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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 14 DE DESEMBRE 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: 19:50 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 7 DE DESEMBRE  DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1.  G2183/2020   TSC.- Pub Comodoro. 
 
(...) 
 
Únic.- Desestimar la petició  ja que l’autorització del Servei de Costes resta condicionada, 
entre d’altres a què totes les instal·lacions autoritzades es retiraran del domini un cop 
finalitzat el període autoritzat, únicament podran romandre en el domini públic marítimo-
terrestre aquelles instal·lacions que disposin de concessió permanent. A més a més, d’acord 
amb allò establert en l’article 112.2 del Reglament general de costes, caldrà restablir la zona 
al seu estat anterior, amb retirada de tots els elements autoritzats. 
 
3.2. G1284/2020. NEV. 
Assumpte: còpia del plànol del projecte. 
 
3.3. MPAZ. 
Assumpte: sol·licita autorització per ocupar la via pública al carrer Lleida, concretament la 
façana del davant del seu local ja que diu disposa de l’autorització dels propietaris d’aquell 
immoble. 
 
(...)  
 
Únic.- Comunicar que per tal d’emetre informe a la seva petició d’ocupació de la via pública 
sol·licitada caldrà que prèviament aporti document, signat, on els titulars de l’immoble 
afectat per la seva ocupació comuniquin a aquesta Corporació no tenen cap impediment per 
a què aquesta es porti a terme.  
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1.  G2188/2020. Expt. 193/2020 bis TM 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per realitzar els treballs consistents en arranjar la 
façana posterior dels locals 3 i 4 del Club Nàutic de l’Ampolla situats a l’Av. Marítima Ramon 
Pous de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.2. G2018/2020. GGL. 
Assumpte: Denúncia per  la construcció d’una caseta d’obra amb maons enganxada a les 
parets mitjaneres dels veïns, així com la colꞏlocació de dos tubs d’evacuació d’aigües 
pluvials a la parcel·la de l’Av de l’Ampolla, núm. 21. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
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5.1. G2163/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar les factures des de la núm.  1621 fins la núm. 1669 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  51.967,58 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G2152/2020 Servei posada en marxa de 
caldera per a calefacció a 
l’Escola Mediterrani 

JMEG 434,05 91,15 50721000-5 

G2154/2020 Servei treballs Oficina de 
Turisme: mural superior, 
rètol corpori, retolació 
cornisa, placa informàtica 
horari i replafonat placa 
existent 

Impresiones digitales 
Baix Ebre SL. 

2.153,00 452,13 79811000-2 

G2155/2020 Subministrament de sauló i 
sorra fina per a treballs en 
camins municipals 

Àrids el Català S.A. 376,00 79,08 14210000-6 

G2156/2020 Servei de megafonia mòbil 
per Nadal 

Festestortosa S.L. 590,00 123,90 79341000-6 

G2158/2020 Servei treballs professional 
psicologia per prova 
psicotècnic procés de 
selecció cos guàrdia 
municipal 

Eva Guasch Bosch 790,00: 
Proves 

personalitat: 
5 €/unitat 

Prova 
aptitud: 5 

€/unitat 
Passassió 

proves (140 
€9) 

Correcció: 
250 € 

Formalitzaci
ó (150 €) 

165,90 85121270-6 

G2159/2020 Servei preparació i 
avaluació de proves físiques 
procés de selecció cos 
guàrdia municipal 

SCB 270,00 56,70 92600000-7 

G2160/2020 Servei treballs de serralleria: 
canviar panys i bombins en 
portes correderes  la 
urbanització Mirador del 
Delta 

MFB 239,40 50,27 45421160-3 

 

 
(...) 
 
  
5.3. G2162/2020. Acord contracte obres: Arranjament de diversos camins del terme 
municipal. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 

G2162/2020 Obres: Arranjament de diversos camins del 
terme municipal 
 

Obres Vent i Sol S.L. 
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(...) 
  
1.5. El preu del contracte es fixa en 24.448,65,- € i 5.134,22,- € d'IVA. 
 
(...) 
  
5.4. G1363/2019. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 7 Projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
 (...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 7 per import de 55.256,14 € (CINQUANTA-CINC 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS), corresponent a 
les obres realitzades durant el mes de novembre de 2020. 
 
(...) 
 
5.4. Subvenció llibres escolars curs 2020-2021. 
 
Es dona compte a la Junta que la quantia total corresponent a la concessió de la subvenció 
dels llibres escolars per al curs 2020-21 ascendeix a 16.486,30 €, després d’haver 
comprovat les sol·licituds i la documentació aportada pels peticionaris, la Junta de Govern, 
per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’import de 18.327,92 € en concepte de la subvenció dels llibres escolars 
per al curs 2020-21.  
 
Segon.- Comunicar-ho al Servei d’intervenció. 
 
5.5. G612/2020. ICIO i Taxa urbanística. 
Assumpte: Desestimar petició no pagament per reconstruir el mur que afecta a la seva finca 
situada al carrer Muntanya, núm. 9 de l’Ampolla   ja que es tracta d’un mur de titularitat 
privada. 
 
  

  
 


