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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 22 D’ABRIL DE 2021 

 
 
 
 
 
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: 20:30 H. 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA  12 D’ABRIL DE 2021 
 
Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G681/2021   Club Gimnàstica Rítmica. 
Assumpte: Material sostret. 
 
3.2. G689/2021. JBN 
Assumpte: Proposta Pla actuació per garantir el compliment de la normativa sobre 
pernoctació als espais naturals del delta de l’Ebre. 
 
 (...) 
 
Únic.- Estudiar la seva proposta. 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1.  G364/2021. Expt. 46/2021. ILC 
 
 (...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per rebaixar la vorera per permetre entrada de 
vehicle al carrer Gregal de l’Ampolla, en els termes previstos en l’esquema presentat   
 
(...) 
 
4.2. G451/2021. Murtom Inversions S.L. 
Assumpte: informe referent a què l’immoble situat al polígon 134 parcel·la 16 (referència 
cadastral 43186A134000160001HP) no està incurs en cap expedient d’infracció urbanística. 
 
4.3. G530/2021. ALC 
Assumpte: Certificat urbanístic de la finca amb referència cadastral la Parcel·la Cadastral 
5998418CF0159H0001JS , s’acorda, per unanimitat dels assistents: 
 
 
4.4. G531/2021. MLDC 
PETICIÓ: Llicència de parcel·lació de la  finca amb referència cadastral  

619927CF0169G0001SU 
SITUACIÓ:  Avinguda Mediterrània, 15-17 
 
Requeriment esmena deficiències. 
 
4.5. G534/2021. Expt. 62/2021 MLG . 
 
(...) 
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Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per pavimentar  exterior 5 x 3 m a la parcel·la 14 
A del polígon 133 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 

 
4.6. G535/2021. Expt. 63/2021 PC . 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per reparació de la teulada de l’immoble ubicat a 
la parcel·la 168 del polígon 39 (Disseminats 295) de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
 
 (...) 
 
4.7. G536/2021. Expt. 64/2021 PCB. 
 
  
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per col·locació de tanca a la parcel·la i 
col·locació de pedra per humitat a l’immoble situat al Passeig de l’Arenal, núm. 20 de 
l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.8. G540/2021. Expt. 66/2021. JPF 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reparar el balcó de l’immoble situat al carrer 
Sant Sebastià, núm. 7 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.9. G542/2021. Expt. 67/2021. MBC. 
 
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per obertura d’un mur per tal de crear una 
connexió entre dos espais de l’habitatge i la substitució de 3 finestres a l’immoble situat al 
carrer Lleida, núm. 14 1r. de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
 (...) 
 
4.10. G543/2020. Expt. 68/2021. MCCC 
 
 
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX  per una instal·lació fotovoltaica  de 3,10 kWp 
per autoconsum, acollida a la modalitat d’autoconsums en excedents a la coberta de 



 
 

-4- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 

Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 

Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 

www.ampolla.cat 

 

l’habitatge situat al carrer Llevant, núm. 20 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
(...) 

 
4.11. G544/2021. JPM. 
Assumpte: informe referent a què l’immoble situat al polígon 89 parcel·la 164 (referència 
cadastral 43186A890001640001UF) no està incurs en cap expedient d’infracció urbanística. 
 
4.12. G554/2020. Expt. 69/2021. MSM. 
 
(...) 
  
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX  per instal·lació d’una estructura metàl·lica i 
tendal al davant del seu local a l’Av. Marítima Ramon Pous, en els termes previstos en el 
plànol de situació i croquis adjunts, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, i 
amb el condicionant que sol·liciti autorització a Ports de la Generalitat pel que fa a la part 
que es troba dintre de l’àmbit portuari. 
 
 (...) 

 
4.13. G5612021. Expt. 70/2021. SB 
 
(...) 
 
Únic.- SUSPENDRE l’atorgament de la llicència per al tancament , amb ·pals de fusta i 
filferro elèctric rodó, de la part de la parcel·la 6 del polígon 79 de l’Ampolla fins que no 
s’aporti l’autorització de Carreteres. 
 
4.14.  G621/2021. Expt. 71/2021. FMR. 
 
(...) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per al tancament , amb pilans de fusta i ferro, de 
les parcel·les 52 i 13 del polígon 126 de l’Ampolla, segons plànol de situació adjunt i, salvat 
el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
  
 (...) 
 
4.15. G622/2021. Expt. 72/2021. JRPF. 
 
  (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar el bany de l’immoble situat al carrer 
Tarragona, núm. 2 escala A 2n 3ra de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers. 
 
  (...) 
 
4.16. G623/2021. Expt. 73/2021. FPS 
  
  (...) 
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Primer.- Concedir llicència municipal a XXX  per reparar esquerdes de les parets de la 
façana i canvi coberta de magatzem a la zona Pollastre núm. 21 de l’Ampolla, i salvat del 
dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.17. G624/2021. Expt. 74/2021. JOC. 
  
 (...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per canviar el revestiment de la piscina i 
paviment exterior a l’immoble del carrer Montsià, núm. 8 de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.18. G625/2021. Expt. 75/2021. GEC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per pintar i reparar esquerdes de la façana de 
l’immoble situat al carrer Ventrol, núm. 1 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer. I amb el condicionant que en cas de què s’hagi de muntar una bastida 
caldrà presentar assumeix signat per tècnic competent. 
 
(...) 
 
  
4.19. G627/2021. Expt. 76/2021. FMP 
  
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per pavimentar exterior a la parcel·la de 
l’immoble ubicat al carrer Mar Roig, núm. 41 de la urbanització Ampolla Mar de l’Ampolla, i 
salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
 (...) 
 
4.20. G628/2021. PG. 
Assumpte: Certificat urbanístic  de la finca amb referència cadastral 
43186A133000500000GI. 
  
 
4.21. G664/2021. Expt. 77/2021. CNF. 
  
(...) 
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per canviar banyera per plat de dutxa i 
arranjament de manises del bany al Disseminats 1055 de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
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4.22. G665/2021. Expt. 78/2021. RMB. 
  
(...)  
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per fer una barbacoa a la parcel·la del carrer 
Bassa de les Olles, núm. 1 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, amb el condicionant que es posi a una distància mínima dels veïns de 2:00 m”. 
 
(...)  
 
4.23. G666/2021. Expt. 79/2021. MAMFS. 
  
(...)  
 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar el bany de l’immoble situat a l’Av. 
Barceloneta, núm. 17 3 3ra de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
 (...)  
 
4.24. G667/2021. Expt. 80/2021. Comunitat de Propietaris edifici Minini. 
  
  
  (...)  
 
Primer.- Concedir llicència municipal a la Comunitat de Propietaris edifici Minini per reparar 
coberta de l’edifici situat al carrer Ramon Llull, núm. 1-3   de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
  (...)  
 
4.25. G674/2021. Expt. 81/2021. JSP. 
  
  (...)  
  
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per rebaixar fins al terra la finestra de la façana 
del local situat a la pl. González Isla, núm. 17 baixos de l’Ampolla, i salvat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, significant-li que la propietat de la façana és de la 
Comunitat de Propietaris. 
 
  (...)  
 
4.26.G26/2021 – Expt. 4/2021 LAM i DPS 
 
Advertiment de caducitat. 
 
4.27. G2196/2020. L’Ampola Relax S.l.  
Assumpte: Règim de comunicació de primera ocupació: (expedient 180/2018).    
 
(...) 
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Primer.- Donar per complimentar el règim de comunicació de la primera utilització i ocupació 
de l’edifici plurifamiliar de 7 habitatges situat al carrer Ronda del mar, núm. 16 de l’Ampolla, 
instat per L’Ampolla Relax S.L., en els termes previstos en el projecte tècnic presentat. 
 
(...) 

 
4.28. G626/2021. JMOL, 
Assumpte: Règim de comunicació de primera ocupació: (expedient 61/16).    
 
 (...) 
 
Primer.- Donar per complimentar el règim de comunicació de la primera utilització i ocupació 
de l’habitatge entre mitgeres al carrer Migjorn , núm. 5 de l’Ampolla  instat per JMOL, en els 
termes previstos en el projecte tècnic presentat. 
 
(...) 

 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
 
5.1. G675/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 433 fins la núm. 472 de l’exercici del 2021,  totes inclusives,  
per import de  32.565,98  €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
  

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/635/2021 Subministrament de llibres 
setmana cultural 2021 

DCF 67,31€ 2,69€ 22113000-5 

G/636/2021 Servei de neteja contenidors 
urbanitzacions, lligallos i 
roquer 

Agro-Serveis Curto SL 510,00€ 107,10€ 90522400-6 

G/637/2021 Servei de desinfecció del 
camp de futbol 

URBASER SA 4.230,75 888,46€ 45452000-0 

G/638/2021 Subministrament articles de 
regal  per a Setmana 
Cultural 2021 

ACG 243,00€ 51,03€ 18530000-3 

G/639/2021 Subministrament de 
llanterna guardia municipal 

Hierros Delta SL 448,00€ 94,08€ 31521320-3 

G/641/2021 Servei de neteja barranc de 
la Guixa i Sant Pere 

J.Manuel Franch 
Muñoz SL 

1.290,00€ 270,90€ 45111213-4 

G/643/2021 Servei amb retro de 
conservació i manteniment 
de vis públiques 

J.Manuel Franch 
Muñoz SL 

440,00€ 92,40€ 45111000-8 

G/644/2021 Subministrament de sai 
recepció i apliques led 
Ajuntament 

Ebrequalitat SA 81,63€ 17,14€ 31681400-7 
31711100-4 

G/645/2021 Servei de viatges de recebo 
camí pàdel i neteja barranc 
guixa 

Transcar SL 1.087,00€ 228,27€ 14200000-3 

G/647/2021 Subministrament de mimbre 
natural per manteniment i 
conservació 

Ferreteria i 
Electrodomèstics Joel 
SL 

321,82€ 67,58€ 19410000-3 

G/648/2021 Subministrament de 
components electrònics per 
a equips informàtics 

1PCSNET SL 147,71€ 31,02€ 19410000-3 

G/649/2021 Subministrament de 
senyalització de vies 

Rull Serveis de 
Pintura i Retolació SL 

574,00€ 120,54€ 34928471-0 
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públiques, parcs i jardins 

G/650/2021 Subministrament de 
components per a jardineres 

Jardín Móvil SL 1.037,95€ 217,97€ 03110000-5 

G/651/2021 Servei de control de 
“columba livia” pel 
menyscabament de l’espai 
urbà 

CSD 1.900,00€ 399,00€ 90922000-6 

G/652/2021 Servei de neteja al centre 
d’atenció primària 

Pronto Serveis SL 155,00€ 15,00€ 90470000-2 

G/653/2021 Subministrament de pintura i 
dissolvent per a mobiliari 
urbà 

Ferreteria i 
Electrodomèstics Joel 
SL 

5.962,15€ 1.252,00€ 44810000-1 
44832000-1 

G/657/2021 Servei de treballs a la bassa 
de les olles  

PFS 792,00€ 166,32€ 90000000-7 

G/659/2021 Subministrament de ciment-
porland per a manteniment 
de vies públiques 

Fr Rebull Serveis SL 161,00€ 33,81€ 44111200-3 

G/660/2021 Subministrament de treballs 
de reparació de vehicles. 
Quad 

MSB 75,00€ 15,75€ 50115000-4 

G/661/2021 Servei de lloguer de 
maquinària per neteja 
d’urbanitzacions 

Treballs Agrícoles 
Gipe SCP 

7.500,00€ 1.575,00€ 45520000-8 

G/662/2021 Obra de reparació de 
paviment passeig marítim 

Construccions Sentis 
Navarro SL 

1.444,00€ 133,24€ 45233222-1 

G/670/2021 Servei de formació 
presencial Photoshop  

E-forma’t construcció i 
consultoria SL 

2.750,00€ Exempt 80510000-2 

 

  
(...) 
 
5.3. G562/2021. Acord contracte obres: reparació paviment Passeig Marítim per 
manteniment vies públiques. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Empresa 

G562/2021 Obres: reparació paviment Passeig Marítim 
per manteniment vies públiques 
 

Construccions Sentis S.L.  

 
(...) 
  
1. Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs de reparació de paviment Passeig 
Marítim per manteniment vies públiques, a Construccions Sentis Navarro S.L. l'execució del 
qual, es farà d'acord amb les següents condicions: 
 
 (...) 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 1.444,00,- € i 133,24 € d'IVA. 
 
  
5.4 Expedient 582/2021. Acord de l’òrgan de Contractació de d’arrendament 48 mesos 
d’impressora per a la biblioteca municipal 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Ampolla en data 11 de d’Abril de 2019 mitjançant Acord de la 
Junta de Govern es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
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Atès que l’Ajuntament de l’Ampolla en data 6 de maig mitjançant Acord de la Junta de 
Govern es va adherir a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2017.02) va adjudicar els següents lots en les empreses següents: 
 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 
KONICA MINOLTA: Lot: 14 
UTE RICOH: Lot: 15  
BASSO: Lots: 16, 18 i 20 
 
Atès que la biblioteca municipal té necessitat de substituir impressora per a les seves 
tasques ordinàries. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP 
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  
- Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació de 
contractes basats en aquests. 
- Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) 
aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament.  
ACORDA 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació per arrendament de 48 mesos a l’empresa adjudicatària 
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE dels  bens següents:  
LOT-11 Impressora HP COLOR LASERJET MANAGED e87640dn 
 
SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa amb una estimació per la resta 
d’any    d’un  import de 500,00  € i 105,00 d’IVA (21%)  que s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 330 22000  
 
TERCER: El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de 
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, 
d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP: 
 
L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
El codi DIR3:L01439060 
El número d’expedient:G582/2021 
L'òrgan comptable: Tresoreria 
Destinatari: Ajuntament de L'Ampolla 
 
QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar 
les anotacions comptables que procedeixin. 
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – 
UTE, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció domiciliada Carrer Montsant, 16, 08272 Sant Fruitós de 
Bages, Barcelona, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona). 
 
5.5 Expedient 655/2021. Acord de l’òrgan de Contractació de subministrament de 
columna troncocònica i projectors 50 w per actuació ordenació ambiental enllumenat 
públic 
 
ANTECEDENTS 
 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va 
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les 
empreses seleccionades següents:  

ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, i 1.2.4. 
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 
LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22. 
NOVATILU SL pel lot 2.1.  
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 
2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 
2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CM SALVI SL pel lot 2.1. 
SACOPA SAU pel lot 2.1. 
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 
3.17 i 3.20.  
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 
2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15. 
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 
3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
ELECNOR SA pel lot 4.1.  
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3 i 4.2.4. 
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 
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2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ 
D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, 
INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA,  MIATEC 
INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX 
SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, 
MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, 
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS 
INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER 
ENERGY SERVICE.  

3.- Que l’Ajuntament de l’Ampolla  en data 12 de novembre de 2018 es va adherir al sistema 
d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
FONAMENTS DE DRET 

- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP 
en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

- Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació 
de contractes basats en aquests.  

- Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 

- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis 
associats a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 
52/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament.  
 
ACORDA 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ampolla a l’Acord marc de serveis i 
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).  
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, S.L. dels  bens i 
serveis següents:  
SUBMINISTRAMENTS 
4 UT. Columna troncocònica 4m ACT   80.76€     323.04 € 
18 UT. Projectors 50w Milan S   99,50 € 1.791,00 € 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 2.114,04 € i  443,95 
€ IVA (21%) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 165 63304 
 
Quart .- Notificar aquest acord a NOVATILU S.L, com a empresa adjudicatària del contracte 
derivat de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic, Via Ausetània 11 de la localitat de Manlleu (08560), així com al 
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Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF 
P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona). 
 
5.6. G538/2021. RMB.  
Assumpte: Devolució fiances expedient obres 20/2018. 
 
(...) 
 
Primer.- Procedir a la devolució de les fiances dipositades en concepte de gestió de residus 
i reposició i instal·lació de serveis urbans de l’expedient 20/2018, l’import de les quals 
ascendeixen a  804,03 € i 1.502,43 €, respectivament, mitjançant ingrés al compte bancari 
facilitat. 
 
(...) 
 
5.7. IVTM. 
 
5.7. 1. G630/2021 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Tarifa IVTM errònia 
CONTRIBUENT:  AS 
  
5.7.2. G631/2021. 
Assumpte: Nova liquidació i baixa. 
 
5.7.3. G633/2021 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    MMM 
VEHICLE:    T-457xxx 
 
 
5.7.4. G339/2021 
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT:  Petició exempció IVTM per minusvalia  
RECLAMANT:    JGF 
VEHICLE:    2929-DZR 
 
  
5.7.5. G642/2021. 
Assumpte: Baixes.      
 
5.8. Impostos diversos. 
 
5.8.1. G632/2021 
Sol·licitant:  EQD 
Assumpte: Sol·licitud fraccionament i ajornament deute tributari 
 
 
5.8.2. G634/2021 
Sol·licitant:  RS 
Assumpte: Sol·licitud fraccionament i ajornament deute tributari 
 
  

mailto:ccdl@ccdl.cat
mailto:centraldecompres@acm.cat
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5.9. IBI  
 
5.6.1. G167/2021. 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
ÓRGAN AL QUE S’ADREÇA: JUNTA DE GOVERN  
Ref.  expedient: 98704802 
 
(...) 
 
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, 
FINAN 42 SL, 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 FINAN 42 SL, segons el següent detall: 
 

 
Domicili Tributari:   SAN SEBASTIA 0010 1 01 03  
Ref. Cadastral:  7007801CF0270E0019XZ 
  
  
5.10. Exp. G680/2021. Manos Unidas.- Projecte “Millora de l’educació primària i 
higiene de les nenes i nens de dos districtes rurals de Lugazi. Uganda. Fase 3”. 
Assumpte: Ajut humanitari. 
 
(...)  
 
PRIMER: CONCEDIR una subvenció de 2.000,00 € per al projecte indicat conforme la 
documentació presentada  
 
(...) 

 
5.11. G583/2021 
Assumpte: Informe proposta per la devolució dels cost d’energia elèctrica consumit 
per la Llar de Jubilats i pagat per l’empresa Residència Tercera Edat l’Onada, S.L. des 
de el 31 de juliol de 2019 fins el 31 de gener del 2021. 
 
 (...) 
 
Primer.- Retornar a l’empresa Residència Tercera Edat l’Onada, S.L l’import de 1.731,38€ 
sense IVA. 
 
(...) 
 
5.11. G688/2021 OCM 
Assumpte: Desestimar sol·licitud bonificació quota SAIAR 
 
6.- ALTRES 
 
6.1. G935/2020. Aprovació, si escau, del conveni de cooperació per al 
desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i 
Virgili i l’Ajuntament de l’Ampolla. 
 
Antecedents 
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L’Estatut de l’estudiant universitari estableix com a dret específic dels estudiants de grau i 
de màster la realització de pràctiques externes. La Universitat Rovira i Virgili recull la 
normativa de pràctiques aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012 i 
modificada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013 i 27 d’abril de 2017. 
 
L’Ajuntament de l’Ampolla vol donar suport a la formació acadèmica dels estudiants 
universitaris i signar un conveni de cooperació amb la URV amb l’objecte de què realitzin les 
pràctiques al seu centre, acollint estudiants temporalment i en les condicions que es 
preveuran als corresponents convenis específic. L’objecte és permetre als estudiants aplicar 
i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint 
l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, 
facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d’emprenedoria. 
 
Fonaments de dret 
 
La regulació dels convenis està continguda en el capítol VI del Títol Preliminar (arts. 47 a 
53) de la referida Llei 40/2015. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de conveni de cooperació per al 
desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament de l’Ampolla.. 
 
Segon.- Aprovar l’annex a l’esmentat conveni per al projecte formatiu d’una estada en 
pràctiques d’un estudiant d’enginyeria durant el període de 1/07/2021 fins al 31/08/2021. 
 
Tercer.- Autoritzar al Sr. Alcalde, Francesc Arasa Pascual, per a la signatura d’aquest 
Conveni de col·laboració i l’addenda corresponent. 
  
6.2. G 677/2021 
       Act. 5/2021 JFB. 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 passeig de l’Arenal núm. 22, presentat per XXX en qualitat de propietari i 
titular. 
 
 (...) 
 
6.3. G 224/2021. Fragadis S.L. 
ASSUMPTE: Informe prevenció d’incendis en relació a la modificació activitat. 
 
(...) 
 
Únic.- Donar trasllat  a Fragadis S.l. de l’informe desfavorable emès per la Regió 
d’emergències Terres de l’Ebre d’acord amb les conclusions dalt descrites,, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
 
  


