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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  19 D’OCTUBRE 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 5 D’OCTUBRE  DE 2020. 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- 
 
 Correspondència. 
 
 
2.1.2. Direcció General de comerç 
Expt: núm. 119/05-T-21 
Assumpte: Solꞏlicitud de pròrroga de qualificació de l’Ampolla com a turística a 
efectes d’horaris comercials. 
 
En data 8 d’octubre de 2012, fou dictada resolució del Director General de comerç per la 
que s’ampliava la qualificació de l’Ampolla om a turística a efectes d’horaris comercials per 
període comprès entre l’1 de març i el 31 d’octubre, per un termini de vuit anys, prorrogable 
mitjançant declaració responsable sempre i quan continuïn vigents les condicions que 
determinen la qualificació d’aquest municipi com a turístic a efectes d’horaris comercials. 
 
El motor econòmic de l’Ampolla, com a municipi del litoral català, són els ingressos 
provinents del turisme. Durant la temporada del mesos de març fins a l’octubre, és un destí 
de visitants d’arreu del territori català, espanyol i europeu, bàsicament; afluència estacional 
que s’ha vist incrementada arrel de la proliferació de la modalitat d’allotjaments d’habitatges 
d’ús turístic que permet que moltes famílies puguin passar estades més llargues. 
 
Atès que s’ha exhaurit el termini de vigència de la qualificació de l’Ampolla com a municipi 
turístic i, des de la Direcció General de Comerç se’ns comunica que aquesta és prorrogable, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Únic.- Solꞏlicitar  a la Direcció General de Comerç la pròrroga, per un període de 4 anys, de 
qualificació de l’Ampolla com a turística a efectes d’horaris comercials, per període comprès 
entre l’1 de març i el 31 d’octubre, atès que continuen vigents els requisits que van 
determinar aquesta qualificació. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
   
3.1. G1833/2020. NCJ i PRB.- Canvi de titularitat de nínxols.  
 
3.2. G1834/2020 SPM.- Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.3. G1835/2020. RFL. – Canvi titularitat gual. 
 
3.4. G1540/2020. HCM i MJL. Expedient: Ajut “xec nadó”.  
  
3.5. G1838/2020.    Comunitat de propietaris Eudald Pedrola 52.- Estimar petició de 
l’arranjament del paviment i la instalꞏlació de llum al Passeig del Centre, núm. 52 de 
l’Ampolla. 
 
3.6. G556/2020. BFG.- Còpia de l’expedient G556/2020 de restauració de la realitat física 
alterada i de l’odre jurídic alterat. 
 
3.7. G1851/2020. JLSB, en representació de Delta Green S.L.- Acceptacio numeració 
carrer 
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3.8. G1852/2020. Servicios Agroambiental BFM S.L.-  comuniquen la propera realització 
d’un tractament fitosanitari no agrari a la SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE L’AMPOLLA 
D’ENDESA, al polígon 89, parcelꞏla 9000 del 26 d’octubre al 20 de desembre de 2020.  
 
3.9. G677/2020.  XMC.- Autoritzar l’ampliació de la terrassa del local fins el 31 de desembre 
de 2020. 
 
3.10. G1878/2020. MDRF i AFE.- Estudiar proposta tècnica arranjament carrer Passeig del 
Centre. 
  
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
  
4.1. G1166/2019. Expt. 102/2019 MTMU.- Pròrroga llicència 
 
(...) 
 
Únic.- Atorgar una pròrroga de 6 mesos  a la Mª Teresa Muiño Ungil per a realitzar les obres 
esmentades, en les condicions detallades en l’acord de la concessió de la llicència de la 
Junta de Govern del dia 08-07-2020. 
 
4.2.  G1584/2020. Expt. 135/2020. BCC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per canviar finestres i portes de l’immoble situat al 
polígon 126 parcelꞏla 35 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
Segon.- Denegar la petició de tancament del porxo per comportar un augment de volum de 
l’edificació. 
 
(...) 
 
4.3. G1621/2020. Expt. 144/2020. JJA. 
 
(...) 
 
  
Primer. Concedir llicència municipal   municipal per a realitzar els treballs consistents en 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Marinada, parcelꞏla 1.8 C de la 
urbanització Cap Roig de l’Ampolla, en els termes previstos en el document tècnic presentat 
i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.   
 
 (...) 
 
4.4. G1661/2020. AMBR, en representació de Manric Servicios Integrales SL 
Assumpte: Cèdula de qualificació urbanística de la parcelꞏla situada a l’Av. Baconé, núm. 
14 de l’Ampolla, amb referència cadastral  7709914CF0271B0001OL, i  
  
4.5. G1669/2020. Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori 
Assumpte: Aprovació inicial Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel 
que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d’Aran 
 
Des de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori ens trameten el Pla director urbanístic de 
les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del 



 
 

-4- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 
www.ampolla.cat

territori d’Aran, per tal de donar compliment del punt 8 de l’esmentada resolució del 
conseller de Territori i Sostenibilitat i de conformitat amb el que disposa l’article 83.2 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, se’ns dona un termini d’audiència d’un mes, per tal que 
puguem deduir els informes i alꞏlegacions que estimeu convenients. 
 
Atès que s’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal, amb les següents 
conclusions: 
 
“La implantació d’un càmping no hauria d’estar condicionada directament a la qualificació 
dels terrenys on es pretén ubicar. El mateix Pla director pot determinar per a cada cas les 
condicions que han de tenir les instalꞏlacions amb la finalitat potenciar al valors ambientals 
de la zona.” 
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Únic.- Donar trasllat de l’informe emès. 
 
4.6.  G1726/2020. Expt. 149/2020. EGC. 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per al tancament amb mur de formigó   de la parcelꞏla 
44 del polígon 76 de l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
  
(...) 
  
4.7. G 1728/2020. Expt. 151/2010. MBA. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per a sanejar les parets de la façana de l’immoble 
ubicat al carrer del Mig, núm. 14 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer.  
 
(...) 
 
4.8.  G1729/2020. Expt. 152/2020.  FL. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal  per renovar les bigues en mal estat de l’immoble situat 
al polígon 39 parcelꞏla 44 de l’Ampolla, sense que això comporti cap augment de volum, i 
salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
  
(...) 
  
4.9.  G1730/2020. Expt. 153/2020. PC. 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per formigonar el camí particular  de la seva finca 
situada al polígon 39 parcelꞏla 168 de l’Ampolla., i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
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(...) 
 
4.10. G 1731/2020. Expt. 154/2010. AMC 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per repicar la planta baixa de la façana de l’immoble 
situat al   carrer Marcel Miralles  cantonada amb carrer Mallorca  de l’Ampolla, i salvat el dret 
de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(...) 
 
4.11.  G1733/2020. Expt. 155/2020. VCA. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència   per la construcció d’una bassa de reg de dimensions 5 x 2 
metres i alçada d’1 metre i construcció de mur d’1,5 d’alçada per separar la bassa del 
magatzem existent al polígon 89 parcelꞏla 252 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.12. G1734/2020. Expt.156/2020. JCB. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per canviar 6 finestres i dues portes de l’immoble 
situat al carrer Banys, núm. 26 baixos de  l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
 (...) 
 
4.13. G1735/2020. Expt.157/2020. LRP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal    per fer actuacions de millora de l’eficiència energética 
i de la instalꞏlació elèctrica de l’habitatge unifamiliar situat polígon 76 parcelꞏla 97 de 
l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.14. G1736/2020. Expt.158/2020. JMC. 
 
(...) 
 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per substituir la banyera per plat de dutxa al bany de 
l’immoble situat a l’Av. Baconé, núm. 2 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.15. G1737/2020. Consorci d’Aigües de Tarragona. 
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El Consorci d’Aigües de Tarragona comunicar d’inici d’obres:  
PC17Pc. “Projecte de Variant de traçat i Soterrament dels autoportants".  
TM de L'Ampolla, El Perelló, L'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. BE72Pc. 
“Projecte Bàsic de Reducció del risc microbiològic a l'ETAP de l'Ampolla”. TM de L'Ampolla. 
 
Les obres tenen caràcter supramunicipal i no esgoten la seva funcionalitat en el terme de 
l’Ampolla.  
 
D’acord amb els articles 127.1 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Aigües i l’article 26.5 del DL 3/2002, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i donat el seu caràcter, les obres no 
estan subjectes a llicència, ni aprovació municipal ni a qualsevol acte de control preventiu 
municipal. 
 
4.16. G1750/2020. ENF.- certificat de compatibilitat urbanística del polígon 27 parcelꞏla 10 
de l’Ampolla, s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
 
4.17. G1759/2020. Expt.163/2020. APFÑ. 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per reformar la cuina i els banys de l’immoble situat al 
carrer Ronda del Mar, núm. 52 escala C 2n 3ra de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
  
(...) 
 
4.18. G1760/2020. Expt. 160/2020. MCVB. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar   la realització de les obres per colꞏlocar un armari prefabricat per 
comptadors d’aigua i llum, amb llosa de formigó i rasa per connexió de l’habitatge a la via 
pública al carrer Romaní, núm. 10 de l’Ampolla. 
  
(...). 
 
4.19. G1761/2020. Expt.161/2020. TM. 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal   per enderroc de paret i cel ras als locals 3 i 4 del Club 
Nàutic de l’Ampolla situats a l’Av. Ramon Pous de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
  
(...) 
 
4.20. G1762/2020. Expt.162/2020. AJC. 
 
 (...) 
 
Primer.- Autoritzar   la realització de les obres per desplaçar el comptador i obrir la vorera 
per la connexió fent una regata a la via pública   a l’habitatge situat al carrer Marinada, núm. 
6 de l’Ampolla. 
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(...) 
  
4.21. G1765/2020. MME.- informació en relació a la legalitat de la construcció i antiguitat al 
carrer Agram núm. 3 de l’Ampolla ref. Cad. 7608502CF0270H0001UP. 
 
  
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G1828/2020. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm.  1331 fins la núm. 1354 de l’exercici del 2020,  totes 
inclusives,  per import de  233.617,45 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis i/o 
subministrament. 
 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV

G1767/2020 Servei reparació instalꞏlació 
megafonia camp de futbol 

JLSB   (Tecnorepair) 687,31 144,34 50330000-7 

G1768/2020 Subministrament gel 
hidroalcohòlic dependències 
municipals 

Colomines S.L. 234,48 ----- 24455000-8 

G1770/2020 Subministrament de 
mascaretes personalitzades

Dies de platja SCP 205,17 ------ 35113400-3 

G1771/2020 Servei reacondicionament i 
retolació de senyal urbana

Impresiones Digitales 
del Baix Ebre S.L.

80,00 16,80 31523200-0 

G1772/2020 Subministrament 
dosificadors higiènics per 
dependències municipals

CINMAG SL 510,00 
35,85 

107,10 
--- 

33141626-4 

G1773/2020 Subministrament i 
colꞏlocació de tres esglaons 
de fusta parc infantil 

Urbe SBD S.l. 225,00 47,25 34928400-2 

G1774/2020 Subministrament de 
paperera escombraries amb 
pedal  

Ferreteria i Elect. Joel 
SL 

517,23 108,62 39540000-9 

G1775/2020 Subministrament d’articles 
de ferreteria per brigada

Ferreteria i Elect. Joel 
SL

252,06 52,93 44316400-2 

G1776/2020 Subministrament estris de 
cuina i material de ferreteria

Ferreteria i Elect. Joel 
SL

415,21 87,19 44316400-2 

G1777/2020 Subministrament de pals de 
fusta brigada municipal

FR Rebull i Serveis SL 516,78 108,52 34928210-3 

G1779/2020 Servei revisió periòdica 
baixa tensió instalꞏlacions 
camp de golf 

Bureau Veritas 
Inspección y Testing 
SL

365,00 76,65 45315600-4 

G1780/2020 Servei manteniment i 
reparació furgoneta IVECO 
de la Brigada 

Garcid S.L. 767,87 63,14 50112000-3 

G1781/2020 Servei transport 
mercaderies 

Transpallares S:L 
MRW

396,89 83,35 64100000-7 

G1782/2020 Adquisició instruments 
escola de música 

MAGC 628,17 131,92 37310000-4 

G1783/2020 Servei recull de programació 
de la setmana del comerç

DCF 320,00 67,20 92110000-5 

G1785/2020 Subministrament de material 
oficina 

ACG (Llibreria 
Avelina)

50,94 10,70 50192000-1 

G1790/2020 Subministrament de bosses 
setmana del comerç 

Publicitat Merlin SL 1.702,00 357,42 18900000-8 

G1791/2020 Servei reparació ascensor 
edifici de l’Ajuntament

Thyssen SLU 3.585,00 752,85 50750000-7 

G1792/2020 Servei actuació xaranga JJVG 700,00 147,00 92312130-1
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Estrella band festes de la 
Segregació 

Xaranga Estrella Band -105,00 
retenció 

G1794/2020 Serveis de formació 
personal Ajuntament 
(anglès) 

ADE OF LAND 
LANGUAGES SLU 

1.393,28 ---- 80000000-4 

G1795/2020 Servei actuació xaranga Suc 
d’anguila Setmana del 
comerç 

Xaranga Suc 
d’Anguila 

1.150,00 241,50 92312120-1 

G1796/2020 Servei reparació provisional 
porta comptadors de llum 
Pavelló  

Serralleria J. Mauri SL 249,35 52,36 45421160-3 

G1798/2020 Subministrament de guants 
mesures COVID 

Herraiz Maquinaria 
ICA SAU

99,88 ---- 18424300-0 

G1800/2020 Subministrament de jocs de 
xarxa camp de futbol 

Sports Fevi SL 105,32 22,12 37400000-2 

G1801/2020 Servei reparació avaria 
electrònica de xarxa de Creu 
roja per tempesta 

Telex SA 708,59 148,80 50300000-8 

G1803/2020 Servei lloguer articulada per 
penjar llums de Nadal 

Manain Elevació SL 1.0778,30 226,44 37400000-2 

G1804/2020 Substitució placa per efectes 
tormenta al Pavelló vell

Contrafoc Protecció 
Contra incendis S.L.

592,85 124,50 45313210-9 

G1805/2020 Subministrament de cartells 
activitats esportives 

Impremta Querol SL 222,91 46,81 22000000-0 

G1806/2020 Servei captura de coloms 
amb gàbies al nucli urbà

Aus Control 950,00 199,50 32342000-2 

G1807/2020 Servei reparació aparell so 
per incidència provocada 
per la tempesta 

JLSB   (Tecnorepair) 170,00 35,70 50342000-4 

G1809/2020 Subministrament de 
desinfectant plantes dels 
peus pel tema COVID

CINMAQ SL 99,84 20,97 33631600-8 

G1815/2020 Subministrament 
d’indumentària treball 
brigada 

Herraiz Maquinaria 
ICA SAU 

835,56 175,47 18110000-3 

G1817/2020 Subministrament de taulet 
tractat per Passeig marítim

Hierros Delta SL 2.198,96 461,99 18110000-3 

G1820/2020 Servei events sessió cuina 
gestió i contractació de 
cuiners i producció de 
l’esdeveniment GastroEbre

GASTROEVENTS SC 14.890,00 3.126,90 79952100-3 

G1823/2020 Servei disseny gràfic 
impressió lones programes, 
bànners i gestió xarxes 
socials GastroEbre 

REPICAT SC 3.966,94 833,06 7124000-6 

G1824/2020 Subministrament de panell 
cartró ploma i marc de fusta

RBCT (MACA 
DECORACIÓ)

75,16 15,78 35261000-1 

G1826/2020 Servei desinfecció i neteja 
instalꞏlacions esportives i 
escola 

Urbaser SA 4.376,77 919,12 90921000-9 

 
 (...) 
 
5.3. G1789/2020. Solꞏlicitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i 
necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020 i següents. 
 
5.4. Drets de connexió abastament i sanejament. 
 
5.4.1. G1837/2020.   JHG 
Assumpte: Devolució ingressos indeguts drets de connexió d’abastament i sanejament de 
l’immoble situat al carrer Girona, núm. 9  de l’Ampolla perquè ja estaven ingressats. 
  
5.5. IVTM. 
 
5.5.1. G1744/2020.  
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Assumpte: Modificació base de dades. 
 
(...) 
 
Primer.- Anulꞏlar  els rebuts de l’exercici 2020 i modificar la base de dades anotant la baixa 
pertinent per als propers exercicis 
 
 (...) 
 
5.5.2. G1812/2020. 
CONTRIBUENT: JSC  
ASSUMPTE:  PETICIÓ EXEMPCIÓ IVTM T-807xxxx 
 
 
(...) 
 
Primer.- Desestimar la seva petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de Tracció 
Mecànica per no ajustar-se a l’ordenança de l’Impost. 
 
(...) 
 
5.5.3. G1819/2020. 
CONTRIBUENT: JSC  
ASSUMPTE:  PETICIÓ EXEMPCIÓ IVTM B-517xxx 
 
(...) 
  
 
Primer.- Desestimar la seva petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de Tracció 
Mecànica per no ajustar-se a l’ordenança de l’Impost. 
 
(...) 
 
5.5.4. G1821/2020. 
CONTRIBUENT: JSC  
ASSUMPTE:  PETICIÓ EXEMPCIÓ IVTM OR-821xx 
 
 
(...) 
  
 
Primer.- Desestimar la seva petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de Tracció 
Mecànica per no ajustar-se a l’ordenança de l’Impost. 
 
(...) 
 
 
5.5.5. G1822/2020. 
CONTRIBUENT: JSC  
ASSUMPTE:  PETICIÓ EXEMPCIÓ IVTM T-325xxx 
 
(...) 
  
 
Primer.- Desestimar la seva petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de Tracció 
Mecànica per no ajustar-se a l’ordenança de l’Impost. 
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(...) 
 
 
5.5.6. G1876/2020. 
CONTRIBUENT: VFS 
ASUMPTE: Baixa rebuts 
 
 (...) 
 
Primer.- Desestimar la petició d’anulꞏlació del cobrament de l’IVTM presentada que si no 
aporta la baixa de la Prefectura de Trànsit no es pot donar de baixa del padró municipal de 
vehicles, però considerant la seva situació pot demanar el fraccionament del pagament dels 
impostos que tingui pendents. 
 
(...) 
 
5.6. IBI 
 
5.6.1. G1745/2020 
CONTRIBUENT: FJCC 
ASSUMPTE:  DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI URBANA 
 
 
 (...) 
 
Primer.- Practicar noves liquidacions dels exercicis 2019 i 2020 d’acord amb les dades de 
les noves valoracions. I un cop comptabilitzada la part que li pertoca pagar   
 
(...) 
 
5.6.2. G1793/2020 SES i HRS 
ASSUMPTE:  Rectificar titularitat. 
 
5.6.3. G1827/2020 
CONTRIBUENT: JDT 
ASSUMPTE: l’ajornament en 1 termini  de l’IBI urbana i escombraries de l’Av. Generalitat 
5 6 00 B / 1 P 00 14   
 
5.7. Preu públic escombraries. 
 
5.7.1. G1877/2020. 
CONTRIBUENT: JCL.   
ASSUMPTE: BAIXA TEMPORAL PER MANCA D’ACTIVITAT. 
 
5.8. G1363/2019. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 4 Projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
  
 (...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 4 per import de 43.650,45 € (QUARANTA-TRES 
MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS), corresponent a 
les obres realitzades durant el mes d’agost de 2020. 
 
(...) 
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5.9. G1363/2019. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 5 Projecte “Nou dipòsit 
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla”. 
 
  
 (...) 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 5 per import de 178.624,69 € (CENT SETANTA-
VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS), 
corresponent a les obres realitzades durant el mes de setembre de 2020. 
 
(...) 
 
5.10 G982/2020. CGC. 
Assumpte: devolució fiances 
 
  
(...) 
 
Primer.- Procedir a la devolució de les fiances dipositades en concepte de gestió de residus 
i de reposició serveis i instal.lacions urbanes, l’import de les quals ascendeixen  a 600,00 € i 
1650,00 €, respectivament, mitjançant ingrés en el compte bancari que ens heu de facilitar. 
 
(...) 
 
6.- ALTRES 
 
6.1. G660/2019 
TITULAR:   ELG 
NÚM. EXP:  ACT 80/2014 (G660/2019) 
ACTIVITATS:   REFUGI I RESIDÈNCIA PRIVADA D’ANIMALS 
EMPLAÇAMENT:  POLÍGON 126 - PARCEL.LA 7  
TRAMITACIÓ:   ANNEX III, REGIM DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL 
 
 
(...) 
 
Primer.- Donar per complimentat el règim de comunicació ambiental  per a l’inici de les 
activitats de refugi d’animals (anomenada “Coll de la Casa”) i de residència privada 
d’animals (anomenada “Can Nene”), emplaçades al polígon 126 parcelꞏla 7, subjectes al 
control ex-post per part de l’Ajuntament. 
 
(...) 
 
6.2. G1802/2020.  Recurs de reposició presentat pel CAT 
Assumpte: Donar compte de la resolució de l’Alcaldia.per la qual es desestima el recurs 
de reposició contra la valoració cadastral presentat pel Consorci Concessionari d’Aigües per 
als Ajuntaments i Indústries de Tarragona (CAT), l’extracte de la qual és:  
 
 
“1 Aquesta corporació no és competent per a la determinació de la valoració cadastral ni per 
a l’aprovació de noves ponències de valors segons el Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 
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2 L’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de l’ajuntament de 
l’Ampolla, modificada en acord plenari el 21 d’octubre de 2019, no preveu el tipus de 
bonificació o exempció que es solꞏlicita i tal com reconeix el recurrent en el seu escrit, els 
articles 62 i 73 Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no contemplen cap bonificació o exempció de 
la quota per aquest tipus de Consorcis formats per ajuntaments i industries.  
3 No correspon la suspensió sense garantia, d’acord amb l’article 224 1 de la Llei General 
Tributària 
4 El present recurs es presenta fora de termini d’acord amb l’article 14 2 c del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes.” 
 
6.3. G1808/2020. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei de 
neteja viària del municipi de l’Ampolla. 
  
(...) 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi de 
l’Ampolla, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb pressupost base de licitació de 
264.000.00 €, i  26.400,00  € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 
10%, i una durada del contracte de 3 anys prorrogables 2 anys més. 
 
(...) 
 
  
  
 


