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EXTACTES DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA  26 DE MARÇ  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: 14:00 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 MARÇ DE 2020.- Aprovar per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència. 
 
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
 
3.1. SJCT. 
 
Com a titular de la llicència municipal de taxi núm. 2 adscrita al vehicle matrícula 1665 JGD, 
comunica que per avaria el substitueix temporalment fins que estigui reparat pel vehicle 
matrícula  9311 JBP. 
 
3.2. G497/2020.  ABD.- No disponibilitat plaça mercat. 
 
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
4.1.  G192/2020. Expt. 14/2020. Comunitat Edifici Margarita. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reparar les esquerdes i aplicar una capa de pintura 
a la façana de l’immoble situat al Passeig de l’Arenal s/n de l’Ampolla, i salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, i amb el condicionant que en el cas que s’hagi de 
muntar una bastida, cal presentar assumeix signat per tècnic competent. 

 
(...) 
 
4.2.  G306/2020. Expt. 31/2020. Caballé Llambrich S.L. 
 
 (...) 
 
Únic.- Sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme per la construcció d’un cobert 
agrícola a la parcel·la 7 del polígon 35 de l’Ampolla. perquè se superen els llindars 
establerts pel planejament general municipal (POUM) 
 
4.3.  G402/2020. Expt. 42/2020. MLRR. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reparar les part de la teulada de l’immoble situat a 
l’Av. Baconé, núm. 35 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
  
 
4.4.  G433/2020. Expt. 43/2020. Buildingcenter SAU 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per portar a terme obres d’adequació interior (neteja, 
revisió instal·lacions, reparació, pintura i paleteria) dels dos habitatges ubicats al Passeig del 
Centre, núm. 43 escala 2 1r 1ra i Passeig del Centre, núm. 40 escala 2 3r 4rta de l’Ampolla, 
i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
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(...) 
 
4.5.  G434/2020. Expt. 44/2020. ECB. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per canviar la porta d’accés a la parcel·la situada al 
carrer Acantilats, núm. 12-14 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 
(...) 
  
4.6.  G435/2020. Expt. 45/2020. GK. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per construir un magatzem de 6 x 4 m a la parcel·la 
situada al carrer Carrasca, núm. 15 de la urbanització Meligó de l’Ampolla, i salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, i amb el condicionant establert en l’informe tècnic “cal 
que aquesta edificació se situï com a mínim a 10 m del límit del carrer”. 
 
(...) 
 
4.7.  G436/2020. Expt. 46/2020. CAC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per construir un annex d’1,14 m x 2,71 m per dipòsit 
de recollida de pluja a la parcel·la 167 del polígon 89 de l’Ampolla, i salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.8.  G437/2020. Expt. 47/2020. LCR. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per reparar les esquerdes de la façana de l’immoble 
situat al carrer Vista Alegre, núm. 15 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers, i amb el condicionant del que disposa la comunicació del Servei de 
Costes i que en el cas que s’hagi de muntar una bastida, cal presentar assumeix signat per 
tècnic competent.  
 
(...) 
 
4.9.  G438/2020. Expt. 48/2020. IBC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per reparar les esquerdes de la façana de l’immoble 
situat a la plaça Catalunya, núm. 3 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici 
de tercers, i amb el condicionant que en el cas que s’hagi de muntar una bastida, cal 
presentar assumeix signat per tècnic competent.  
 
(...) 
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4.10.  G440/2020. Expt. 49/2020. OAS. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal  per construir una cisterna i fossa sèptica a lar parcel·la 
34 del polígon 155 de l’Ampolla, i salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, en 
els termes previstos en la memòria valorada presentada. 
 
(...) 
 
4.11.  G466/2020. Expt. 50/2020. Protusa Proyectos Turísticos S.L. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per portar a terme obres de millora i manteniment de 
l’hotel situat al carrer Marinada de la urbanització Cap Roig [Substitució dels vidres actuals 
del sostre del hall per panell sándwich (es manté l’estructura/perfileria actual). – Substitució 
de les fustes de les baranes interiors per vidre (es manté l’estructura/perfileria actual). – 
Pintat de l’estructura/perfileria del sostre del hall i de les baranes – Reparació de fuites 
d’aigua de la coberta existent – Reparació/adequació de sostres, paviments y revestiments 
afectats per les humitats provocades arrel dels últims temporals, així com la nova conducció 
d’aigües per tal d’evitar l’entrada de les mateixes a l’interior de l’hotel], i salvat el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.12.  G468/2020. Expt. 51/2020. Comunitat de Propietaris Edifici Neptuno. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a la Comunitat de Propietaris Edifici Neptuno per 
substituir l’envà pluvial de l’edifici situat al carrer Eudald Pedrola, núm. 7 de l’Ampolla, i 
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers i amb el condicionant establert en 
l’informe tècnic: “L’article 164 del POUM que regula les condicions sobre les façanes indica 
que les mitgeres que estiguin al descobert hauran de tenir el tractament de façana, i 
específicament remarca que no es permeten envans pluvials ondulats ni similars per la qual 
cosa aquest envà haurà de ser de plaques planes que ofereixin una imatge com de façana”. 
 
(...) 
 
4.13.  G469/2020. Expt. 52/2020. JGC. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per construir una piscina al carrer Mar del Nord, núm. 4 
de la urbanització Ampolla Mar, en els termes previstos en el document tècnic presentat, i 
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
  
(...) 
 
4.14. EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. 
Referència Ajuntament núm. G470/2020. Expt. 53/2020 
Referència empresa: 91299-BT 
Obres: Estesa de línia subterrània de baixa tensió per ampliació de potència del 
subministrament a la plaça Mirador de Cap roig 
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Emplaçament: Plaça Mirador de la urbanització Cap Roig..- Concedir llicència. 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
5.1. G475/2020. Relació de factures.- Aprovar factures des de la núm.  248  fins la núm.  
290 de l’exercici del 2020,  ambdós inclusives,  per import de  171.278,08 €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 
Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA 
G405/2020 Servei climatització del 

pavelló municipal per festes 
de Sant Joan 

Alivecli S.L. 2.246,00 471,66 

G414/2020 Servei difusió mitjançant diari 
“Mes Ebre” de les activitats 
organitzades des de 
l’Ajuntament  

Limícola SL 2.300,00 483,00 

G416/2020 Servei diversos treballs de 
fontaneria i calefacció Escola 
Mediterrani 

JJMEG 506,30 106,32 

G417/2020 Subministrament de diaris per 
la biblioteca municipal 

DCF 355,77 14,23 

G418/2020 Subministrament de sauló per 
feines de la brigada municipal 

Àrids el Català SA 326,40 68,54 

G421/2020 Serveis professionals psicòleg 
proves procés selecció 
guàrdia municipal 

EGB 590,00 88,50 
(IRPF) 
123.90 

G423/2020 Subministrament i instal·lació 
d’un autotransformador de 
quadre de maniobra per 
l’ascensor del Pitch and Putt 

Aszende SLU 5.699,51 1.196,90 

G429/2020 Servei publicitat i cobertura 
informativa d’esdeveniments 
del municipi de L’AMPOLLA 

Diari de Tarragona 1.190,00 249,90 

G430/2020 Servei reparació vehicle 
Peugeot 3008 canvi bateries i 
bombetes 

TMM 141,50 29,72 

G443/2020 Servei revisió PRE-ITV 
Citroen   i canvi de 
pneumàtics. 

TMM 332,50 69,83 

G444/2020 Servei reparació de 
pneumàtics i alineació rodes 
vehicle guàrdia municipal 

Auto Vulcanitzats Europa S.L. 247,84 52,05 

G446/2020 Subministrament de pintura 
per marquesines de l'estació i 
plataformes, dutxes i casetes 
Creu Roja 

RBC 
(MACA DECORACIÓ) 

1.174,99 246,75 

G447/2020  Subministrament de material 
imprès per a ús de l'oficina 
municipal 

Impremta Querol S.L. 1.354,78 284,50 

G451/2020 Subministrament de senyals 
reflectants i retolació en vinil 
senyal de l'oficina de turisme 

Impresiones digitales Baix 
Ebre S.L. 

240,00 50,40 

G452/2020 Subministrament de llicències 
informàtiques windows 10 del 
municipi de l'Ampolla 

PSCNet Grup S.L. 186,42 39,15 

G453/2020 Servei neteja de la zona Agro Serveis Curto S.L. 120,00 25,20 
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d'aparcaments i voltants de la 
illa de contenidors de terres i 
vegetació, poda vegetal i 
trasllat deixalleria de la zona 
de Cap Roig 

G454/2020 Servei treballs de 
senyalització minusvàlids de 
diferents carrers del municipi 

Fabra Colomines S.L. 920,00 193,20 

G472/2020 Subministrament de material 
de construcció i articles de 
ferreteria per a la brigada 
municipal 

FR Rebull Serveis S.L. 1.069,44 224,58 

G473/2020 Servei treballs de fusteria 
metàl·lica diverses instàncies 
municipals 

MFB 337,45 70,86 

  
(...) 
 
5.3. G459/2020. CARITAS L’AMPOLLA.-Ajut humanitari.  
 
(...) 
 
Primer.- Concedir-los l’ajut econòmic de 2.000,00 € que han sol·licitat. 
 
(...) 
  
5.4.  G2129/2019. AEH: 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 249,37 € i 1.150,00 €, respectivament, mitjançant ingrés en el compte 
bancari que ens heu facilitat. 
 
(...) 
 
5.5. G419/2020. Acord de l’òrgan de Contractació de d’arrendament 48 mesos 
d’impressora per al cos de guardià municipal 
 
(...) 
 
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-2 Impressora HP E55040dw 
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa amb una estimació per la resta 
d’any    d’un  import de 284,00  € i 59,64 d’IVA (21%)  que s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de  l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 132 21301.  
 
(...) 
 
6.- ALTRES. 
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6.1. G225/2020. URW.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc de Cervera. 
 
6.2. G490/2020. EAA.- No disponiblitat actualment plaça pàrking. 
 
6.3. EXPEDIENT:  09/2020 (351/2020-E-RC-530) 
SOL·LICITANT:   RFE 
ACTIVITAT:   SUPERMERCAT DE PRODUCTES ALIMENTARIS I VARIS 

SENSE PEIXATERIA 
EMPLAÇAMENT: AVDA BARCELONETA, 13 BAIXOS  
TRAMITACIÓ:   BAIX RISC SUBJECTA A COMUNICACIO PREVIA PER CANVI 

DE TITULAR 
 
(...) 
Primer.- Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentat que amb efectes de 26 de març de 2020  en endavant, RFE, consta com a nou 
titular de l’activitat de supermercat de productes alimentaris i varis sense peixateria ubicat a 
l’Av. Barceloneta, núm. 13 baixos de l’Ampolla, classificada amb codi 471 Comerç al detall 
establiments no especialitzats  amb una superfície superior a 120m2 i inferiors a 750m2 , 
annex II, activitat sotmesa a comunicació prèvia, subrogant-se com a nou titular en els drets 
i les obligacions derivats de la llicència o autorització, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
(...) 
 
 
 
 
 


