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EXTRACTE DELS ACORDS  
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 13 DE GENER 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: 19.40 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2019.- Aprovar per 
unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
  
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G45/2020. DIB. Expedient: Ajut “xec nadó” 
 
3.2. G46/2020. ABFt i OTG.- Expedient: Ajut “xec nadó” 
 
3.3. G47/2020. ABSG.- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.4. G48/2020. FCR.- Canvi titularitat llicència gual. 
 
3.5. G49/2020. MFV.- No disponibilitat parada mercat- 
 
3.6. G50/2019. MM Marnaton 2008 S.L..- Col·laboració 3ra edició de l’esdeveniment 
esportiu SWIMRUN eDreams Terres de l’Ebre amb sortida des de l’Ampolla i arribada a 
l’Ametlla de Mar. 
 
3.7. G51/2020. CCV- No disponibilitat parada mercat. 
 
3.8. G1296/201ASM.- Adscripció matrícules plaça pàrking 
 
3.9.Expedient Sancionador zona Blava 15/2020 . IDENTICACIÓ DE CONDUCTORS 
 
 (La relació consta a l’expedient) 
 
(...) 
 
Primer.- Ordenar  la incoació d’un nou procediment sancionador a les persones físiques i 
jurídiques identificades com a presumptes responsables d’una infracció per estacionament 
en zona d’horari limitat contemplada amb l’article  94.02.b del R. D. 1428/2003, de 21 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació, en relació amb  l’ art. 
10 i 11 del REGLAMENT REGULADOR DE ZONES D’ESTACIONAMENTO AMB HORARI 
LIMITAT( ZONA BLAVA) DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA I DEL PÀRKING MUNICIPAL 
DEL BARRANC DE CERVERA. ( BOP Tarragona 14.06.2016). 
 
(...) 
 
3.10. G62/2020. JSFG.- Accés informació  
 
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
4.1. G679/2019. VCQ-  Rectificació acord Llicència de segregació  de terreny polígon 83 
parcel·la 30. 
 
4.2. G2133/2019. JMC- Llicència de divisió horitzontal de l’immoble ubicat al Passeig del 
Centre, núm. 41 de l’Ampolla. 
 
4.3. G2198/2019. LLB.-Informe urbanístic l’immoble situat al polígon 88, parcel·la 20.   
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G52/2020. Relació de factures. 
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Aprovar les factures des de la núm. 1 fins la núm. 35 de l’exercici del 2020, ambdós 
inclusives, per import de 34.360,32 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA 
G10/2020 Servei instal·lació i 

subministrament de gespa 
artificial model superior i lloguer 
de grua 

Sports Fevi S.L. 1.827,77 383,83 

G11/2020 Subministrament i instal·lació 
de paviment de cautxú de 
seguretat per l’escola 

Sports Fevi S.L. 1.657,81 348,14 

G12/2020 Servei de treball de reparació i 
manteniment enllumenat públic 

Instaltec 798,00 167,58 

G14/2020 Serveis per a la realització de 
la documentació ambiental 
simplificada per a la modificació 
del PE del catàleg de masies 

RQB (La Llena ambiental 
serveis projectes)  

2.200,00 462,00 

G17/2020 Serveis de fusteria metàl·lica 
diferents instal·lacions 

MF 208,50 43,79 

G18/2020 Servei de fabricació i muntatge 
d’alces per a remolc amb 
estructura galvanitzada i xapa 
damero d’alumini 

MF 385,00 80,85 

G20/2020 Servei de neteja de la sala de 
música (5 mesos) 

Control y Servicios Delalba S.L. 480,00 100,80 

G21/2020 Servei lloguer de caldera per 
climatització acte cap d’any 

Alivecli S.L. 250,00 52,50 

G22/2020 Subministrament de kit de 
claus d’impacte per la brigada  

Herraiz Maquinària ICA SAU 639,00 134,19 

G23/2020 Servei manteniment programari 
sical C/S monolloc 2020 

T-Systems 845,02 177,45 

G24/2020 Servei manteniment piscina 
any 2020 

Multiserveis Benet S.L. 9.960,00 2.091,60 

G26/2020 Subministrament i instal·lació 
varis de mobiliari cafeteria nou 
pavelló esportiu 

Talarn Melero SCP 9.035,39 1.897,43 

G28/2020 Serveis de reparació vehicles 
vigilants municipals i canviar 
motor d’arrancar 

Joaquin Oliva S.A. 641,59 134,74 

G30/2020 Servei manteniment de DEAS 
2020 

Imposita Serveis S.L. 1.164,20 244,48 

G31/2020 Subministrament de gasoil 
calefacció escola 

Societat Catalana de Petrolis 
SA 

1.239,32 260,26 

G32/2020 Subministrament de disc dur 
equips informàtics 

PCSNET GRUP S.L. 138,56 29,10 

G34/2020 Servei manteniment del 
sistema de telecomunicacions 
del municipi de l’Ampolla 

Telex S.A. 6.654,76 397,50 

G39/2020 Subministrament segells 
datadors per serveis a les 
oficines municipals 

Impremta Querol S.L. 185,08 33,20 

 
(...) 
 
5.3. G33/2020. Acord contracte obres: treballs de reparació de la vorera del carrer del 
Mar (fortí càmping). 
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(...) 
 
Expedient Ressenya Empresa 
G33/2020 Obres: treballs de reparació de la vorera del 

carrer del Mar (fortí càmping) 
 

Construccions Sentis Navarro 
S.L.  

 
(...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 4.620,00,- € i 970,20,- € d'IVA. 
 
(...) 
 
5.4. IIVTNU. 
5.4.1. G61/2020. Pròrroga. 
CONTRIBUENT: LRB 
ASSUMPTE: Pròrroga IIVTNU  de la finca situada a l’Av. L’Ampolla, edif. O núm. 42 baixos 
3ra de l’Ampolla. 
 
5.5. G7/2020. Acord contracte obres: Projecte per a la millora de clavegueram a un 
tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre al municipi de l'Ampolla. 
 
 (...) 
 
Expedient Ressenya Empresa 
G7/2020 Obres:  

Projecte per a la millora de clavegueram a un 
tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre 
al municipi de l'Ampolla 
Import: 19.835,00 € + 4.165,35 € d’IVA 

Obres Vent i sol 2010  

 
 (...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 19.835,00,- € i 4.165,35,- € d'IVA. 
 
 (...) 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. G19/2020. Aprovació, si escau, de no dividir en lots l'expedient de contractació 
del  servei de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut del municipi 
de l’Ampolla 
 
Atesos els següents antecedents: 
 
Document Data Expedient 
Informe dels Serveis Tècnics 10-01-2020 G-19/2020 
 
Ateses les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 
Tipus de contracte: SERVEI   

Objecte del contracte: SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOC INFANTILS I 
ÀREES DE SALUT DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA  

Procediment de contractació: Obert simplificat  Tipus de Tramitació: Ordinària 

Codi CPV:  
477313000-7 Serveis de manteniment de parc 
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Valor estimat del contracte: 31.200,00,- € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs:  15.600,00  € IVA%:    3.276,00 €  

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 18.876,00 € 

Durada de l'execució: 2 anys, prorrogable 2 anys Durada màxima: 4 ANYS 
 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD: 
 
ÚNIC.- No dividir en lots l'objecte del contracte d'execució del servei de manteniment de les 
àrees de joc infantils i àrees de salut del municipi de l’Ampolla. 
 
6.2. G19/2020. Aprovació, si escau, d’iniciar l'expedient de contractació del servei de 
manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut del municipi de l’Ampolla 
  
(...) 
 
Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del Servei de manteniment de les àrees de joc 
infantils i àrees de salut del municipi de l’Ampolla 
 
Segon.- Que s'incorpori a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereixi la 
Llei de contractes del sector públic. 
 
Tercer.- Que s'incorpori a l'expedient el certificat d'existència de crèdit o document que 
legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, si escau, en els termes 
previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el perfil de contractació 
 
6.3. G1363/2019. NOU DIPÒSIT DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE, A L’AMPOLLA 
Assumpte: Aprovació Pla de seguretat. 
 
(...) 

  
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’execució de les obres “Nou dipòsit de 
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”., amb un pressupost de 7.989,40 € 
 
Segon.- Del pla de seguretat i salut aprovat l’ajuntament de l’Ampolla, l’empresa contractista 
donarà trasllat a l’autoritat laboral competent, als efectes de complimentar el que estableix 
l’art. 19 del R.D. 1627/97; al seu servei de prevenció propi o concertat amb entitat 
especialitzada; a les persones que intervinguin o concorrin a l’obra; i als representants dels 
treballadors, perquè puguin presentar, per escrit i de forma raonada suggeriments i 
alternatives que considerin oportunes. El Pla de Seguretat i Salut aprovat estarà a l’obra a 
disposició permanent dels mateixos i de la Direcció Facultativa  i de la Inspecció de treball i 
Seguretat Social i dels òrgans tècnics en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya. 

 
Tercer.- Qualsevol modificació que es vulgui introduir al Pla aprovat, en funció del procés de 
l’obra, d’evolució dels treballs o de les incidències i modificacions que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra, requerirà l’informe favorable previ del coordinador de seguretat i salut 
per a la seva efectiva aplicació, i s’haurà de sotmetre al mateix tràmit d’informació, 
aprovació i trasllat per el seu coneixement i efectes oportuns. 

 
Quart.- Notificar el present acord a GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A 
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6.4. G963/2018. Recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del dia 
1/07/2019 per la que s’atorga llicència ambiental a l’empresa Càmping Ampolla Arenal 
S.L. per l’ampliació de l’activitat de càmping. 
 
(...) 
  
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pels Srs. RCA i DCT, en nom i 
representació de la mercantil "TOROMEDI, SL", contra l’acord de la Junta de Govern del 
01/07/2019 pel que s’atorga llicència ambiental a l’empresa CAMPING AMPOLLA ARENAL 
SL, per a l’ampliació de l’activitat de càmping, emplaçada al Passeig de l’Arenal s/n de 
l’Ampolla, pels motius expressats en l’informe dalt descrit de l’arquitecte municipal i perquè 
s’ha portat a terme d’acord amb la tramitació procedimental preceptiva.  
 
Segon.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva 
notificació. 
 
6.5. G80/2020. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Ampolla i el Club Futbol L’Ampolla. 
 
 (...) 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla 
i el Club Futbol L’Ampolla per a la temporada del juliol del 2019 fins al juny de 2020, d’acord 
amb el document que consta a l’expedient. 
 
(...) 
 


