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EXTRACTE DELS ACORDS  
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  24 DE FEBRER 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: 19:45 H. 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2020.- Aprovar per 
unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
No hi ha despatx oficial a despatxar. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. G316/2020. Handbol Club Perelló. 

(...) 

Únic.- Comunicar-los que no hi ha disponibilitat del Pavelló esportiu de l’Ampolla ja que 
tenim actes programats en aquelles dates. 

3.2 G 317/2020. OJR.-  
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar  a la peticionària per posar música a la festa d’aniversari de la nit del 28 
de febrer de 2020, fins a les 24:00 h.. Significant-li que en el cas que es produeixin queixes 
de veïns per possibles molèsties hauran de parar la música. 
 
(...) 
 
3.3. G340/2020. MCG.- Informació activital local carrer Vitòria 2 principal 1ra l’Ampolla. 
 
3.4. G341/2020. Comunitat Miradelta I i II.- Requeriment acord Comunitat per donar de 
baixa el gual. 
 
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
4.1. G679/2019. VCQ, MMCQ i JCQ.-  Rectificació acord Llicència de segregació  de 
terreny. 
 
(...) 
 
Únic.- Modificar l’acord de modificació de la llicència de segregació de la Junta de Govern 
del dia 13-01-2020,  i concedir-los llicència de segregació de la finca registral 1418/13910 
inscrita al tom 3601, llibre 12, foli 19   (que es correspon cadastralment amb la parcel·la 30 
del polígon 83 del terme municipal de l’Ampolla), en la forma que diu la nova documentació 
tècnica presentada i que és: 
  
FINCA INICIAL:  21.571 M2 
 
FINQUES RESULTANTS SUPERFÍCIE 
Finca  resultant 1 (segregada) 11.325,00 m2 
Finca  resultant 2 (resta finca matriu) 10.246,00 m2 
 
4.2. G112/2020. PBA.- 
 
(...) 
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Primer.- Autoritzar-LO per tallar les branques d’un pi que es troba a la parcel·la del carrer 
Garxal, núm. 4 de l’Ampolla, sempre i quan els encarregats de fer les tasques siguin una 
empresa especialitzada en treballs de jardineria. 
 
Segon.- S’haurà de garantir l’estabilitat de l’arbre. 
 
(...) 
 
4.3. G148/2020. Expt. 8/2020. TD 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal XXX per a realitzar els treballs consistents en 
tancament amb tela metàl·lica de 80 metres linials de la parcel·la 44 del polígon 133 de 
l’Ampolla, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
  
(...) 
 
4.4. G149/2020. Expt. 9/2020. Comunitat Valvanera. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a la COMUNITAT VALVANERA per a substituir el 
paviment del passadís exterior de l’immoble ubicat a l’Av L’Ampolla, núm. 38 de l’Ampolla, i 
salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
  
(...) 
 
4.5. G162/2020. Expt. 12/2020. ARH. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a  XXX per reformar el bany de l’immoble situat al 
carrer Ronda del Mar, núm. 56 esc. C, 3r 1ra de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer.  
  
 (...) 
  
4.6. G239/2019. MC.- Instal·lació vetllador. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar a XXX la instal·lació per poder instal·lar un vetllador a la via pública com 
a terrassa del local  situat al carrer Joaquim Pàfila, núm. 5 de l’Ampolla, amb unes 
dimensions de 10,50 x 2 metres, d’acord amb la memòria tècnica presentada. 
 
 (...) 
 
4.7. G192/2020. Expt. 14/2020.  Comunitat Edifici Margarita.- Requeriment documents 
per sanejar  la façana de l’esmentada comunitat situada al Passeig de l’Arenal s/n de 
l’Ampolla. 
  
4.8. G193/2020. Expt. 15/2020. LGZ 
 
 (,,,) 
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Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per reformar el bany de l’immoble situat carrer 
Ventura Gassol, núm. 4 escala A Baixos 1ra de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del tercer.  
 
(,,,) 
  
4.9. G194/2020. Expt. 16/2020.XMC 
 
(,,,) 
  
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per fer barra d’obra al local ubicat a l’Av. 
Marítima Ramon Pous, núm. 26 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del 
tercer.  
  
(,,,) 
 
4.10. G202/2020. Expt. 17/2020. AML. 
 
(,,,) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per a reformar la piscina ubicada a l’Av. Perales, 
núm. 7 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
 
(,,,) 
 
4.11. G203/2020. Expt. 18/2020. EO.- Requeriment documents substituir terra, remodelació 
bany i cuina de l’immoble situat al polígon 76 parcel·la 45 de l’Ampolla. 
 
4.12. G253/2020. Expt. 22/2020. MCGR 
 
(,,,) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per a reformar la cuina de l’immoble situat al 
carrer Eudald Pedrola, núm. 37 escala B baixos 2 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del tercer.  
  
(,,,) 
 
4.13. G254/2020. Expt. 23/2020. MAS.- Suspensió llicència per col·locar vidres tancament 
terrassa xiringuito ubicat a Cap Roig de l’Ampolla, fins que no aporti l’autorització del Servei 
de Costes. 
 
4.14. G255/2020. Expt. 24/2020. MCVA.- Requeriment documents canviar les finestres, 
paviment i cablejat elèctric de l’immoble situat al polígon 39 parcel·la 69 de l’Ampolla. 
 
4.15. G256/2020. Expt. 25/2020. JSP. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a XXX per a substituir el paviment, reformar els banys i 
reparar teules magatzem de l’immoble situat al carrer Tramuntana, 14, local comercial de 
l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer.  
  
(...) 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
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5.1. G313/2020. Relació de factures..- Aprovar factures des de la núm.  137 A fins la núm.   
193 de l’exercici del 2020,   ambdós inclusives,  per import de  76.232,88 €. 
 
Expedient G 221/2020 
Procedimient: Tramitació d’emergència 
Assumpte: Relació facturació per danys de temporal  
 
5.2. Interessat: EDAFO GM, SA amb CIF: A61581757 
 
Necessitat a satisfer: 
Treballs realitzats a conseqüència de la necessitat d’acuació immediata per d’esdeveniment 
catastròfic a causa del temporal anomenat Glòria dels dies 21, 22 i 23 de Gener de 2020 

 
Característiques del contracte: 

Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Execució per Unitats de temps 

Objecte del contracte: Recollida de Tonyines mortes a causa del temporal per les  platges i 
tractament de residus 

Procediment de contractació: D’acord amb l’article 
120 de  LCSP  Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 90513000-6 

Valor estimat  del contracte: 324,84 € 
Valor estimat del contracte: 4,20 € 

IVA: 32,48 € (10 %) 
IVA:   0,88 € (21 %) 

Preu: 362,40 € 

Duració: 1 mes 
 

(...) 
 
5.3.Interessat: MF  
 
Necessitat a satisfer: 
Treballs realitzats a conseqüència de la necessitat d’actuació immediata per d’esdeveniment 
catastròfic a causa del temporal anomenat Glòria dels dies 21, 22 i 23 de Gener de 2020 

 
Característiques del contracte: 
Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Execució per Unitats de temps 

Objecte del contracte: Reparació de barana perimetral del mirador, reposició de cablejat d’acer 
i accessoris. 

Procediment de contractació: D’acord amb l’article 
120 de  LCSP  Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 45421160-3 

 
Valor estimat  del contracte: 998.00 € 
 

IVA:   209,58 € (21 %) 

Preu: 1.207,58 € 
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Duració: 1 mes 
 
(...) 
 
5.4. PF 
 
Necessitat a satisfer: 
Treballs realitzats a conseqüència de la necessitat d’actuació immediata per d’esdeveniment 
catastròfic a causa del temporal anomenat Glòria dels dies 21, 22 i 23 de Gener de 2020 

 
Característiques del contracte: 
Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Execució per Unitats de temps 

Objecte del contracte: Treballs de netejar platges i barrancs a causa del temporal “Glòria” 

Procediment de contractació: D’acord amb l’article 
120 de  LCSP  Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 90611000-3 

 
Valor estimat  del contracte: 2.135,00 € 
 

IVA:   485,35 € (21 %) 

Preu: 2.583,35 € 

Duració: 1 mes 
 
(...) 
 
5.5. Interessat: ENRIC TOMAS VILANOVA   
 
Necessitat a satisfer: 
Treballs realitzats a conseqüència de la necessitat d’actuació immediata per d’esdeveniment 
catastròfic a causa del temporal anomenat Glòria dels dies 21, 22 i 23 de Gener de 2020 

 
Característiques del contracte: 
Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Execució per Unitats de temps 

Objecte del contracte: Desmuntar i canviar tarima de fusta del passeig  

Procediment de contractació: D’acord amb l’article 
120 de  LCSP  Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 45420000-7 

 
Valor estimat  del contracte: 1.331,00 € 
 

IVA:   279,51 € (21 %) 

Preu: 1.610,51 € 

Duració: 1 mes 



 
 

-7- 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 
www.ampolla.cat 
 
(...) 
 
5.6. Interessat: OBRES VENT I SOL 2010 SL   
 
Necessitat a satisfer: 
Treballs realitzats a conseqüència de la necessitat d’actuació immediata per d’esdeveniment 
catastròfic a causa del temporal anomenat Glòria dels dies 21, 22 i 23 de Gener de 2020 

 
Característiques del contracte: 
Tipus de contracte: Serveis 

Subtipus de contracte: Execució per Unitats de temps 

Objecte del contracte: Reparació d’emergència del pavelló municipal per la deformació de les 
plaques metàl·liques ocasionades pel temporal Glòria  

Procediment de contractació: D’acord amb l’article 
120 de  LCSP  Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA 

Codi CPV: 45421140-7 

Valor estimat  del contracte 2.519,50 € IVA: 529,10 € 

Preu: 3.048,60 € 

Duració: 1 mes 
 
(...) 
 
5.7. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA 
G227/2020 Servei treballs agrícoles xafar 

zona bassa de les Olles 
JJTBB   1.890,00 396,90 

G265/2020 Servei treballs reparació 
manteniment enllumenat públic 

Instaltec 532,00 111,72 

G266/2020 Subministrament de 
mecanismes per manteniment 
enllumenat públic 

Ebrequalitat SA 110,77 23,26 

G267/2020 Servei reubicació dels DEA del 
camp de futbol i pavelló 

Imposita Serveis SL 1.145,00 240,45 

G272/2020 Subministrament assecador 
mans i tapa lacada per Local 
polivalent 

Ebrequalitat SA 243,95 51,23 

G273/2020 Subministrament de pintura per 
a senyalització vial 

Rosa Blanca Cantí Tural (Maca 
Decoració) 

724,44 152,13 

G274/2020 Subministrament de lluminàries 
i projectors per millorar 
l’enllumenat públic 

CM Salvi S.L. 2.063,53 433,34 

G277/2020 Servei treballs manteniment 
xarxa viària municipal pl. 
González Isla, rotonda Club 
Nàutic i carrer Saragossa 

Sepitar 2016 SL 6.225,00 1.037,25 

G278/2020 Subministrament petó esportiu 
inclòs clixé i marcatge 

Emilio Alegre sports 270,00 56,70 

G280/2020 Servei plantada de ligustrums 
zona Mirador del Delta 

GBB 4.262,00 895,02 
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G281/2020 Subministrament de productes 

fitosanitaris per a l’ús de la 
brigada 

Casa Sabaté 441,30 44,13 

G283/2020 Serveis publicitaris de difusió i 
promoció gastroadela 

Setmanari l’Ebre S.L. 500,00 105,00 

G285/2020 Servei de publicitat promoció 
gastroadela, Tres tombs i 
Torneig Jordi Pitarque 

Imagina Radio S.L. 1.350,00 283,50 

G289/2020 Subministrament d’articles i 
material d’oficina 

Oficomplet 75 S.L. 297,89 62,56 

G294/2020 Servei manteniment i revisió 
vehicle guàrdia municipal 

TMM 253,00 53,13 

G295/2020 Subministrament adhesius i 
tickets menjadors escolar 

Impremta Querol S.L. 151,31 71,78 

G297/2020 Subministrament de gots 
ceràmica per la festa de 
l’Ecoturisme 

JP 285,00 59,85 

G298/2020 Servei assistència tècnica moto 
guàrdia municipal 

Tallers i Assistència Miró S.L. 121,50 25,52 

G299/2020 Servei actuació en el marc del 
certamen Eloi Mestre 

MCE 2.100,00 441,00 
-315,00 
(IRPF) 

G300/2020 Servei renovació domino 
(ampolla.cat) i allotjament 
dades web 

Moybu  SCP 176,40 37,04 

G301/2020 Subministrament d’una 
rentadora de roba 

Ferreteria Joel 454,55 95,46 

G302/2020 Subministrament articles 
ferreteria per la brigada 

Ferreteria Joel 226,02 47,46 

G303/2020 Subministrament de substrat 
per tractaments jardineria 

Jardin Movil SL 1.687,87 354,45 

 
(...) 
 
5.8.  G286/2020. PH i FF 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 de l’expedient 95/18, l’import de les quals 
ascendeixen  a 150,00 € i 1.530,00 €, respectivament, mitjançant ingrés en el compte 
bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.9 . ENDESA (ELECTRICA DEL EBRO SAU) 
Referència Ajuntament núm. G1392/2019. Expt.120/2019 
Referència empresa:61267-BT 
Petició: Devolució ICIO i Taxa llicència urbanística 
Emplaçament: carrer Gregal núm. 7 de l’Ampolla 
 
(...) 
 
Primer.- Retornar la part corresponent a l’Impost sobre construccions (12,02 €), però no  la 
part  que correspon a la taxa de llicència urbanística pels motius dalt exposats. 
 
(...) 
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5.10. G346/2020.  Escrit presentat pel Sr. MCG en nom i representació de "Delta 
Turístic Goleró SL", RE 2020-E-RC-459, de 21 de febrer, en relació amb els danys del 
temporal "Glòria". 
 
 (...) 
 
Primer.- Comunicar al Sr. Marc Cabrera Gavaldà que les obres d'arranjament dels accessos 
al restaurant començaran molt probablement durant el mes de març. 
 
Segon.- Aprovar l'atorgament d'una subvenció directa, per l'import de 1.391,50 €, a favor de 
l'empresa "Delta Turístic Goleró SL", com a concessionària de les instal.lacions del Goleró, 
per a fer front a les pèrdues ocasionats pel temporal "Glòria" del mes de gener. L'import de 
la subvenció es podrà compensar amb el pagament del cànon del mes de febrer. 
 
(...) 
 
6.- ALTRES. 
 
6.1. G19/2020. Adjudicació. 
Identificació de l’expedient 
Contracte: Servei de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees de salut del 
municipi de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les àrees de joc infantils i àrees 
de salut del municipi de l’Ampolla per un període de 2 anys, a URBE SBD S.L.., amb NIF 
B60915279,  per un preu  15.044,17 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  
12.433,20,00 €, pressupost net, i 2.610,97 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit 
al tipus del 21%, amb subjecció al plec  de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques aprovat. 
 
(...) 
 
6.2.  G1951/2019. 
EXPEDIENT:  69/2019 (1051/2019-E-RC-1542) 
TITULAR:  EFS 
ACTIVITAT:  FLORISTERIA / EXPOSICIÓ I VENDA DE FLORS 
EMPLAÇAMENT:C/ RONDA DEL MAR, NÚM. 48  
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 24 de febrer de 2020, la Sra. EFS, 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 Ronda del Mar, núm. 48 de l’Ampolla, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
(...) 
  
6.3. G 1242/2019. DMAB.-  Baixa allotjament turístic (HUTTE-048217-20).  
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6.4. G1260/2017.  Recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del 
04/11/2019 d’aprovació de constitució de la Junta de Compensació del sector PA-04 
de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
Primer.- Abans de resoldre el recurs de reposició interposat per l’esmentada Sra. Laura 
Marta Martínez, donar audiència a la Junta de Compensació del sector PA-04  del POUM de 
l’Ampolla, per un termini de 15 dies, als efectes que puguin presentar les al·legacions que 
considerin pertinents en la legítima defensa dels seus drets i interessos. 
 
(...) 
 
  
 
 
 
 


