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EXTRACTE DELS ACORDS DE  
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 16 DE NOVEMBRE 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: 20:15 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 9 DE NOVEMBRE  DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
  
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
   
3.1. G2008/2020. ACF.  
Assumpte: Ajut “xec nadó”.  
 
3.2. G2009/2020. AMM. 
Assumpte: No disponibilitat plaça pàrking. 
 
3.3. G2022/2020. JFC 
Assumpte: Estudiar proposta arranjament camí Ratonero. 
 
3.4. G2026/2020. JAV. 
Assumpte: Informació poda arbres. 
 
3.5 G2027/2020. FSL. 
Assumpte: Queixa treballs al seu solar situat a l'Ampolla zona Minini 38 B i amb referencia 
cadastral 6103307CF0260C0001MU. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G1269/2019. MSG.    
 
(...) 
 
PRIMER.- Concedir llicència municipal   per rehabilitar la masia Mas de Mas ubicada a la 
parcel·la 78 del polígon 25 de l’Ampolla, amb les condicions addicionals següents: 
 
A/ Inclusió en el projecte constructiu un annex on en què es justifiqui de quina manera s’han 
incorporat les mesures establertes en l’informe Director general de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural    
 
 (...) 
 
B/ Compliment de les consideracions i observacions establertes en els informes de l’ACA, 
Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, Departament de cultura, de l’Oficina de Medi Ambient 
de Terres de l’Ebre pel que fa a la qualitat acústica i lumínica, l’Agència de residus (que 
s’adjunten al present acord). 
 
C/ El projecte bàsic és inhàbil per començar les obres caldrà que prèviament aporti el 
projecte executiu i incloure totes aquelles consideracions que se li han indicat en els 
apartats anteriors. 
 
D/ Cal presentar l’Assumeix de l’Arquitecte i de l’Aparellador visats pel Col·legi Oficial 
corresponent. 
 
(...) 
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4.2.  G1954/2020. Expt. 168/2020. AOG. 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per substituir el paviment del terra i tombar envà de 
l’immoble situat al carrer Mestral, núm. 16 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
 
4.3.  G1955/2020. Expt. 169/2020. DD. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per canviar teules de la coberta existent per uniformitat 
de color al polígon 39 parcel·la 98 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici 
de tercers. 
 
(...) 
 
4.4.  G1956/2020. Expt. 170/2020. GAC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per pavimentar l’interior de la caseta, reparar el 
fumeral existent i canviar 2 finestres de fusta a l’immoble ubicat al polígon 155 parcel·la 19 A 
de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.5.  G1957/2020. Expt. 171/2020. PC 
Assumpte: Requeriment documents per a realitzar els treballs construcció d’una barbacoa al 
polígon 39 parcel·la 168 de l’Ampolla. 
 
4.6.  G1959/2020. Expt. 172/2020. NMG. 
Assumpte: Requeriment documents per a realitzar els treballs de reformar el bany i 
construcció barbacoa al Passeig del Centre, núm. 33 de l’Ampolla. 
 
4.7.  G1960/2020. Expt. 173/2020. HUW. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per modificar murs per col·locar portes a l’immoble 
carrer Tramuntana, núm. 1 de l’Ampolla., i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
 
4.8.  G1961/2020. Expt. 174/2020. MJFP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   substituir la coberta del magatzem agrícola afectada 
per aluminosis al polígon 89 parcel·la 236 de l’Ampolla, en els termes previstos en el 
projecte tècnic presentat i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
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(...) 
 
 
4.9. G1194/2019. Avanç Pla especial urbanístic per càmping 
Assumpte: Trasllat informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre a 
la consulta prèvia referent a l’emissió d’informe desfavorable sobre la consulta d'avaluació 
ambiental del pla especial urbanístic càmping Mas de Capelo, polígon 72, parcel·les 5, 8, 
20, 21 i 22, de l'Ampolla. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G2005/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar les factures des de la núm.  1471 fins la núm. 1509 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  62.613,86 €. 
 

5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G1945/2020 Servei taller per canviar 
pneumàtics vehicle IVECO 

TMM 227,50 47,18 50116500-6 

G1947/2020 Servei treballs de reparació de 
maquinària agrícola i jardineria 
de la brigada 

Taller Gandia CB 122,74 25,76 50530000-9 

G1948/2020 Subministrament d’aglomerat 
per arranjament de camins 

Kanars SL 139,50 29,30 24327300-5 

G1995/2020 Subministrament d’articles 
diversos per manteniment 
enllumenat públic 

Ebrequalitat SA 139,55 29,31 31530000-0 

G1996/2020 Subministrament de projectors 
de l’església i columna 
troncònica per millores 
enllumenat 

Ebrequalitat SA 869,72 182,64 31530000-0 

G1998/2020 Subministrament de 
desfibril·lador amb kit 

Imposita Serveis SL 973,25 204,38 33182100-0 

G2006/2020 Subministrament de cartutxos 
tòner oficines administratives 

1PCSNET SL 294,72 61,89 30125100-2 

 

(...) 
 
5.3. G1999/2020. Acord contracte obres: Arranjament i pavimentació 1r tram del carrer 
Garidells des del camí de la Bassa de Fornós. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 
G1999/2020 Obres: Arranjament i pavimentació 1r tram del carrer 

Garidells des del camí de la Bassa de Fornós 
 
 

Obres Vent i Sol S.L. 

 
(...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 4.397,60,- € i 923,50,- € d'IVA. 
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5.4. G2002/2020. Acord contracte obres: Actuació Barranc Baconé, compactació i 
estabilització de talussos 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Empresa 

G2002/2020 Obres: Actuació Barranc Baconé, compactació i 
estabilització de talussos 
 

Obres Vent i Sol S.L. 

 

  
(...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 2.200,00,- € i 462,00,- € d'IVA. 
  
(...) 
 
5.5.  Liquidacions. 
 
5.5.1. G2001/2020. Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent al preu públic 
de la recollida d’escombraries comercials, a Nova Devimar S.L. per l’exercici 2019, per 
import de 13.303,62 € 
 
5.5.2. G2003/2020. Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent al preu públic 
de la recollida d’escombraries comercials, a Cetarea Productos del Mar S.L. per l’exercici 
2019, per import de 3.155,69 € 
 
5.5.1. G2001/2020. Es dona compte a la Junta de la liquidació corresponent a la concessió 
de l’ús privatiu de la finca propietat municipal per a exercir-hi l’activitat de serveis funeraris a 
Tanatorios y Servicios S.L. per l’exercici 2020, per import de 1.378,04 € 
 
5.6. IIVTNU 
 
5.6.1. G1997/2020 
ASSUMPTE:   DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IIVTNU (Requeriment 
documents 
CONTRIBUENT: BUILDINGCENTER SA representada per    
   SUNCAPITAL MANAGEMENT SL 

l’immoble amb Referència Cadastral 6605604CF0260F0028XO   
 
5.5.2. G2000/2020 
SUBJECTE PASSIU:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 
REPRESENTADA PER: GESTORIA PINOS XXI SL     
     
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. 
 
(...) 
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5.5.3. G2021/2020.   
CONTRIBUENT:  JPF. 
ASSUMPTE:   Pròrroga IIVTNU 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir la pròrroga de 6 mesos sol·licitada. 
 
(...) 
 
5.6. IBI 
 
5.6.1. G2004/2020.  
SOL·LICITANT: PROMOCIONES ARAGON BRITANIA SA 
ASSUMPTE:  SEGREGACIÓ FINQUES 
 
 (...) 
 
Primer.- Anul·lar els rebuts existents de les finques matrius i practicar noves liquidacions 
amb les noves dades facilitades per la Gerència Territorial de Cadastre,   
 
 (...) 
 
5.7. IIVTM. 
 
5.7.1. G1994/2020. 
ASSUMPTE:  Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica 
SUBJECTE PASSIU: AAS 
Informació gestió impost. 
 
5.8. Taxa entrada vehicles. 
 
5.8.1. G1746/2020. 
ASSUMPTE: Revisió taxa 
SUBJECTE PASSIU: PCC 
 
(...) 
 
Primer.- Desestimar la petició presentada per la Sra. Pilar Colomines Capera de revisar la 
taxa d’entrada de vehicles al carrer Ventura Gassol núm. 8 (referència cadastral 
7409902CF0271G0001ZK). 
 
(...) 
 
5.9. G1363/2019. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 6 Projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
(...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 6 per import de 22.506,94 € (VINT-I-DOS MIL 
CINC-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS).corresponent a les obres 
realitzades durant el mes d’octubre de 2020. 
 
(...) 
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5.10. G 1512/2020.  
Assumpte: Subvenció llibres escolars curs 2020-2021. 
Peticionari: EFC 
Desestimar per està fora de termini. 
 
5.11. Taxa escombraries.  
 
5.11.1. G1965/2020. 
Assumpte: Revisió taxa escombraries. 
Subjecte passiu: AMA 
 
(...) 
 
Primer.- Estimar la petició de revisió de la taxa d’escombraries de l’immoble situat al carrer 
Alacant, núm. 12 de l’Ampolla instada pel Sr. Andrés Martínez Avelló. 
 
(...) 
 
5.11.2. G2025/2020. 
Assumpte: Criteris Ordenança taxa escombraries. 
Subjecte passiu: MHB. 
(...) 
 
Únic.- Comunicar a la peticionària que d’acord amb l’article de l’ordenança fiscal nº 11 
reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació 
d’aquests, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
que és produeixin o es puguin generar en vivendes, domicilis o d’altres immobles de 
naturalesa urbana situats en l’àrea d’influència d’on es presta el servei municipal, que inclou 
el servei de deixalleria municipal.  
En relació a l’article 5.1 de l’ordenança al que fa referència, queda clar la recepció 
obligatòria de la taxa per unitat d’habitatge, entenent-se  com a habitatge el que es destina o 
és susceptible de ser destinat  a domicili particular de caràcter familiar. No es pot fer cap 
distinció pel fet de ser primera o segona residència ja que la Corporació, d’acord amb 
l’article 26 1.a  de la llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local té l’obligació de 
prestar el servei a tots els habitatges del municipi  sense distinció.  

6.- ALTRES 
  
6.1. G2028/2020.  Aprovació, si escau, de les bases reguladores de subvencions per al 
foment del comerç del municipi de l’Ampolla durant la setmana del comerç local. 
 
6.2. G2049/2020. PROPOSTA  D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE 
DANYS (LOT 4).  
 

(...) 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ampolla l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar 
les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
 

Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil ARAG SE, per 
un import de 1.417,10 euros, amb vigència des del 20/11/2020 al 20/11/2021. 

(...) 


