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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 13 DE MAIG 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: 14:00 H 
HORA FINAL: 15:00 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA  3 DE MAIG DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
 Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G762/2021. MPR 
Assumpte: Canvi titularitat concessió nínxol. 
  
3.2. G725/2021.  Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys, núm. 13 
Assumpte: Instal·lació màquina elevadora a la via pública. 
 
(...) 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 03 de maig de 2021. 
 
Segon.- Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys, núm. 13 de 
l’Ampolla per ocupar la via pública per pintar la façana mitjançant la instal·lació d’una 
màquina elevadora, amb els següents condicionants: 
 

1. Els treballs es portaran a terme entre els dies 17 de maig de 2021 fins al 21 de maig 
de 2021, l’horari serà de les 8:00 h fins les 20:00 h, excepte l’últim dia que serà de 
les 8:00 h fins a les 14:00 h., moment en què s’haurà de retirar tota l’ocupació de la 
via pública. Cada dia al finalitzar els treballs es traurà la màquina elevadora i 
s’ubicarà en el lloc indicat en la reunió mantinguda amb el Cap de la Policia Local, i 
es deixarà lliure el pas per al trànsit rodat.  

2. La màquina elevadora per fer els treballs s’instal·larà en la seva totalitat a la 
calçada, sense ocupar la vorera. 

3. Un cop finalitzada l’obra es comprovarà, per part del Serveis Tècnics que no s’ha 
produït cap desperfecte a la via pública, en cas contrari les despeses produïdes per 
l’arranjament d’aquests seran a càrrec de la Comunitat. 

4.  La senyalització (instal·lació de les tanques i senyals) es coordinarà amb la Guàrdia 
municipal, la qual els indicarà les directrius a seguir.  

 
(...) 

 
3.3. G835/2021.  Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys / Vista Alegre 
Assumpte: Instal·lació màquina elevadora a la via pública. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Banys / Vista Alegre 
de l’Ampolla per ocupar la via pública per arranjar la façana mitjançant la instal·lació d’una 
màquina elevadora, amb els següents condicionants: 
 

1. Els treballs es portaran a terme entre els dies 17 de maig de 2021 fins al 21 de maig 
de 2021, l’horari serà de les 8:00 h fins les 20:00 h, excepte l’últim dia que serà de 
les 8:00 h fins a les 14:00 h., moment en què s’haurà de retirar tota l’ocupació de la 
via pública. Cada dia al finalitzar els treballs es traurà la màquina elevadora i 
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s’ubicarà en el lloc indicat en la reunió mantinguda amb el Cap de la Policia Local, i 
es deixarà lliure el pas per al trànsit rodat.  

2. La màquina elevadora per fer els treballs s’instal·larà en la seva totalitat a la 
calçada, sense ocupar la vorera. 

3. Un cop finalitzada l’obra es comprovarà, per part del Serveis Tècnics que no s’ha 
produït cap desperfecte a la via pública, en cas contrari les despeses produïdes per 
l’arranjament d’aquests seran a càrrec de la Comunitat. 

4.  La senyalització (instal·lació de les tanques i senyals) es coordinarà amb la Guàrdia 
municipal, la qual els indicarà les directrius a seguir.  

 
(...) 

 
3.4. G801/2021.  JMSR i Maria del RSP. 
Assumpte: Canvi titularitat concessió nínxol. 
  
3.5. G837/2021. CB i VFB  
Expedient: Ajut “xec nadó”.  
 
3.6. G848/2021. AAF 
Assumpte: Plaça pàrking municipal.- No disponibilitat 
 
  
3.7. G849/2021. AMPA IES CAMARLES 
Assumpte: Acte final de cicles. 
 
(...) 
 
Primer.- Col·laborar amb l’acte de final de cicles d’acord amb les mesures dalt exposades i 
consensuades per l’AMPA i l’Institut de Camarles. 
 
(...) 
 
3.8. G780/2021. MFR 
Assumpte: Tinença de 4 cavalls. 
 
 (...) 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de què XXX té 4 cavalls a la finca familiar ubicada al 
polígon 132 parcel.la 15  de l’Ampolla. 
 
Segon.- Caldrà que el sol·licitant ho comuniqui al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
3.9. G532/2021. PAV. 
Assumpte: Tinença de 4 cabres. 
 
(...) 
 

  
Únic.- Comunicar a la interessada que  tot i no estar obligat a inscriure’s al registre de nucli 
zoològic es procedent que comuniqui el numero d’animals al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 
3.10. G8052021. KSLS 
Assumpte: Tinença de 2 cavalls. 
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 (...) 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de què XXX  té 2 cavalls   al disseminat 94  del terme 
municipal de l’Ampolla 
 
Segon.- Caldrà que la sol·licitant ho comuniqui al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. 
 
3.11. G850/2021. PAC 
Assumpte: Informació llicència primera ocupació i certificat final d’obra 
 
3.12. G809/2021. JVA. 
Assumpte: Instal·lació mirall convex 
 
(...) 
 
Primer.- Estimar la petició del XXX i instal·lar un mirall convex al creuament de la carretera 
amb l’accés a la seva vivenda. 
 
(...) 
 
 
3.13. G867/2021. ICP. 
Assumpte: Missa primeres comunions. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar a XXX que l’Ajuntament iniciarà les gestions per a obtenir l’autorització  de 
Ports de la Generalitat. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1. G1113/2017.Expt. 123/2017  CGU 
Assumpte: Informació pròrroga obres. 
 
4.2. G358/2021. JCM 
Assumpte: Règim de comunicació de primera ocupació: (expedient obres 34/2019).    
Situació: carrer La Tancada 5. 
 
(...) 
 
Primer.- Donar per complimentar el règim de comunicació de la primera utilització i ocupació 
de l’habitatge entre mitgeres al carrer La Tancada, núm. 5 de l’Ampolla  instat per XXX, en 
els termes previstos en el projecte tècnic presentat. 
 
 
4.3. G532/2021. Expt. 61/2021. PAV 
  
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX  per a realitzar els treballs consistents en 
tancament de 100 metre linials de la parcel·la 238 i 69 del polígon 39 de l’Ampolla, segons 
plànol de situació adjunt i, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 
(...) 
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4.4. G707/2021. Expt. 83/2021. SP 
 
(...) 
 
Únic.- Desestimar la petició presentada per XXX per a realitzar els treballs consistents en 
construcció d’un cobert per a cotxes a la finca Los Rosales polígon 131 parcel·la 36 de 
l’Ampolla, ja que en sòl no urbanitzable solament es permeten les edificacions amb una 
finalitat agropecuària per la qual cosa no es pot autoritzar. 

 
4.5. G708/2021. Expt. 84/2021. Club Nàutic Ampolla. 
 
 (...) 
 
 
Primer.- Concedir llicència municipal al Club Nàutic Ampolla per reformar els banys situats a 
la planta baixa de l’edifici social del Club situat a l’Av. Marítima Ramon Pous de l’Ampolla, i 
salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.6. G730/2021. Expt. 86/2021. PAV. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per canviar finestres  de l’immoble ubicat a la 
parcel·la 69 del polígon 39 de l’Ampolla , i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
  
 
4.7. G794/2021. Expt. 87/2021. JOP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar el bany de l’immoble situat al carrer 
Barcelona, núm. 8 1r 1ra de l’Ampolla , i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.8. G795/2021. Expt. 88/2021. Josep Lluís López Casulleras. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar la cuina de l’immoble situat al 
carrer Bargalló, núm. 2 de l’Ampolla , i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.9. G796/2021. Expt. 89/2021. MJCG. 
 
(...) 
 



 
 

-6- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 

Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 

Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 

www.ampolla.cat 

 

  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per canviar la banyera per plat de dutxa al bany 
de l’immoble situat al carrer Bassa del mig, núm. 5 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat 
i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
  
4.10. G797/2021. Expt. 90/2021. HUW. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per construcció d’una tanca entre parcel·les al 
carrer Tramuntana, núm. 1 de l’Ampolla, de 6 metres lineals, 1,5 metres d’alçada amb fur i 
fins 2 metres amb “celosia”, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
 (...) 
 
 
4.11. G798/2021. Expt. 91/2021. BFG 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXXX per pavimentar la terrassa amb formigó al 
carrer Mar del Coral, núm. 41 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.12. G676/2021. Expt. 82/2021. Delinternet Telecom S.L. 
 
(...) 

 
Únic.- Comunicar al Sr. Agustí Castellà Culvi, en representació de DELINTERNET 
TELECOM, S.L., que tal i com us hem transcrit a l’informe del tècnic, caldrà que: 

1.  Aporti nou projecte amb el pressupost actualitzat amb la partida de doble tractament 
superficial inclosa. 

2. Pot estudiar un altre alternativa per un altre camí o accés que econòmicament sigui mes 
viable. 

3. Abans de l’inici de les obres s’haurà de depositar una fiança per l’import de 7.260€ 
 
4.13. G865/2021. CHG. 
Assumpte: Baixa llicència obres expt. 2081/2020 
 
 (...) 
 
Primer.- Estimar la petició del XXX i donar de baixa la llicència concedida al seu pare XX 
actualment difunt. 
 
(...) 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G823/2021. Relació de factures. 
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Aprovar factures des de la núm. 528 fins la núm. 612 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  113.766,97  €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/788/2021 Subministrament targetes 
notificació correus i sobres 

Impremta Querol Sl 1.568,50€ 329,39€ 22000000-0 

G/789/2021 Subministrament de pals i 
barana de fusta mobiliari 
platges 

FR. Rebull Serveis SL 359,98€ 75,60€ 03410000-7 

G/790/2021 Subministrament de boies 
bicòniques servei de platges 

Motonàutica Sama SA 170,40€ 35,78€ 34515100-1 

G/814/2021 Contractació de servei 
tècnic per revisió enllumenat 
públic 

Instaltec habitat e 
industria SL 

807,87€ 169,65€ 50232100-1 

G/816/2021 Contractació servei sonor 
d’espantada d’ocells 

Carmen Sorribas 4.725,00€ 992,25€ 32342000-2 

G/817/2021 Servei difusió publicitat a 
Tortosa ràdio “Activitats 
d’estiu en família” 

Tortosa Media SL 1.200,00€ 252,00€ 79340000-9 

G/824/2021 Servei de treballs al 
poliesportiu per avaria grifo i 
sensor moviment 

Aquallar i Salvadó SL 68,66€ 14,42€ 45259000-7 

G/825/2021 Subministrament articles i 
material brigada 

FR. Rebull Serveis SL 198,86€ 41,76€ 44316400-2 

G/827/2021 Subministrament de 
diferencial i cable 
enllumenat públic 

Ebrequalitat SA 111,73€ 23,46€ 31681400-7 

 

  
(...) 
 
5.3. G1834/2019. Caballé Llambrich S.L. 
Assumpte: devolució fiança. 
 
(...) 

 
Primer.- Retornar la fiança dipositada en concepte de reposició serveis i instal·lacions 
urbanes de l’expedient 154/2019, per import de  1.246,40 €, mitjançant ingrés en el compte 
bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.4. G1183/2020. AMFC 
Assumpte: devolució fiança 

 
(...) 

 
Primer.- Retornar la fiança dipositada en concepte de reposició serveis i instal·lacions 
urbanes de l’expedient 135/2017, per import de  1.805,00 €, mitjançant ingrés en el compte 
bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.5. G733/2021. NMF. 
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Assumpte: devolució fiances 

 
(...) 
 
Primer.- Retornar la fiances dipositades en concepte de gestió de residus i  de reposició 
serveis i instal·lacions urbanes de l’expedient 12/2011, per import de de 970,31 € i de 
3.866,13    €, respectivament, mitjançant ingrés en el compte bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.6. G820/2021. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal) 
Assumpte: Recurs de reposició taxa llicència urbanística i ICIO. 
 
 (...) 
 
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) i donar de baixa la liquidació de la taxa i l’ICIO de l’expedient 
G61/2021, per la substitució de pals de fusta per adequar-los al nou cablejat a incorporar de 
MASMOVIL.al carrer existent entre l’avinguda Sant Joan i Carrer Ventura Gassol. 
 
(...) 
 
5.7. G819/2021. Acord contracte obres: fresat i reposició paviment asfàltic de diversos 
carrers de l’Ampolla. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya 

G819/2021 Obres: fresat i reposició paviment asfàltic de diversos carrers de 
l’Ampolla 

 
1. S’ha sol·licitat pressupost a 3 empreses: 
 
Jorga construccions 2008 SLU .................. 14.585,57 € (IVA inclòs). 
Tecnologia de firmes S.A............................ 14.667,84 € (IVA inclòs) 
Redoasfalt S.L............................................. 13.836,,11 € (IVA inclòs) 
 
  
(...) 
 
1. Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs de fresat i reposició paviment 
asfàltic de diversos  carrers de l’Ampolla, a Redoasfalt 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: 45233252-0 

 
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 1 setmana i s'iniciaran a partir de la 
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig. 
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1.5. El preu del contracte es fixa en 11.434,80,- € i 2.401,31 € 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:  G819/2021 
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 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 
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de 
notificació d'aquest acord. 
 
5.8. IVTM 
 
5.8.1. G731/2021 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Tarifa IVTM errònia 
CONTRIBUENT:  XXX 
  
5.8.2. G815/2021 
Assumpte: Baixa rebut      
IVTM 
  
5.8.3. G822/2021 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    XXX 
VEHICLE:    150XXX 
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5.9. G813/2021. 
RECLAMANT:   RFMB 
ASSUMPTE:   DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS 
REF. CADASTRAL: 820030A00BF01H0001KY 
 
 

5.10. Preu públic escombraries comercials. 
 
5.10.1. G838/2021 
Assumpte: Canvi titularitat rebut preu públic escombraries comercials 
  
5.11.  G300/2019 – 34/2019. JCM 
Assumpte: devolució fiances 
 
(...) 
 
Primer.- Retornar la fiances dipositades en concepte de gestió de residus per import de 
862,18 € i reposició serveis i instal·lacions urbanes de l’expedient 34/2019, per import de  
3.000,00 €, mitjançant ingrés en el compte bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.12. G800/2021. 
Assumpte: 
Informe de les factura presentades per Gestagua amb imports de 2.936,54€,  
1.132,08€, 7.120,33€ i 2.560,19 € IVA inclòs, corresponent als mesos de desembre 
2020, gener , febrer i març 2021. 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar les factures presentades per Gestagua amb imports de 2.936,54€,  
1.132,08€, 7.120,33€ i 2.560,19 € IVA inclòs. 

 
FACTURACIO GESTAGUA

2021-E-RC-258

FACTURA T-

2021/1017

FACTURA T-

2021/1018

FACTURA T-

2021/1019

FACTURA T-

2021/1020 IVA TOTALS E.B

E.B. GOLERO 225,13 47,28 272,41

E.B. AMPOLLA MAR 582,51 122,33 704,84

NETEGES E.B. 527,45 599,37 887,88 423,09 2437,79

E.B CALA AVELLANES 199,19 2619,44 281,27 650,98 3750,88

E.B. PINETS 177,95 37,37 215,32

E.B AVDA. BACONE 480,5 100,91 581,41

E.B PLAÇA MIRADOR 88,97 18,68 107,65

E.B. PERALES 44,86 2637,11 563,21 3245,18

E.B. CAP ROIG 173,11 36,35 209,46

E.B. MININI 0,00 0,00

E.B. AVDA RAMON POUS 0,00 0,00

E.B BARRANC SANT PERE 0,00 0,00

E.B. RAVE DE MAR 0,00 0,00

E.B. PORT 1543,5 324,14 1867,64

E.B. GARXAL 0,00 0,00

EB AIGUA PP7-1 28,65 28,65 12,03 69,33

PLUVIALS CAP ROIG 0,00 0,00

GILET IV 57,3 153,9 26,18 49,85 287,23

PLATJA ARENAL 0,00 0,00

ANALISIS AIXETA I VARIS 0,00 0,00

DUTXES PLATGES 0,00 0,00

IVA 21% 509,65 196,48 1235,76 444,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2386,21

TOTAL 2936,54 1132,08 7120,33 2560,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13749,14  
 

(...) 

 
6.- ALTRES 
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6.1. G 832/2021 
       Act. 10/2021 JAC. 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 al carrer Barcelona núm. 3 baixos, presentat per XXX en qualitat de 
propietari i titular. 
 
 (...) 
 
 
6.2.  G833/2021. 
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la seva adhesió a la 
xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT). 
 
Fets 
 
El Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les 
necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències de les administracions 
públiques catalanes.  
 
La xarxa Rescat es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències i 
seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les  
comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació.  
 
Amb aquesta finalitat es proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració que reguli les 
condicions d’adhesió de l’Ajuntament a aquesta xarxa i en determini les obligacions i  
condicions a que es comprometen el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposen els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, als articles concordants del 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, als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, i als articles 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) per que fa a la col·laboració i cooperació 
interadministrativa,  la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla per a l’adhesió de l’ajuntament a la 
Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya, segons 
document que consta a l’expedient. 
 
SEGON. Delegar la signatura de l’esmentat conveni a l’Alcaldia així com de la documentació 
necessària per tal de portar a terme les actuacions derivades del mateix.  
 
TERCER. Traslladar el present acord amb Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.  
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QUART. Publicar el present acord al tauler d’anuncis del web municipal i al del portal de 
transparència. 
 
CINQUÈ. Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.3.  G833/2021. 
Assumpte: Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut, 
Gerència Territorial Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla, per a la posada a 
disposició dels espais adequats al municipi de l’Ampolla per a l’execució de 
campanyes de vacunació en el marc del Sistema públic de salut Catalunya 
  
Fets 
 
Un dels reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir una 
organització de la vacunació destinada al control de la pandèmia al nostre país sota criteris 
de màxima efectivitat, accessibilitat a la població i equilibri en termes territorials, sota la 
prioritat d’aconseguir la vacunació i la immunitat de la població en el menor temps possible. 
Això exigeix ampliar puntualment la capacitat productiva de les entitats que presten els 
serveis públics de salut al territori, a partir del coneixement directe de les condicions socials i 
les necessitats concretes sobre les que s’ha d’actuar en cada àmbit. 
 
En aquest context l’ICS, en coordinació amb la Regió Sanitària Terres de l’Ebre del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), ha identificat la conveniència de dotar-se amb espais 
addicionals als que configuren els seus dispositius ordinaris de forma transitòria per 
augmentar puntualment la seva capacitat d’administració de vacunes. L’organització 
descentralitzada del Sistema públic de salut de Catalunya ha de de garantir el màxim 
aprofitament possible dels recursos disponibles i, en paral·lel, un desplegament proporcionat 
arreu de Catalunya en termes de d’accessibilitat, seguretat assistencial i preservació del 
principi d’equitat en benefici del conjunt de la societat, objectius que es persegueix assolir 
mitjançant la subscripció del present instrument de col·laboració 

 
El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre l’Institut Català de 
la Salut (en endavant l’entitat) en la seva qualitat de gestora d’un centre integrat al SISCAT 
encarregat per part del CatSalut del subministrament de vacunació a la seva població de 
referència, i l’Ajuntament de l’Ampolla dirigit a posar a disposició del Sistema públic de salut 
de Catalunya l’espai Lateral del CAP situat a la Plaça Manel Ferré 1, per a la seva 
destinació a l’execució de la campanya de vacunació contra la Covid-19 impulsada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposen els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, als articles concordants del 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, als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, i als articles 
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) per que fa a la col·laboració i cooperació 
interadministrativa,  la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut, Gerència 
Territorial Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de l’Ampolla, per a la posada a disposició dels 
espais adequats al municipi de l’Ampolla per a l’execució de campanyes de vacunació en el 
marc del Sistema públic de salut Catalunya, segons document que consta a l’expedient. 
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SEGON. Delegar la signatura de l’esmentat conveni a l’Alcaldia així com de la documentació 
necessària per tal de portar a terme les actuacions derivades del mateix.  
 
TERCER. Traslladar el present acord amb Institut Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
QUART. Publicar el present acord al tauler d’anuncis del web municipal i al del portal de 
transparència. 
 
CINQUÈ. Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.4. G792/2021.  Aprovació inicial, si escau, del “Projecte pista multiusos”. 

 

  
(...) 
 
Únic.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte pista multiusos” a situar a l’Hort de 
Salomó ‐ ZN POLLASTRE Sol PERI U.A.5 ‐ PARC. ADV1 i obrir un termini d’informació 
pública de trenta dies, mitjançant anunci inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, durant els 
quals, es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
  
 
 
 
 
 
 


