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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  15 DE JULIOL 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: 13:00 H. 
HORA FINAL: 14:15 H. 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G1206/2020. VLR i JML. Expedient: Ajut “xec nadó”. 
 
3.2. G1207/2020. PSE i CBA. Expedient: Ajut “xec nadó”.  
 
3.3. G1208/2020. DC.- Plaça pàrking. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que en l’actualitat no hi ha disponible cap plaça de les que es reserven 
per a ús privatiu del pàrking del Barranc de la Cervera 
 
3.4. G1209/2020. MHL.- Plaça pàrking. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que en l’actualitat no hi ha disponible cap plaça de les que es reserven 
per a ús privatiu del pàrking del Barranc de la Cervera 
 
3.5. G1212/2020. DEC.- Plaça pàrking. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que en l’actualitat no hi ha disponible cap plaça de les que es reserven 
per a ús privatiu del pàrking del Barranc de la Cervera 
 
3.6. G1216/2020. JJCM.- Plaça pàrking. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que en l’actualitat no hi ha disponible cap plaça de les que es reserven 
per a ús privatiu del pàrking del Barranc de la Cervera 
 
3.7. G1210/2020 MLFG.- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.8. G1232/2020.  Substitució per vacances del Cap del Servei del cos de Vigilants 
municipal de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
Primer.- Nomenar al Sr. Robert Ballesté Rodríguez com a Cap del Servei del cos de 
Vigilants municipal de l’Ampolla, durant el període vacacional del Cap titular del Servei, dels 
dies 20 i 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos. 
 
(...) 
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3.9. G1214/2020.   MHL. 
Assumpte: Solꞏlicitud de gual. 
 
(...) 
 
Primer.- Desestimar la petició ja que no es tracta d’una entrada i sortida de vehicles i, per 
tant, no es correspon amb el fet imposable. 
 
(...) 
 
3.10. G242/2020.  ES. 
 
(...) 
 
Únic.- Acceptar la petició ES, amb el condicionant que colꞏloqui els discos a l’abalisament de 
la platja de Cap Roig, així com recordar-li que l’abalisament de les platges es retira un cop 
acabada la temporada de bany (aproximadament a partir de mitjans de setembre) per tal 
que tingui present quan haurà de retirar-los. 
 
3.11. G1243/2020. CH. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar a Carmen Herrero que el tema de la propietat és un assumpte civil entre 
particulars i no és competència de l’Ajuntament. 
 
3.12. G1244/2020. Pub Comodoro. 
 
Donat compte a la Junta de la petició presentada pels titulars del Pub Comodoro per la que 
solꞏliciten que els talls dels carrers per a situar l’ampliació de les terrasses es faci no sols els 
caps de setmana sinó tots els dies, s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
 
Únic.- Desestimar la petició del Pub Comodoro ja que l’ampliació està prevista sols per als 
caps de setmana i vespres de festius. 
 
3.13. G1245/2020. EBS. 
 
Solꞏlicita l’enllaç al Pla d’igualtat de gènere.   
 
3.14. G1163/2020. JJMT. Solꞏlicitud palces reservades 
 
(...) 
 
Primer.- Desestimar la petició del Sr. Joan Josep Múria Tomàs per l’habilitació de dos 
places d’aparcaments per als seus clients. S’han pintat places reservades per a les 
farmàcies  tenint en compte les recomanacions de la Unió Europea que es justifica per 
afavorir l’accessibilitat a aquest tipus d’establiment, especialment en pacients de mobilitat 
reduïda,  per tractar-se de gestions de temps bastant limitat i com una iniciativa de fer la 
vida més fàcil a la població de gen gran. 
 
Segon.- Pel que fa al suggeriment de la ubicació de les places s’ha seguit el criteri establert 
per la Guàrdia Municipal: 
 

1. Que les zones habilitades estiguin el més properes a la farmàcia, per facilitar la 
mobilitat a persones en mobilitat reduïda. 
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2. Que fos un carrer no molt transitat. 
3. Que no ocupés places de la zona blava. 

 
 
3.15. G1246/2020.  JVA.- Queixa mosquits 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que des del Consorci de desinsectació s’han fet el tractaments com 
cada any, i de fet, s’han incrementar atès que la primavera ha esta molt plujosa i provoca la 
proliferació de larves. 
 
3.16. G 1170/2020. JGM.- Queixa estat parcelꞏla per envaís les branques l’espai públic. 
 
3.17. G1168/2020  AD 
Assumpte: Molèsties  de soroll  produïdes pel Cibercafé I'Estació. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1.  G1091/2020. Expt. 92/2020. JMO 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per reformar els banys, balconeres, substitució de 
portes i pintura de l’immoble situat a la plaça Països Catalans, núm. 1 àtic C de l’Ampolla, i 
salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
  

(...) 

 
4.2.  G1021/2020. Expt. 93/2020. JVA . 
 

(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per reforçar la reixa de la porta de l’entrada i paviment 
de 3 m2 a l’immoble ubicat a la carretera de Cap roig s/n de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercer. 
  

(...) 
 
4.3.  G1094/2020. Expt. 94/2020. JMLR. 
 

(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per arranjar la façana de l’immoble ubicat al carrer 
Tarragona, núm. 3 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercer, i 
amb el condicionant que en el cas que s’hagi de muntar una bastida presenti assumeix 
signat per tècnic competent. 
 

(...) 
 
4.4.  G1095/2020. Expt. 95/2020. AAP. 
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(...) 
 
 
Primer.- Concedir llicència municipal    per reparar la façana posterior de l’immoble ubicat al 
carrer Alacant, núm. 14 de de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercer, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercer, i amb el condicionant que en 
el cas que s’hagi de muntar una bastida presenti assumeix signat per tècnic competent. 
 
(...) 
 
4.5.  G1096/2020. Expt. 96/2020. JCJ. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal    per reparar pedres de la façana posterior de 
l’immoble ubicat al carrer Palangre, núm. 2 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercer, i amb el 
condicionant que en el cas que s’hagi de muntar una bastida presenti assumeix signat per 
tècnic competent. 
 

(...) 

 
4.6.  G1097/2020. Expt. 97/2020. JFRA. 
 

(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal per reobrir una porta exterior a l’immoble situat al 
carrer mata, núm. 26 de la Urbanització Meligó de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i 
sense perjudici de tercer. 
  
(...) 
 
4.7. G633/2020.   Buildingcenter SAU 
Assumpte: Llicència de primera ocupació.- Requeriment documentació. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G1230/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm.  827 fins la núm. 903 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  85.889,17 €. 
 
5.2. 4r llistat de solꞏlicituds 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. 
 
5.3. Solꞏlicituds d’ajuts en forma de microcrèdits destinats a la petita i mitjana 
empresa del municipi de l’Ampolla afectada per la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus Covid-19. 
 
5.4. G1238/2020. Associació d’Empresaris de l’Ampolla. 
 
(...) 
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PRIMER.- Concedir la subvenció solꞏlicitada per import de 3.150,00 €, indicant-los que 
caldrà que aportin:  
 
(...) 
 
5.5. IVTM 
 
5.5.1. G1220/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT: Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT: MMPV   
VEHICLE: 511xxxx 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir l’exempció per a l’exercici actual i posteriors. 
 
(...) 
 
5.5.2. G1222/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT: Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT: MACS   
VEHICLE: 182xxxx 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir l’exempció per a l’exercici actual i posteriors. 
 
(...) 
  
5.5.3. G1224/2020. 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT: Tarifa IVTM errònia  
CONTRIBUENT: DQC 
 
(...) 
 
Primer.-   Anulꞏlar el rebut liquidat i se’n liquidarà un de nou amb la tarifa correcta i es 
rectificarà la tarifa errònia a la base de dades per als propers exercicis 

 
(...) 
 
5.5.4. G1225/2020. 
EXPEDIENT: DEVOLUCIONS PARCIALS I BAIXA DEFINITIVA. 
 
5.5.5. G1228/2020. 
IDENTIFICACIÓ  
EXPEDIENT: Petició exempció IVTM per minusvalia 
RECLAMANT: JARV R  
VEHICLE: 690xxxx 
 
 (...)  
 
Primer.- Concedir l’exempció per a l’exercici 2020 i 2021 atès que la validesa finalitza al 
30/05/2021, per a exercicis posteriors caldrà que ho torni a solꞏlicitar i aporti la targeta 
acreditativa de la discapacitat actualitzada. 
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(...) 
 
5.6. IIVTNU. 
 
5.6.1.G1226/2020. 
SUBJECTE PASSIU: RAC  
                                   JCN  
ASSUMPTE: RECLAMACIÓ IIVTNU  
 
Estimar les alꞏlegacions. 
  
 
5.6.2.G1229/2020. 
SUBJECTE PASSIU: JMG  
                                    JMV  
ASSUMPTE: RECLAMACIÓ IIVTNU  
 
 Estimar les alꞏlegacions. 
 
5.7 IBI 
 
5.7.1 G269/2020 
EXPEDIENT: DERIVACIÓ 
 
 (...) 
 
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, 
BUILDINGCENTER SA, 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 BUILDINGCENTER SA, segons el següent 
detall: 
 
 
Domicili Tributari:   RAMON LLULL 0033 2 01 C 
Ref. Cadastral:  6706302CF0260F0008ZK 
 
(...) 
 
5.7.2 G276/2020 
EXPEDIENT: DERIVACIÓ 
 
Es dona compte a la Junta de la Proposta de resolució del recaptador municipal, el contingut 
literal de la qual és 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ÓRGAN AL QUE S’ADREÇA: JUNTA DE GOVERN  
Ref.  expedient: 98585763 
 
 (...) 
 
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, 
MFG i APG, en el procediment executiu que es segueix per L’Ajuntament de l’Ampolla, per 
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deutes pendents, imputant-se els deutes dels exercicis que a continuació s’assenyalen, dels 
que és  subjecte passiu MFG i APG, segons el següent detall: 
 
 
Domicili Tributari:  RONDA DEL MAR 0056 A 00 02 
Ref. Cadastral:  6402902CF0260A0003ZF 
 
(...) 
 
5.7.3 G413/2020 
EXPEDIENT: DERIVACIÓ 
 
(....) 
 
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, 
NMEM   i GMS, 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 NMEM   i GMS, segons el següent detall: 
 
 
Domicili Tributari:   MAR (URB AMPOLLA MAR) 0025B TODOS 
Ref. Cadastral:  5795505CF0159F0001QJ  
 
5.8. IBI i Taxa d’escombraries. 
 
5.8.1. G1223/2020. EAH. 
Assumpte: Ajornament i fraccionament 
 
ajornament i fraccionament en 10 terminis  de l’IBI i taxa d’escombraries de l’objecte tributari 
del carrer Eudald Pedrola, núm. 52 01 01 de l’Ampolla. 
 
5.9. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV
G1148/2020 Subministrament de 

component de seguretat 
hardware equips informàtics 
Ajuntament 

1PCSnet S.l. 185,94 39,05 30200000-1 

G1150/2020 Subministrament de dos 
ordinadors per oficina i 
guàrdia municipal 

1PCSnet S.L. 1.165,98 244,86 30213000-5 

G1151/2020 Servei manteniment equips 
informàtics (Ajuntament, 
Policia, Telecentre, llar 
d’infants i turlsme) fins 
desembre 2020 

1PSCnet S.L. 6.720,00 1.411,20 50324100-3 

G1154/2020   Servei neteja voltants de les 
illes dels contenidors, 
classificació dels residus 
urbanitzacions, lligallos i 
barri Roqué  

Agro serveis Curto S.L. 790,00 165,90 90522400-6 

G1165/2020 Subministrament de forn 
microones 

Ferreteria i Electr. Joel 
S.L.

57,35 12,04 39710000-2 

G1166/2020 Subministrament de material 
i articles diversos per 
provisió brigada municipal

Ferreteria i Electr. Joel 
S.L. 

364,87 76,62 44316400-2 
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G1171/2020 Subministrament de 
mascaretes per prevenció 
COVID-19 

Ebrequalitat S.A. 1.811,34 ---- 33631200-4 

G1174/2020 Servei treballs enllumenat 
públic 

Instaltec 1.425,00 299,25 50232100-1 

G1176/2020 Servei treballs diversos amb 
maqjuinària a les platges 
municipi  

Treballs Agrícoles Gipe 
SCP 

1.110,00 233,10 92332000-7 

G1184/2020 Servei colꞏlocació armari i 
lavabo al Centre d’Entitats

JMEG 369,00 77,49 45330000-9 

G1187/2020 Subministrament de parasol 
per la piscina municipal

Ferreteria i Electr. Joel 
S.L.

619,34 130,06 39522100-8 

G1189/2020 Subministrament de pilones 
per als carrers municipals

  Benito Urban S.L. 743,79 156,20 44212223-8 

G1193/2020 Subministrament de 
papereres d’acer i pilones 
per mobiliari públic 

Parques y Jardines 
Fabregas SAU 

1.287,85 270,45 44613700-7 

G1196/2020 Servei reparació moto 
Yamaha Guàrdia municipal i 
ports al taller 

Taller i assistència Miró 
S.l. 

100,00 21,00 50115100-5 

G1199/2020 Servei transport de sorra de 
la Bassa de les Olles a Cap 
roig per manteniment de les 
platges 

Àrids i Excavacions Mont-
roig S.L. 

8.050,00 1.690,50 90513700-3 

G1202/2020 Servei arranjament de 
platges i neteja de platges i 
barrancs 

Juan Manuel Franch 
Muñoz S.L. 

6.011,00 1.262,31 45112000-5 

G1205/2020 Subministrament de pintura 
per papereres de la platja

RBCT (Maca Decoració) 610,49 128,20 44800000-8 

G1211/2020 Servei treballs de neteja de 
runa davant del Camp de 
futbol i transport a l’abocador

Gir Transcar S.l. 696,96 146,36 45111213-4 

G1213/2020 Subministrament 
d’exemplars del llibre “La 
Mediterrània deltaica”

Cossetània Edicions 288,75 11,55 22113000-5 

 
(...) 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. EXPEDIENT:  25/2020 (943/2020-E-RC-1054) 
TITULAR:   LM ISOCAT SLU. 
ACTIVITAT:   CONSULTORIA I AUDITORIA 
EMPLAÇAMENT: CARRER PAU CASALS, NÚM. 2 LOCAL 2  
  ACCÉS PEL CARRER PASSEIG DEL CENTRE, NÚM. 26 
TRAMITACIÓ:   INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE  
  
 
(...) 
 
Primer.- Deixar sense efectes l’assabentat de la Junta de Govern del dia 06-07-2020. 
 
Segon.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada que amb efectes de 15de juliol de 2020, LM ISOCAT SLU. ha començat a 
exercir legítimament l’activitat innòcua de consultoria i auditoria queda classificada amb codi 
7022 , Altres activitats de consultoria de gestió empresarial amb una superfície inferior a 
500m2, activitat sotmesa a règim de declaració responsable, annex I, al carrer Pau Casals,  
núm. 2 local 2 amb accés pel carrer Passeig del Centre, núm. 26 de l’Ampolla, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
(...) 
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6.2. EXPEDIENT:  26/2020 (988/2020-E-RC-1094) 
TITULAR:   MAS SUSAGNO DEN SORT, S.L. 
ACTIVITAT:   VENDA DE VINS I BEGUDES 
EMPLAÇAMENT: C/ DEL MIG, NÚM. 1, BAIXOS  
TRAMITACIÓ:   INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
(...) 
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada que amb efectes de 15 de juliol de 2020, JFL, en representació de Mas 
Susagno Den Sort S.L., ha començat a exercir legítimament l’activitat  de venda de vins i 
begudes queda classificada amb codi 4725 Comerç detall begudes, en establiments 
especialitzats amb una superfície inferior a 120m2  i es classifica a l’annex I, activitat 
sotmesa a règim de declaració responsable, al carrer del Mig, núm. 1 baixos de 
l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local. 
 
(...) 
 
6.3. Expedient: G1170/2020. 
Procediment: Ordre d’execució podar branques per invasió de l’espai públic (vorera) 
 
 
 


