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EXTRACTES DELS ACORDS 
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SRS. ASSISTENTS: 
 
 
SR. ALCALDE   
 
Francesc Arasa Pascual 
 
 
TINENTS DE L’ALCALDE 
 
José Luis Pitarque Balagué 
Meritxell Faiges Albiol 
Àlvar Casanova Curto   
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funcions 
 
Jordi Monrós Garate 
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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 1 DE JUNY DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1 Exp. 883/2020. Sra. LFP .- Llicència per la Tinença d’Animals potencialment Perillosos 
 
3.2 Exp. 880/2020. Sr. CGM.-   Llicència per la Tinença d’Animals potencialment Perillosos 
 
3.3. G926/2020  Parròquia de Sant Joan.- Autorització poder treure la imatge de Sant Joan 
pels carrers el dia 24 de juny de 2020. 
 
3.4. G929/2020. LOI- Suggeriment neteja i la zona del carrer Estocolm i plaça Europa de 
l’Ampolla on hi ha un solar amb herbes i el talat d’arbres. 
 
3.5. G931/2020. XCS.- 
 
(...) 
 
Únic.- Donar-se per assabentats que celebrarà un sopar amb música a la seva propietat 
situada al polígon 132 parcel·la 15 la nit del 23 de juny amb motiu de la revetlla de Sant 
Joan. Caldrà que compleixin amb l’Ordenança de Bon Govern, per tal de no causar 
molèsties als veïns pels sorolls que puguin ocasionar.   
  
3.6. G932/2020. MTGL.- Canvi de titularitat de nínxol.  
 
3.7. G933/2020. Hotel Flamingo.  
 
 (...) 
 
Primer.- Autoritzar a l’Hotel Flamingo per fer un sopar amb música a la terrassa del seu 
establiment la nit del 23 de juny de les 22:00 h a 02:30 h., sense causar molèsties als veïns, 
i amb la condició que degut a l’actual situació causada per la COVID-19 no es podrà fer en 
cap cas ball. 
 
(...) 
 
3.8. G963/2020. JPP.- Queixa solar brut. 
 
3.9. G936/2020. JJBH. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar al peticionari per tal d’instal·lar l’esmentat para-sol mentre duri el període 
establert d’aforament limitat pel COVID-19. Caldrà que el para-sol no dificulti la lliure 
circulació de vianants i trànsit rodada. 
 
(...) 
 
3.10. G937/2020. AMC.- No disponibilitat petició parada mercat 
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3.11. G938/2020. FJLB.- Baixa del servei d’aigua de l’immoble ubicat al carrer Ronda del 
Mar, núm. 2 3r A de l’Ampolla. (número de contracte 101306). 
 
3.12. G939/2020.  Comunitat de Propietaris Estocolm 2-12.- Queixa  neteja zona  carrer 
Estocolm 2-12 de l’Ampoll.  
 
3.13. G941/2020. Comunitat de Propietaris Banys 2.- Queixa coloms carrer Banys 2 
 
3.14. G944/2020. JLSU.-  
 
(...) 
 
Únic.- Informar que el criteri establert a l’ordenança reguladora no discrimina ni molt menys 
entre particulars i/o empreses, tal i com es desprèn del seu escrit, sinó que s’ha de complir 
el requisit que  el vehicle consti en el padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de 
l’Ampolla. 
 
3.15. G964/2020. Lo típic del Mediterrani S.L. 
 
 (...) 
 
Segon.- Autoritzar a Daniel Tomàs Royo, en representació del restaurant Lo Típic del 
Mediterrani S.L.,  per organitzar l’activitat extraordinària de música a l’esmentat local els dies 
19, 23 i 26 de juny de 2020 amb el següents condicionants: 
 
 (...) 
 
3.16. G930/2020. AS 
Assumpte: Baixa voluntària activitat 
 
 (...) 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de la comunicació del cessament voluntari com a titular 
de l’activitat de bar-restaurant al carrer Tarragona, núm. 1 de l’Ampolla. 
 
Segon.- Acceptar la petició de la baixa dels impostos relacionats en l’activitat (Preu públic 
d’escombraries comercials i taxa d’ocupació de la via pública) de l’any 2020 i continuar amb 
el procediment de recaptació executiva pel que fa als deutes pendents per aquests 
conceptes dels exercicis en què ha exercit l’activitat. 
 
3.17. G971/2020. ANN. 
 
(...) 
 
Únic.- Desestimar la petició presentada  per estacionar el seu vehicle particular amb motiu 
de la zona blava perquè en l’Ordenança reguladora de la zona blava no es contempla 
aquest supòsit. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1.  G255/2020. Expt. 24/2020. MCVA 
 
(...) 
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Primer.- Concedir llicència municipal per canviar les finestres, paviment i cablejat elèctric de 
l’immoble situat al polígon 39 parcel·la 69 de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
4.2.  G774/2020. Expt. 73/2020. JBN. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per a la rehabilitació d’un maset existent situada a la 
parcel·la 44 del polígon 129, en els termes previstos en el projecte modificat redactat pel 
tècnic Ferran Torta.   
 
4.3.  G857/2020. Expt. 79/2020. SB 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per al tancament, amb tela metàl·lica, uns 100 metres 
linials,  i col·locació de porta d’accés, de la parcel·la 14 del polígon 79 de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
4.4. G858/2020. Expt. 80/2020. ERHJ.   
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per a realitzar els treballs consistents en canviar el plat 
de la dutxa del bany de l’immoble situat  al carrer Baix Ebre, núm. 28 de l’Ampolla.   
 
(...) 
 
4.5. G859/2020. Expt. 81/2020. HVL 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per a realitzar els treballs consistents en muret al jardí ( 
7 x 0,6 m) a la parcel·la situada a l’Av. Cap Roig, núm. 35 de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
  
4.6. G1288/2019. Expt. 111/2019. S i AB 
 
(...) 
 
Primer. Concedir llicència municipal  per a realitzar els treballs consistents en construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel·la 4 de la zona de Cap Roig UA2-3 de 
l’Ampolla, segons projecte tècnic redactat per l’arquitecte José Enrique Méndez Manteca  
(visat núm. 2020700117) i  
 
(...) 
 
4.7. G254/2020.  Ampolla Restauració S.L. 

  
Certificat urbanístic de la finca situada a plaça Mirador, 11 de l’Ampolla.  
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(...) 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G907/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm.  592 fins la núm. 743 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  70.488,71 €. 
 
5.2. Sol·licituds 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. 
 
(...) 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció 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, 
 
(...) 
 
Segon. No admetre les sol·licituds que s’indiquen a continuació per no complir amb els 
requisits exigits i que es detallen en cada cas concret:  
 
(...) 
  
Tercer. Instar als beneficiaris de la subvenció perquè en el termini màxim de tres mesos des 
de la concessió de l’ajut, i sempre que no ho hagin fet en el moment de la sol·licitud,  
presenten justificant de la despesa vinculada a l’activitat durant el període de l’estat 
d’alarma superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. Si un cop finalitzat el 
termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament 
 
(...) 
 
5.3. Donar compte contractes menors de serveis i subministraments. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 
G726/2020 Subministrament taquilles amb 

acer dos portes per Guàrdia 
municipal  

Happyludic 
Playground and Urban 
Equipment SL. 

467,00 98,07 4442170-0 

G768/2020 Subministrament de material 
informàtic per oficies 
municipals 

PCSNet Grup S.L. 109,19 22,93 3000000-9 

G769/2020 Subministrament de material i 
article de ferreteria per 
tasques brigada municipal 

Ferreteria Joel 692,37 145,40 44316400-2 

G770/2020   Servei treballs de pintura en 
diversos parcs del municipi 

FCF 1.200,00 252,00 45261221-9 

G771/2020 Subministrament de material i 
articles de ferreteria i 
construcció per tasques 
manteniment municipal de 
brigada municipal 

FR Rebull i Serveis SL 764,20 160,48 44100000-1 
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G773/2020 Subministrament material 

instal·lació aigua per 
funcionament de dutxa a Cala 
Avellanes 

Herraiz Sistemes SAU 81,87 17,19 44115210-4 

G778/2020 Subministrament de tonelatge 
aglomerat per arranjament de 
camins municipals 

Kanars S.L. 1.485,90 312,04 44113620-7 

G788/2020 Subministrament de flyers 
tamany A5 a doble cara a 
color paper estuc  brillant 

Delta indústria gràfica 
impressors SLU 

785,10 164,87 22100000-1 

G789/2020 Serveis pàgina web 
Ajuntament afegir banner 
notícies Covid-19  i d’ajuda 
ciutadana 

Moybu SCP 150,00 31,50 72212224-5 

G790/2020 Servei condicionament plata 
de les Avelleanes amb 
giratòria  de cadenes, dumpers 
i retro 

Regimovi S.L. 4.000,00 840,00 45243400-6 

G791/2020 Subministrament aigua garrafa 
Guàrdia municipal 

Colomines SL 170,00 17,00 15981100-9 

G792/2020 Subministrament de vorada 
americana ratllada 

Mayor Materials per a 
a construcció SL 

277,00 28,17 44912400-0 

G794/2020 Subminisrament d’expenedor 
automàtic hidrogel pel COVID 
19 

Gestión y Proyectos 
2018 SLU 

204,00 ---- 39831700-3 

G809/2020 Subministrament de pintura 
per pintar la llar d’infants 

RBCT (Maca 
Decoració) 

417,55 87,69 44800000-8 

G816/2020 Servei contracte manteniment 
aparell elevadors 2020 

Aszende SLU 540,00 113,40 50750000-7 

G832/2020 Subministrament i acoblament 
de desbrossadora 

Taller Gandia CB 430,58 90,42 16800000-3 

G835/2020 Subministrament de tauler polit 
i tractat per cobriment passeig 
marítim 

Hierros Delta SL 1.996,26 419,21 44191000-5 

G838/2020 Servei reparacions fusteria 
metàl·lica equipaments 
municipals 

MFB 212,00 44,52 45421160-3 

G839/2020 Subministrament absorbent 
industrial de tipus orgànic i 
inorgànic 

Argaex Piramede 
2006 SL 

209,42 43,77 39812400-1 

G844/2020 Serveis manteniment 
enllumenat públic mes de juny 

Instaltec 781,15 164,88 50232100-1 

G851/2020 Servei treballs restauració 
mobiliari de fusta, plafons i 
rètols al voltant de la Bassa de 
les Olles 

Rull serveis de 
retolació i pintura S.L. 

6.042,88 1.299,00 79963000-2 

G852/2020 Subministrament de diversos 
tipus articles de ferreteria 

Hierros del Delta SL 237,29 49,83 44316400-2 

G855/2020 Servei reparació cuba Tallers Gandia CB 148,71 31,23 50530000-9 

G860/2020 Subministrament de cendrers 
platja divulgatius de cartró 
ecològic i reciclat 

Plàncton Divulgació i 
serveis marins SCP 

956,00 200,76 15990000-4 

G861/2020 Subministrament de gel 
hicroalcohòlic 

Benito urban 330,40 69,38 39811110-4 

G864/2020 Servei fabricació i muntatge 
xapes galvanitzades de 
150x210x1,5 amb cantos 
redons 

Serralleria J. Mauri 
S.L. 

99,68 20,93 45421160-3 

G865/2020 Subministrament de banc 
smart com a mobiliari urbà 

Cervic S.A. 3.218,70 675,93 39113600-3 

G866/2020 Servei cobertura informativa i 
difusió Agenda cultural del 
municipi de l’Ampolla 

Television Teveon 
Ebre S.L. 

2.800,00 588,00 79340000-9 

G869/2020 Subministrament de mobiliari 
d’oficina per a oficina de 
turisme 

Adell & Tora 558,08 117,20 39000000-2 

G875/2020 Subministrament de material 
fontaneria dutxes platja Cala 

Herraiz Sistemes SAU 151,66 31,85 44115210-4 
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Avellanes 

 
 (...) 

 
5.4. Donar compte contractes menors d’obres 
 
 (...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 
G803/2020 Obres: Treballs de reparació 

arqueta sifònica del local 
Casal d’avis 
Previsió: 3 dies 

Construccions Sentis 
Navarro S.L 

225,00 47,25 45262520-2 

G846/2020 Obres: Treballs de reparació 
de camins municipals formació 
de dues rampes d’accés al 
pont amb acampament 
formigonat i reperfilat dels 
camins interiors Bassa de les 
Olles 
Previsió: 2 setmanes 

Obres vent i sol 2010 
S.L. 

9.580,00 2.011,80 45262310-7 

G850/2020 Obres: Treballs de reparació 
camí tot compactat camí 
Bassa de les Olles i Goleró 
Previsió: 2 setmanes 

Cosinfo S.L. 9.920,00 2.083,20 45233142-6 

 
  (...) 
 
5.5. G874/2020.   Aprovació factures Gestagua. 
 
Assumpte: Factures presentades per Gestagua amb imports de 1.280,57€, 2.579,43€ i 
1.928,35€, IVA inclòs, corresponent als mesos de desembre 2019, gener 2020 i febrer 2020. 
 
Vist l’import de la factura presentades per Gestagua es desprèn que, 580.20€ son treballs 
de neteja de les estacions de bombament, 1.410,48€  son reparacions al bombament PP7.1, 
566.28€ son treballs varis a la xarxa d’aigua i 3.231,39€ son reparacions de les estacions de 
bombament d’aigües residuals, treballs varis no incloses en la concessió, això fa un total de 
5.788,35€ que es l’import total presentat per Gestagua.  
 
En data 15 de juny de 2020, l’enginyer tècnic municipal emet informe favorable. 
 
Per tot l’exposat la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
 
Primer.- Aprovar les factures presentades per Gestagua amb imports de 1.280,57€, 
2.579,43€ i 1.928,35€, IVA inclòs. 

 
(...) 
 
5.6. G940/2020. Arturo Gómez Duart. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar al Sr. Arturo Gómez Duart que l’ordenança reguladora de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica de l’Ampolla no contempla l’exempció per vehicles híbrids, pel 
que s’estudiarà la seva proposta. 
 
5.7. G1562/2018. Bonificació cànon de l’explotació del servei de temporada a la platja 
de les Avellanes per a la temporada per al 2019. 
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(...) 
 
Únic.- Acceptar la reclamació del Sr. APA i aplicar al cànon per la concessió dels serveis de 
temporada a la platja de les Avellanes 2019 una bonificació de 28,40 %, pel període en què 
l’activitat es va  veure afectada, essent l’import a liquidar 2.864,62 € 
 
5.8. IIVTNU 
 
5.8.1. G810/2020. 
SUBJECTE PASSIU:   BM 
     AFB 
ASSUMPTE:     RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
 (...) 
 
Primer. Estimar les al·legacions 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’anul·len les liquidacions emeses. 
  
(...) 
 
5.8.2. SUBJECTE PASSIU: AMTI 
    PCR 
ASSUMPTE:    RECLAMACIÓ IIVTNU   

 
(...) 
 
Primer. Estimar les al·legacions 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, es declara la 
inexistència del fet imposable i si fos els cas s’anul·len les liquidacions emeses. 
 
(...) 
 
5.9. Preu públic recollida de residus comercials i industrials. 
 
5.9.1. G966/2020 Marina Guasch Ampolla S.L.- Suspensió temporal preu públic 
recollida de residus comercials. 
 
(...) 
 
Primer.- Acceptar la petició de suspensió de l’esmentat preu públic per a l’exercici 2020 i 
amb el compromís per part de Marina Guasch Ampolla S.L. que tan bon punt reactivin 
l’activitat ho comuniquin a l’Ajuntament, per tornar-la a incloure en el padró fiscal 
corresponent. 
 
(...) 
 
5.10. G968/2020. Haz Energia. 
 
Donat compte de la instància presentada per Ana Rodríguez, en representació de Haz 
Energia, per la que sol·licita informació sobre si l’Ajuntament té algun tipus de bonificació 
d’IBI, ICIO o taxa per instal·lacions solars fotovoltaics destinats a autoconsum, s’acorda, per 
unanimitat dels assistents: 



 
 

-9- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 
www.ampolla.cat 
 
 
Únic.- Comunicar a la peticionària que les Ordenances Fiscals corresponents no contemplen 
aquest supòsit de bonificació. 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. G 862/2020 
       Act. 22/2020 RMC. 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 Flamenc núm. 1 3r . 
 
(...) 
 
6.2. G 913/2020 
       Act. 23/2020 NTN 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 Mar Roig núm. 17. 
 
(...) 
  
6.3. G 923/2020 
       Act. 24/2020 MLRM 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 Ribera d’Ebre núm. 32. 
 
(...) 
 
6.4. Activitat innocua expt. 20/2020. Floristeria. 
EXPEDIENT:  20/2020 (690/2020-E-RC-820) 
TITULAR:  NAR 
ACTIVITAT:  FLORISTERIA  
EMPLAÇAMENT:C/ SOL, NÚM. 2, BAIXOS  
TRAMITACIÓ:  INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
(...) 
  
Primer.- Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada que amb efectes de 15 de juny de 2020, la Sra. NAR, ha començat a exercir 
legítimament l’activitat innòcua de floristeria / exposició i venda de flors queda classificada 
amb codi 4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia 
i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats amb una superfície inferior 
a 120m2 classificada a l’annex I, activitat sotmesa a règim de declaració responsable., al 
local situat al carrer Sol, núm. 2 baixos de l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
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Concepte d’urgència social 

Persones beneficiàries 

Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
(...) 
  
6.5. G915/2020.  Aprovació, si escau, de les bases per atorgar ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntual i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 
i següents. 
 
(...) 
 
Primer. Aprovar les bases per l’atorgament d’ajuts per atendre situacions d’urgència puntual 
i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 següents, i la seva convocatòria 
simultània i declarar-ne la tramitació urgent. 
  

 
 

És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, 
que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat 
l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de 
subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics 
suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres 
fonts. 
Els ajuts d’urgència són ajuts no periòdics, de caràcter assistencial, subjectes a limitació 
pressupostària, que no generen dret de continuïtat, destinats a les persones físiques amb 
escassos recursos econòmics. L’ajut  tindrà un import màxim de 300 € per cada exercici 
pressupostari i unitat de convivència. 
 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades al 
municipi de l’Ampolla  i que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o 
pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats 
bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients. 
   
Amb caràcter general s’han de complir els requisits següents: 
 
- Estar empadronat a L’Ampolla amb una antiguitat d’un any per a poder accedir a tots 

els ajuts regulats.  
- Estar en situació de necessitat personal bàsica valorada pels Serveis Socials 

municipals. 
- Per tal de valorar la idoneïtat dels ajuts els Serveis Socials municipals han de fer una 

valoració econòmica i social de cada cas.  
- No es poden assumir deutes contrets amb l’Ajuntament: ingressos de dret públic i/o 

privat llevat dels deutes referits a serveis valorats com de primera necessitat.  
- Per establir la situació econòmica de la persona o de la unitat de convivència s’ha 

d’establir el nivell d’ingressos nets de la persona o de la unitat de convivència. 
 

 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
PUNTUALS I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2020 I 
SEGÜENTS 
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 Valoració de la situació de necessitat 

Alimentació, higiene, roba i calçat. 
 
-L’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent sempre i quan 
no puguin ser cobertes pel projecte Tiquet Fresc, pel Banc d’Aliments o per altres vies de 
caire social. 
 
-Productes higiene personal, roba i calçat. 
 
Habitatge 
 
-Ajut destinat a persones que acreditin risc greu de possibilitat de perdre l’habitatge per 
no poder afrontar els rebuts impagats de lloguer o de quotes de préstec hipotecari 
(únicament la part del préstec que afecta l’habitatge), sempre i quan no puguin acollir-se 
a mediació efectiva o a altres convocatòries d’ajuts, entre els quals, els de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. 
-Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic i imprescindible de primera necessitat per 
l’habitatge habitual. 
 
Subministraments 
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, llum i gas en 
casos en què es posi de manifest que aquesta és la única opció alternativa per evitar un 
tall de subministrament que provocaria un greuge important a la família, sempre i quan 
no puguin acollir-se a ajuts d'urgència social específics regulats a l'empara de a la Llei 
24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 

 
Atenció a menors en situació de risc 
 
-Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per atendre els menors en els casos 
en què el/la progenitor/a no compti amb ingressos econòmics suficients i no tingui suport 
familiar. 
 
Atenció sanitària 
 
Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema 
de la Seguretat Social que eviten el deteriorament de la salut física i/o psíquica amb el 
corresponent informe mèdic (medicaments, llet maternitzada, ulleres graduades, 
tractaments terapèutics infantils, odontologia, etc.). 
 
Desplaçaments 
 
Desplaçaments puntuals o associats a transport o trasllats en situacions especials i 
sempre que no estiguin coberts per altres Administracions. 
 
Altres 
 
Pagament d’altres conceptes no inclosos en els apartats anteriors, i que es valori pel 
professional la necessitat de cobrir-los i evitar així una situació d’exclusió social o el risc 
de patir-la. 
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La valoració de la situació de necessitat és l’element definitori bàsic per poder tenir accés 
a les prestacions d’urgència social i s’ha de fer tenint en compte les condicions 
econòmiques, socials i familiars del beneficiari o beneficiària 
 
Valoració econòmica 
Per valorar la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, es 
comptabilitzaran els ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els tres 
mesos anteriors a la data de sol·licitud, i es descomptaran les quotes mensuals de 
lloguer o hipoteca. 
 
Els ingressos els poden compondre:  
- Ingressos de treball per compte d’altri i/o propi  
- Beneficis i pèrdues de treball per compte propi.  
- Prestacions socials  
- Rendes per capital i de la propietat (rendiments de capital mobiliari i/o immobiliari)  
- Transferències rebudes i pagades a altres llars (pensions compensatòries, aliments...)  
- Ingressos percebuts per a menors o membres de la unitat familiar  
- Resultats de declaracions de renda  
- Manutenció en els casos de separació (pensió d’aliments....) 
 
Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya. (569,12€)  
 
Els tècnics de Serveis Socials realitzaran una entrevista i recolliran la documentació 
necessària per tal de valorar la situació econòmica de la família i emetran un 
informe/proposta que es traslladarà a la junta de govern. 
 
Taula de Valoració  
 

Nombre de membres Ingressos mensual 

1 532€ 
2 798€ 
3 1064€ 
4 1330€ 
5 1597€ 
6 1862€ 
7 2128€ 
8 2394€ 

 
Càlcul d’ingressos familiars 
 

Nombre de 
membres 

Ingressos familiars Despeses habitatge Ingressos nets 
familiars 

 
 

   

 
Es gestionarà amb la sol·licitud. 
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Pagament i justificació 

 Tramitació 

D ocumentació a aportar pel sol·licitant 
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per 
valorar els ajuts és: 
 

- Document identificatiu de totes les persones del nucli familiar. 
- Número del compte corrent per tal d’ingressar l’ajut, si s’escau 
- Documentació acreditativa de la situació de la sol·licitud de l’ajut 
- Justificants d’ingressos: Extractes bancaris dels darrers tres mesos, nomines etc. 

    *En cas d’atur: certificat de l’OTG 
- Justificant despeses d’habitatge: últim rebut de lloguer o hipoteca. 
 
La concessió dels ajuts queda condicionada a la disponibilitat pressupostària.  
 
Amb caràcter general, es fixa que el procediment de l’ajut s’ha d’ajustar a la legislació del 
procediment administratiu comú:  
 

 
- Sol·licitud de l’ajut signat per l’usuari/a i el professional: hi han de constar les dades 
d’identificació del receptor/receptors, la motivació de la demanda, la tipologia de l’ajut 
sol·licitat, el cost i, si és el cas, la documentació i les dades bancàries necessàries per al 
pagament de la prestació si aquesta s’hagués fet per aquesta via.  
 
- La proposta de concessió de l’ajut és un document signat per la treballadora social i/o 
educadora social.  
 
- La concessió de l’ajut es realitzarà per acord de la Junta de govern quan l’import sigui 
superior a 50 €. Els imports fins a 50 € seran gestionats directament pels serveis socials 
qui donarà compte a la junta de govern. 
 
- Les sol·licituds denegades per no complir els requisits no prosperen. 
 
Pagament 

 
En el supòsit d’una resolució favorable, l’ajuntament de  l’Ampolla iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament. Aquest es realitzarà directament al mateix interessat, al proveïdor 
del servei o subministrament de que es tracti o bé a alguna entitat social que hagi avançat 
la despesa. 
 
Els ajuts per habitatge i/o subministraments es pagaran un sol cop. 
Els imports fins a 50 € seran gestionats directament pels serveis socials. Aquests, hauran 
d’informar a la junta de govern cada mes de les ajudes concedides. 
Els imports superiors a 50 €, previ informe dels serveis socials i valorats per aquesta, 
seran aprovats o desestimats per acord de la junta de govern. 
 
Justificació  
 
Amb caràcter general els beneficiaris de l’ajut estan obligats a aportar a l’Ajuntament la 
documentació que acrediti que l’ajut ha estat destinat a la finalitat per a la qual va estar 
concedida mitjançant factures, rebuts... i d’altres documents que tinguin valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o 
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fotocopia compulsada, que permeten deixar constància de l’aplicació de l’ajut a la finalitat 
per a la qual va estar concedit 
 
Amb caràcter general el termini màxim per a presentar la justificació és 15 dies a partir de 
la percepció de l’ajut per part del beneficiari. De forma excepcional es pot allargar el 
termini si està suficientment motivat fins a 31 de desembre de l’any de la concessió de 
l’ajuda. Es requerirà informe que justifiqui l’ampliació del termini”. 
 
(...) 
 
6.6. Expedient: G909/2020. 
Procediment: Ordre d’execució neteja solars 
Acord inici  
 
FETS 
 
La Guàrdia Municipal, durant aquest mes de juny, ha realitzat una inspecció dels terrenys 
del terme municipal de l’Ampolla, i ha realitzat informe d’aquells solars que es troben en mal 
estat de conservació i no reuneixen les condicions de seguretat, salubritat o ornat legalment 
exigits. 
 
(...) 
 
 
Deficiències observades: Terreny en estat de deixadesa, herbes altes Incompliment dels 
articles 15 TRLSRU, 197 TRLU i 29 del RLU, els quals estableixen l’obligació dels 
propietaris de tota classe de terrenys, construccions, instal·lacions i edificacions de 
conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i 
ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin 
estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 
 
 (...) 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels solars, amunt ressenyat, que 
consta el compliment de les obres de conservació següents:  
 

1. Tractament de l’herba, enretirar deixalles existents i transport d’aquestes fins a un 
abocador autoritzat. 

2. Tancament del solar, en el cas que no ho estigui. 
 
El termini estimat per l’execució dels treballs és d’1 dia. 
  
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució d’obres de conservació i de rehabilitació es 
justifica en els motius següents:   
 
Incompliment dels articles 15 TRLSRU, 197 TRLU i 29 del RLU, els quals estableixen 
l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions, instal·lacions i 
edificacions de conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, accessibilitat, 
habitabilitat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació 
que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 
 
Segon.- Notificar aquesta proposta d’ordre d’execució al propietari del solar, i concedir un 
termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, perquè 
pugui examinar l’expedient i al·legui el que creguin convenient a la defensa dels seus drets i 
interessos. 
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Tercer.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
6.7. G948/2020. Aprovació, si escau, del Protocol addicional al Conveni de la cessió 
actual de l’estació de RENFE.  
 
  (...) 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Protocol addicional al contracte de l’1 de juny de 2013  
entre ADIF l’Ajuntament de l’Ampolla, fins el 31-05-2023. 
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