandellòs I. 
 
3.5. G596/2021. WKGM 
Assumpte:  No disponibilitat Plaça pàrking municipal 
 
3.6. G597/2021. EDP 
Assumpte:  No disponibilitat Plaça pàrking municipal 
 
3.7. G601/2021. ACG. 
Assumpte: Autorització parada de llibres per Sant Jordi. 
 
3.8. G603/2021. GHC I MHC. 
Assumpte: Canvi de titularitat de nínxols.  
 
3.9. G 472/2021. CCG   
Assumpte: Renúncia a peticions per fer música al local. 
 
3.10.  G605/2021. SCR, regidor del GM de Ciutadans: 
Assumpte: Petició despatx. 
 
3.11.  G607/2021. SCR, regidor del GM de Ciutadans: 
Assumpte: petició documentació 
 
3.12.  G608/2021. SCR, regidor del GM de Ciutadans: 
Assumpte: Petició informació borsa de treball de turisme 
  
3.13. G2195/2020. MPAZ. 
Assumpte: Desestimar ocupació via pública. 
 
3.14. G613/2021. Altamira Asset management S.A. 
Assumpte: Consulta expedient d’obres de l’immoble de l’Av. Barranc de la Cervera, núm. 7 
de l’Ampolla 
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3.15. G614/2021. DESARROLLOS URBANISTICOS DE ZARAGOZA SOCIEDAD 
LIMITADA 
Assumpte: Consulta expedient urbanístic corresponent al projecte de l’immoble situat al 
carrer Terol, núm. 2 de l’Ampolla. 
 
3.16.  G615/2021. Inmaculada Maigí Bermejo 
Assumpte: Consulta expedient d’obres de l’immoble del carrer Ronda del Mar, núm. 6   de 
l’Ampolla. 
 
3.17. G616/2021.  MBA. 
Assumpte: Proposa una solució sol·licita una solució per  l’entrada i sortida de vehicles pel 
carrer Bassa de les Clotes, ja que és de doble direcció i sols hi ha un carril habilitat. 
 
3.18. G617/2021. Comunitat Propietaris Miradelta I i II. 
Assumpte: Petició còpia documents llicències primera ocupació de l'edifici ubicat al Passeig 
del Centre, 40 i Salvador Espriu, 15 de l'Ampolla, així com la llicència d'activitats de la Zona 
d'Aparcament que està al soterrani de l'edifici esmentat i que té entrada per el Cl. Bassa de 
les Clotes, s/n de l'Ampolla. 
 
3.19. G619/2021. Associació Integra World 
Assumpte: Petició espai al Centre d’entitats 
  
3.20. G658/2021. Sareb 
Assumpte: Informació llicència primera ocupació i certificat final d’obra de l’immoble situat 
al carrer Ramon Llull, núm. 8.  
 
3.21. G668/2021. SECURAMA CONSULTORIA DE SEGURIDAD EN OBRAS SL 
Assumpte: Sol·licitud còpia documents llicències i plànols del projecte de la promoció  
“AVD/ Andorra 2, CP 43895, Urbanizació  Bassa d'en Fornós . 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1. G415/2021. JCS. 

 
Requeriment documents per autoritzar la rebaixa de la  vorera per permetre entrada de 
vehicle al magatzem de la plaça Països Catalans, núm. 9 de l’Ampolla. 
 
4.2. G416/2021. Expt. 53/2021.  WDW. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  XXX per reparar la tanca de l’immoble situat al carrer 
Montsià, núm. 13 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers, i 
amb els següents condicionants:  
 
Es respectaran els següents paràmetres: 
L’altura màxima de les tanques opaques al límit del carrer en cap cas no podrà superar 
l’altura de 1’50 m. amidats des de la rasant del carrer. Es podran completar fins una alçada 
de 2,50 m amb elements lleugers metàl·lics, de fusta o vegetació. No es permeten elements 
prefabricats ceràmics ni de formigó. 
L’altura màxima de les tanques opaques als límits o parcel·les laterals en cap cas no podrà 
superar l’altura de 1,50 m., amidats des de la cota natural del terreny en aquest límit. Es 
podran completar fins una alçada de 2,00 m amb elements lleugers metàl·lics 
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 (...) 
 
 
4.3. G423/2021. Expt. 55/2021.  ASB. 
 
(...) 
  
 
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per portar a terme l’anivellament i  pavimentació 
140 m2 de jardí interior de la seva parcel·la situada al carrer C/ Argilaga 4 (a la referència 
Cadastral surt C/ Argilaga 19) de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.4. G 424/2021. CAAB 
Assumpte: Certificat urbanístic de la finca amb referència cadastral 
43186A156000020000GS   

 
4.5. G426/2021. Expt. 56/2021.  GFF 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per instal·lar un jacuzzi al jardí de l’immoble situat 
a l’Av. Sant Joan, núm. 56 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 

 
4.6. G450/2021. MCVB 
Assumpte: Llicència de divisió horitzontal de l’edifici del carrer Romaní núm. 10 Cap roig. 
Ref. cadastral:8619602CF0281H0001KI de l’Ampolla. 
 
4.7. G452/2021. CRM 
Assumpte: Informe urbanístic sobre usos i aprofitaments de la finca amb Referència 
cadastral 43186A154000010000GL , s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
 

 
4.8. G453/2021. Expt. 57/2021.  JCS 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per canviar el paviment i cel ras a la cuina de 
l’immoble situat a l’Av. Barceloneta, núm. 17 2n 3ra de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
 (...) 
 
 
4.9. G461/2021. JQB 
Assumpte: certificat urbanístic per implantar una granja Referència cadastral 

43186A133000820000GI (Polígon 133 parcel·la 82) de l’Ampolla. 
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4.10. G465/2021. Expt. 58/2021.  AMVM 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar la cuina i el bany de l’immoble 
situat a la zona Pollastre 21 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.11. G466/2021. Expt. 59/2021.  MSP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar   el bany de l’immoble situat al 
carrer Menorca, núm. 12, 2n  de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
 
4.12. G467/2021. Expt. 60/2021.  AGB. 
 
(...) 
 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar  la cuina l’immoble situat a l’Av. 
Baconé, núm. 22  de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
   
 
4.13. G359/2021. Exp. 45/2021 JNG 
Assumpte: Sol·licitud de paralització llicència obres per construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Marinada, parcel·la 1.8 e de la urbanització Cap Roig 
de l’Ampolla. 
 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G472/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 363 fins la núm. 431 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  148.712,43  €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/503/2021 Subministrament  de substrat  per 
a manteniment de parcs, jardins i 

Jardín Movil SL  1.698,87€ 
 

356,76€ 14300000-4 
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espais verds 

G/509/2021 Servei veterinari per a intervenció 
de traumatologia amb placa a una 
mascota 

Oftevet SL 788,84€ 165,66€ 85200000-1 

G/524/2021 Servei muntatge pneumàtics  
cotxe guàrdia municipal 

TMM 422,00€ 88,62€ 50100000-6 

G/528/2021 Subministrament d’articles de 
ferreteria per a brigada municipal 

Ferreteria i 
electrodomèstics Joel 
SL 

433,35€ 91,00€ 44316400-2 

G/533/2021 Subministrament papereres per al 
servei de recollida  

Fr. Rebull Serveis SL 187,65€ 39,41€ 34928480-6 

G/539/2021 Subministrament d’escorça de pi 
per a manteniment i 
condicionament del medi natural 

Ferreteria i 
electrodomèstics Joel 
SL 

141,30€ 29,67€ 03419100-1 

G/545/2021 Servei de reparació de persiana, 
panys i placa porta del Col·legi 
Mediterrani 

MF 107,00€ 22,47€ 45421160-3 

G/547/2021 Subministrament d’unitat fusora i 
tòner despatx arquitecte municipal 

Oficomplet 75 SL 340,00€ 71,40€ 30125110-5 
30124200-6 

G/548/2021 Subministrament articles oficina 
per a dependències 
administratives 

ACG 157,27€ 33,03€ 30192000-1 

G/551/2021 Subministrament de renovació 
llicències e-mails 

1PCSNET SL 958,88€ 201,36€ 72411000-1 

G/552/2021 Servei divulgatiu: Realització de 
tallers sobre temàtica marinera 

Plàcton, Divulgació i 
Serveis Marina SCP 

1.100,00€ 231,00€ 9200000-4 

G/555/2021 Servei de treballs de pintura i 
senyalització aparcaments i gual 
esborrat  

Fabra Colomines SL 390,00€ 81,90€ 45233270-2 

G/556/2021 Servei d’instal·lació de kit 
antihumitat i reforç pantalles led 
àrea de turisme 

Gressely i farré SL 3.151,00€ 661,71€ 30231300-0 

G/563/2021 Subministrament de contes 
impresos per al Col·legi 
Mediterrani 

Experiment Gràfic SL 683,00€ 27,32€ 22100000-1 

G/567/2021 Servei d’adquisició de mobiliari 
urbà. Panel de fusta i instal·lació 

Hierros Delta S 3.850,00€ 808,50€ 44175000-7 

G/568/2021 Servei de cobriment pintura  de la 
tarima de fusta del passeig 
marítim 

Rehapindec CB 3.460,00€ 726,60€ 45261200-6 

G/569/2021 Subministrament de llibres de la 
biblioteca municipal 

ACG 432,00€ 17,28€ 22113000-5 

G/570/2021 Subministrament d’escollera, 
sauló i mescla per a reposició 
platges 

Àrids el Català SA 1.119,56€ 235,11€ 14212000-0 

G/571/2021 Subministrament de peces de 
vorada jardí redó per a 
manteniment via publica 

Materials Mangrane 
SA 

93,50€ 19,64€ 44912400-0 

 

 (...) 
 
5.3. G558/2021. Acord contracte obres: arranjament dels carrers urbanització Meligó 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 

G558/2021 Obra: arranjament dels carrers urbanització 
Meligó 

Obres Vent i Sol 2010  

 
(...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 7.800,00,- € i 1.638,00 € d'IVA. 
 
(...) 
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5.4. G560/2021. Acord contracte obres: reposició d’un tram de carrer rave de mar 
malmès per temporal  
 
Antecedents 
 
1. El tècnic municipal, Lluís Rodríguez Pueyo ha elaborat una memòria valorada per a les 
obres de “Reposició d’un tram del carrer Rave de Mar malmès pel temporal marítim” amb un 
pressupost  de 11.157,02 € més 2.342,98 € d’IVA. 
 
2. En compliment de  la base 30ena d’execució del pressupost al tractar-se d’una despesa 
superior a 10.000,00 € s’han sol·licitat 3 pressupostos: 
  

Empresa Pressupost base IVA 

Regimovi S.L. 10.988,22 € 2.307,53 € 

Obres Vent i sol 2010 S.L. 9.498,20 € 1.994,62 € 

L’Ampolla relax S.L. 10.965,85 € 2.302,83 € 

 
3. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment 
l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria. 
 
4. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor. 
 
5. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats. 
 
6. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència. 
 
7. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, 
superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la 
Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.  
 
8. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha 
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor. 
 
9. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del 
decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2019, és la Junta de Govern Local.  
 
Fonaments jurídics 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la 
LCSP. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals.  
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
1. Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs de reposició d’un tram del carrer 
Rave de Mar malmès pel temporal marítim, a Obres Vent i Sol 2010, S.L. l'execució del qual, 
es farà d'acord amb les següents condicions: 
 
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la 
proposta de contractació i el/la projecte/memòria aprovat/da per l'Ajuntament.  
 
1.2.Codi CPV: 45233141-9 

 
1.3. Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic municipal, Sr. Lluís 
Rodríguez Pueyo. 
  
1.4. El termini per l'execució de les obres és de 2 setmanes i s'iniciaran a partir de la 
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig. 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 9.498,20,- € i 1.994,62€ d'IVA. 
 
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.  
 
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb 
la Disposició addicional 32 de la LCSP: 
 
L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
El codi DIR3:   L01439060 
El número d'expedient:  G560/2021 
L'òrgan comptable:  Tresoreria 
Destinatari:   Ajuntament de L'Ampolla 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  
  
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de 
la Llei de contractes del sector públic, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari, als licitadors i al Director Facultatiu de les 
obres.  
 
4. Finalitzada l'obra, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel 
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el 
pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i 
el perfil del contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.  
 
7. Contra la Resolució que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs de 
reposició potestatiu davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un 
mes, o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós 
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Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de 
notificació d'aquest acord. 
 
5.5. IVTM. 
 
5.5.1. G408/2021. 
Assumpte: Nova liquidació i baixa IVTM 
 
5.5.2. G480/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    JLMB 
VEHICLE:    B-40xxxx 
 
 
5.5.3. G497/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  IVTM T-166xxxx 
CONTRIBUENT:   MJPC 
Assumpte: baixa i devolució      
 
5.5.4. G499/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  IVTM CS-544xxx 
CONTRIBUENT:   CSR 
Assumpte: baixa i devolució      
      
5.5.5. G573/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    RMIP PUIG 
VEHICLE:    943xxxx 
 
5.5.6. G574/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    JANG   
VEHICLE:    086xxxx 
 
 
5.5.7. G575/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    PAG 
VEHICLE:    064xxxx 
 
 
5.5.8. G576/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Tarifa IVTM errònia 
CONTRIBUENT:  Luís Tebar Ruiz 
  
 
5.5.9. G578/2021. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    MSHR 
VEHICLE:    2431-KWC 
 
5.8. IBI I TAXA D’ESCOMBRARIES 
 
5.8.1. G577/2021. 
Sol·licitant:  EAH 
Assumpte: Sol·licitud ajornament deute tributari 
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5.8.2. G442/2021. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ÓRGAN AL QUE S’ADREÇA: JUNTA DE GOVERN  
Ref.  expedient: 98704802 
 
(...) 
PRIMER.- Aprovar, de conformitat al què disposa l’art. 64 del TR-LHL, en relació amb l’art. 
43.1.d) de la LGT, la declaració de responsabilitat subsidiària de l’adquirent del bé immoble, 
FINAN 42 SL, en el procediment executiu que es segueix per L’Ajuntament de l’Ampolla, per 
deutes pendents, imputant-se els deutes dels exercicis que a continuació s’assenyalen, dels 
que és  subjecte passiu FINAN 42 SL, segons el següent detall: 
 

 
Domicili Tributari:   SAN SEBASTIA 0010 1 01 03  
Ref. Cadastral:  7007801CF0270E0019XZ 

 

 
6.- ALTRES 
 

6.1. G602/2021. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ADMINISTRATIU DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE ELS PATRONATS I/O ÀREES DE TURISME DELS 

AJUNTAMENTS DE SALOU, CAMBRILS,     MONT-ROIG DEL CAMP, VANDELLÒS I 

L’HOSPITALET, L’AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA I DELTEBRE AMB L’ESTACIÓ 

NÀUTICA COSTA DAURADA 
 
Atès que s’ha de coordinar l’acció dels set ajuntaments i patronats de turisme, envers 
l’Estació Nàutica Costa Daurada per oferir un producte format per allotjament i activitats 
d’estància turística al mar en tot l’àmbit de l’Estació Nàutica, diversificant l’oferta turística per 
desestacionalitzar la temporada. 
 
Considerant que s’ha elaborat un conveni administratius de col·laboració entre totes les 
parts. 
 
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. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 

Primer.- Aprovar el CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 

PATRONATS I/O ÀREES DE TURISME DELS AJUNTAMENTS DE SALOU, CAMBRILS,     

MONT-ROIG DEL CAMP, VANDELLÒS I L’HOSPITALET, L’AMETLLA DE MAR, 

L’AMPOLLA I DELTEBRE AMB L’ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA per al 2021, 

essent l’aportació municipal de 8.000,00 €. 

 

Segon.- Concedir una bestreta de 6.400,00 €. 
 
6.2. G609/2021. APROVACIÓ DE BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE 
TREBALL: TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES DE LLAR D’INFANTS DE L’AJUNTAMENT 
DE L’AMPOLLA I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA. 
 
ANTECEDENTS 
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L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema 
de concurs oposició, per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o 
substitucions que puguin sorgir a la plantilla de tècnics/ques especialistes de la llar d´infants 
municipal d'aquest Ajuntament, subgrup de titulació C1. 
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
- Constitució Espanyola ( arts.23 i 103 ).  
- Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic ( arts.7,11,55,56,60 i 61 ).  
- Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública ( 
arts.14 i 42 a 58 ) 
 - Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local ( arts.89 a 91 i 103 i 104 ).  
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local ( arts.177 )  
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya ( arts.286 a 290 )  
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels 
ens locals ( arts.63 a 93 ). 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta del següents ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les bases que ha de regir el concurs-oposició per a la constitució d’una 
borsa de treball de tècnics/ques especialistes de la llar d’infants de règim laboral de caràcter 
interí, subgrup C1 de titulació, de l´Ajuntament del l’Ampolla 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del concurs-oposició lliure, per a la constitució d’una 
borsa de treball de tècnics/ques especialistes de la llar d’infants de règim laboral de caràcter 
interí, subgrup C1 de titulació, de l´Ajuntament de Cunit.  
 
TERCER.- Publicar les bases al tauler d’anuncis electrònic i a la pàgina web de la 
Corporació.  
 
6.3. G485/2021 
EXPEDIENT:  4/2021 (485/2021-E-RC-908) 
TITULAR:  KSLS 
ACTIVITAT:  COMERÇ AL DETALL DE BEGUDES I VENDA DE PRODUCTES DE 
ROBA I COMPLEMENTS. 
EMPLAÇAMENT:CARRER BANYS 26 BAIXOS 
TRAMITACIÓ:  COMUNICACIÓ  AMB CERTIFICAT TÈCNIC 
 
 
(...) 
 
Primer.- Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada de la comunicació prèvia que  KSLS, ha començat a exercir legítimament 
l’activitat de comerç al detall de begudes amb una superfície inferior a 120m2, queda 
classificada amb codi 4725, Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats, 
activitat sotmesa a comunicació amb certificat tècnic i l’activitat de venda de productes de 
roba i complements amb una superfície inferior a 120m2, queda classificada amb codi 4771, 
Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats, activitat sotmesa a 
comunicació amb certificat tècnic, al local situat al carrer Banys, núm. 26 de l’Ampolla. 
 
(...) 
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6.4. G562/2021. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació de les obres 
“Projecte millora vialitat”. 

  
(...) 
 
El contracte és necessari degut a què cal dur a terme les següents actuacions: 
 
 Les actuacions del “Projecte millora vialitat” són: 
 
Tram Camí del Roquer fins Camarles 
Tram N340 fins Camí del Roquer 
Trams Carrer Barranc St. Pere 
Carretera Cap Roig 

 
(...) 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte millora vialitat" 
mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base de licitació de 230.003,05,- € 
i 48.300,64,- € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%, i una 
durada del contracte de 6 setmanes. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives  que ha  de regir la contractació. 

 
(...) 
 
6.5. G611/2021 Protusa Proyectos Turísticos S.L. 
Assumpte: Petició llicència usos provisionals 
 
(...) 
 
Primer.- Tramitar la petició de la llicència d’usos provisionals  per instal·lació d’una Àrea de 
lleure i esbarjo a la zona verda de Cap roig de l'Ampolla (referència cadastral 
8223687CF0281D0001YK) sol·licitada per JOM, en representació de Protusa Proyectos 
Turísticos S.L. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentada Memòria a informació publica per un termini de 20 dies, 
mitjançant la publicació d’un anunci al DOGC i a la web municipals, perquè qualsevol 
interessat si ho considera oportú, presenti al·legacions i/o suggeriments. 
 
Tercer.- Trametre la petició a la Comissió Territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
d’acord amb el que preveu l’article 68 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
  


