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EXTRACTE DELS ACORDS 
DE LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE MARÇ 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: 20:20 H 
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1.- LECTURA i APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2021 
 
Aprovada per unanimitat. 
 
2.- DESPATX OFICIAL. 
 
Correspondència. 
  
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.  
  
3.1. G486/2021. ACG.  
Assumpte: Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.2. G487/2021. JMA.  
Assumpte: Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
 
3.3. G488/2021. Progat l’Ampolla.  
Assumpte: Autorització per a posar una parada a la plaça González Isla el dia 2 d’abril de 
2021 de les 09:00 h a les 21:00 h per tal de fer difusió de la campanya de conscienciació i 
recollir donatius per a l’Associació. 
.  
 
3.4. G490/2021. ABF 
Assumpte: No disponibilitat Plaça pàrking municipal 
 
3.5. G495/2021. PR. 
Assumpte:  Queixa Inseguretat vial carrer Banys per excés de velocitat vehicles. 
 
3.6. G501/2021 JCH. 
Frankfurt Tere 
Assumpte: Sol·licitud autorització col·locació jardineres mòbils. 
 
3.7. G502/2021. MCC. 
Assumpte: Queixa soroll motos. 
 
3.8. Manos Unidas Comitecatolico de la Campaña contra el hambre en el mundo. 
Assumpte: Projecte justificació de la subvenció atorgada al 2020 per al projecte “Mejora de 
la educación primaria e higiene de las niñas y ninos de dos distritos rurales de Lugazi 
Uganda”. 
 
3.9 G507/202. RGH 
Assumpte: Requeriment documents petició autorització ocupació via pública. 
 
3.10. G352/2021. DARLANTAN 2006 SL 
Assumpte: Pla de Protecció del Delta de l'Ebre 
 
3.11. G115/2010 JFB 
Assumpte:  Informe tècnic relatiu sobre la sortida de fums de la caldera de l’hotel 
Roca Plana ubicada a l’avinguda Marítima Ramon Pous. 
 
3.12. G525/2021. JEG 
Assumpte: Queixa sorolls motos i brutícia excrements animals  
 
3.13. G526/2021.  GZ 
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Assumpte: Desestimar autorització per instal·lar carpa terreny al costat camp de futbol. 
 
3.14. G525/2021. MPAZ 
Assumpte: Petició per instal·lar una caseta de venda de pirotècnia. 
 
(...) 
 
Únic.- Comunicar-li que d’acord amb el que s’estableix a l’article 131 del Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería” i concretament, a l’apartat 10 la Instrucció Tècnica 
Complementària (ITC) número 17, qualsevol sol·licitud d’autorització de venda o 
comercialització d’articles pirotècnics en establiments temporals haurà de ser dirigida als 
Delegats de Govern corresponents amb tres mesos d’antelació a l’inici de l’activitat, aportant 
el que es disposa a la ITC núm. 17. Presentada una sol·licitud, el Delegat de govern ho 
posarà en coneixement de l’ajuntament corresponent, d’acord amb les característiques de 
l’establiment determinades pel sol·licitant. Si en el termini de 30 dies l’ajuntament no 
manifesta disconformitat amb l’execució del projecte s’entendrà que compleix amb la 
normativa municipal aplicable respecte a l’establiment 
 
4.- LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS 
 
4.1.  G285/2021. Expt. 41/2021. MVVC. 
 
 
Suspensió temporal llicència municipal per al tancament , amb tela metàl·lica, de la part  de 
la parcel·la 161 del polígon 89 de l’Ampolla fins aportar autorització carreteres. 
  
4.2. G306/2021. Ports de la Generalitat. 
Assumpte: Informe favorable al Projecte constructiu de les actuacions per a la prorrogació 
de la concessió del port de l’Ampolla 
 
4.3. G363/2021. Règim de comunicació de primera ocupació: (expedient 12/2011). 
NMF. 
 
(...) 
 
Primer.- Donar per complimentar el règim de comunicació de la primera utilització i ocupació 
de l’habitatge situat al carrer Ventura Gassol, núm. 26 de l’Ampolla, de l’Ampolla, en els 
termes previstos en el projecte tècnic presentat. 
 
 (...) 
 
4.4. G365/2021. Expt. 47/2021.  CFG 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència   per reformar el bany i la cuina de l’immoble situat a la parcel·la 
4 C del polígon 153 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.5. G366/2021. Expt. 48/2021. EBT. 
 
(...) 
 
Primer.- Autoritzar   per a portar a terme els treballs per la construcció d’una arqueta de 
registre del clavegueram, sense afectar a la calçada, al carrer Castelló, núm. 2 de l’Ampolla, 
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sota la supervisió de Gestagua, havent de dipositar prèviament una fiança de 200,00 € com 
a garantia de la correcta execució del treballs,(núm. compte ES68 2100 1411 41 
0200006463). 
 
(...) 
 
4.6. G367/2021. Expt. 49/2021. MJBS. 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal per l’arranjament de la parcel·la i de la bassa de reg de 
la parcel·la 38 del polígon 88 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
  
(...) 
  

  
4.7.  G364/2021. Expt. 46/2021. ILC 
 
(...) 
 
Requeriment documents per  llicència per rebaixar la vorera per permetre entrada de vehicle 
al carrer Gregal de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
4.8. G368/2021. Expt. 50/2021. AEM. 
 
(...) 
  
Denegar col·locació d’un panell Sandwich sobre una estructura metàl·lica per cobrir una 
terrassa a la parcel·la 9 del polígon 133 de l’Ampolla. 
 
(...) 
 
4.9. G393/2021. Expt. 51/2021. LBM 
 
(...) 
 
Primer.- Concedir llicència municipal   per reformar el bany i la cuina, de l’immoble situat al 
carrer Sol, núm. 9 de l’Ampolla, i salvat del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
(...) 
 
4.10. G489/2021. Comunitat Propietaris edifici Passeig Centre 45. 
Assumpte: Consulta llicències 
 
4.11. G310/2020. APL 
Assumpte: Pròrroga llicència expedient 34/2020 
 
4.12. G499/2021. Endesa Eléctrica del Ebro SA 
Assumpte: Informe urbanístic carrer Montsià. 
 
 
5.- ASSUMPTES ECONÒMIC 
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5.1. G473/2021. Relació de factures. 
 
Aprovar factures des de la núm. 313 fins la núm. 362 de l’exercici del 2021,  totes 
inclusives,  per import de  118.881,28  €. 
 
5.2. Aprovació, si escau, de diversos expedients de contractació menors de serveis 
i/o subministrament. 
 
(...) 
 

Expedient Ressenya Adjudicatari Import IVA CPV 

G/409/2021 Subministrament de material 
d’oficina 

Oficomplet 75, SL. 228,60 48,01 30192000-1 

G/411/2021 Servei d’Inserció publicitària 
cultural diari “Més Ebre” 

Limícola SL. 475 99,75 79340000-9 

G/412/2021 Subministrament de 
làmpades per a l’enllumenat 
públic 

Ebrequalitat SA 236,10 49,58 31531100-8 

G/413/2021 Servei de treballs 
d’adaptació TV de la guardia 
municipal 

JMEG 277,60 58,30 50340000-0 

G/414/2021 Subministrament de pintura 
per al manteniment de 
mobiliari urbà 

RBCT 689,51 144,80 44800000-8 

G/417/2021 Subministrament per a 
l’oficina de turisme 

RBCT 244,33 51,31 44800000-8 

G/418/2021 Subministrament ciment 
porland per a brigada 
municipal 

FR Rebull Serveis, SL. 161,00 33,81 44111200-3 

G/419/2021 Subministrament pantalla de 
led per a turisme 

Gresely i Farré SL, 7.988,00 1.677,48 30231300-0 

G/420/2021 Servei reparació i 
manteniment enllumenat 
públic abril 

Instaltec SL. 2.123,82 446,00 50232100-1 

G/422/2021 Servei mitjans de 
comunicació “Radio 
Flaixbac” i xarxes socials 

Luciferrer 100x100 SL. 2.000,00 420,00 79342100-4 

G/425/2021 Subministrament de sauló 
per a via pública 

Àrids el Català, SA. 1.414,40 297,02 14210000-6 

G/427/2021 Servei reparació baranes  Serralleria Marcel 
Franch 

1.065,00 223,65 45421160-3 

G/428/2021 Subministrament mobiliari 
urbà. Aparells per aparcar 
bicis 

Novatilu SL. 278,00 58,38 34928400-2 

G/429/2021 Subministrament de ganxo 
carretó d’elevació brigada 
municipal 

Hierros Delta SL. 150,34 31,57 42141400-3 

G/431/2021 Servei pintat i envernissat 
mobiliari urbà 

Francesc Caballé 
Fabra 

600,00 126,00 45442121-1 

G/432/2021 Servei treballs a la piscina 
municipal 

Jarpi Piscines SL. 7.937,00 1.666,77 45212290-5 

G/433/2021 Subministrament de 
ceràmica per a manteniment 
de parcs, jardins i espais 
verds municipals 

Bruc jardí SLU. 3.408,50 715,79 44900000-9 

G/434/2021 Servei de publicitat 
promoció gastronòmica de 
l’Ampolla 

Setmanari l’Ebre SL. 351,00 73,71 79341000-6 

G/435/2021 Subministrament TV i 
components informàtics al 
centre d’atenció primària 

Infordisa 2.0 SL. 1.114,00 234,02 32422000-7 

G/436/2021 Subministrament quiosc 
interactiu model K-03 al 
centre d’atenció primària 

Kay produccions 
multimèdia SL. 

3.150,00 661,50 30231100-8 

G/438/2021 Servei enregistrament de Associació Musical 3.750,00 787,50 92312000-1 
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tres cançons a la coral de 
l’Ampolla 

Sol del Delta 

G/440/2021 Servei 
d’instal·lació/substitució de 
difusors d’àudio  

JLSB 4.614,04 968,95 50342000-4 

G/441/2021 Obra d’adaptació de voreres 
per a pas peatonal a  
Ampolla Mar 

L’Ampolla Relax SL. 1.487,50 312,38 45233262-3 

G/445/2021 Servei reparació tubería 
combustió i punxada vehicle 
guàrdia municipal 

TMM 178,50 37,49 50111000-6 

G/454/2021 Subministrament xyladecor 
manteniment mobiliari urbà 

JN 4.220,54 886,31 44800000-8 

G/456/2021 Servei reparació de 
reguladors d’energia  
reactiva del poliesportiu 

Aquallar i Salvadó SL. 314,23 65,99 50532000-3 

G/458/2021 Servei de canvi de vidre se 
seguretat escola 

Vidres i persianes 
Bessó SL. 

272,96 57,32 45421100-5 

G/468/2021 Servei de reforç de la porta 
d’entrada de l’oficina de 
Turisme 

Vidres i persianes 
Bessó SL. 

1.260,00 264,60 45421160-3 

G/469/2021 Subministrament cartutxos 
impressora ajuntament 

1PCSNET SL. 784,52 164,75 30125100-2 

G/474/2021 Servei de nova secció web 
protecció del delta 

Moybu, SCP 112,50 23,63 72413000-8 

G/475/2021 Servei subministrament i 
recanvi peces de banquetes 
i col·locació de xarxa de 
protecció 

Sports fevi SL. 2.445,81 513,62 45212290-5 

G/476/2021 Servei de reparació cotxe 
guarda municipal 

TMM 284,00 59,64 50100000-6 

G/477/2021 Subministrament de TV 43” 
per a Guardia Municipal 

Ferreteria i 
Electrodomèstics Joel 
SL 

351,24 425,00 32324000-0 

G/479/2021 Servei d’assessorament per 
legalització de càmeres de 
seguretat 

Cesecat Security & 
Safety System SL. 

300,00 63 71317210-8 

 

(...) 
 
5.3. G447/2021. Acord contracte obres: arranjament de camins sots Meligó 
 
(...) 
 
 

Expedient Ressenya Empresa 

G447/2021 Obra treballs arranjament de camins sots 
Meligo 

Obres Vent i Sol 2010 SL. 

 
(...) 
 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 7.780,00- € i 1.633,80 € d'IVA. 
 
(...) 
 
5.4. G471/2021. Acord contracte obres: impermeabilització passadís coberta escola 
 
(...) 
 
 
Expedient Ressenya Empresa 
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G471/2021 Obra d’impermeabilització passadís coberta escola Construccions Sentis Navarro 
SL. 

 
(...) 
 
 
1.5. El preu del contracte es fixa en 1.070,00- € i 1224,70 € d'IVA. 
 
 (...) 
 
 
5.5. G514/2021. Sol·licitud ajut per atendre situacions d’urgència puntual i necessitats 
bàsiques de subsistència per a l’any 2021 i següents. 
Peticionari: *967P 
 
5.6. G2073/2020. 
CONTRIBUENT:  CMN 
ASSUMPTE: RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA NOTIFICACIÓ 

PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
 
 

  
 

(...) 

Primer.-  Practicar de nou la notificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 7 
de desembre de 2020 per la qual es desestima el recurs de reposició presentat . 

 
6.- ALTRES 
  
6.1. G2009/2020. AMM 
Assumpte: Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc de Cervera. 
 
6.2. G2215/2020. JPP 
Assumpte: Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc de Cervera. 
 
6.3. G73/2021. Adjudicació. 
Identificació de l’expedient 
Contracte: Obres del projecte "Urbanització d’un tram del carrer Lliri de mar”. 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Junta de Govern local de data 25-01-2021 va aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert simplificat sumari, per a l’execució de les obres del “Projecte 
d’urbanització d’un tram del carrer Lliri de Mar", juntament amb el Plec de clàusules 
administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació. 
  
2.- En data 19 de febrer de 2021 es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament 
l’anunci de licitació. 
 

3. La Mesa de contractació per la valoració de la documentació obrant en el sobre únic 
digital, reunida el 10 de març de 2021, acorda: 
 
Admetre als següents licitadors: 
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EMPRESA 

REGIMOVI S.L. 

COVAN OBRES PUBLIQUES S.L. 

CANALIZACIONES CIVILES S.A. 

OBRES VENT I SOL 2010 S.L. 

CONTRUCCIONES 3G, S.A 

ROMA INFRAESTRUCTURES I SEVEIS SAU 

CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS S.L. 

EXXABER S.L. 

JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA 

TECNOLOGIA DE FIRMES S.A. 

OBRES FEBIAL, S.L. 

NIXIN CONS, S.L. 

 
4.- La Mesa de contractació, examinades les ofertes presentades ha comprovat que una de 
les empreses ha formulat una oferta que en un principi es pot considerar desproporcionada 
o anormal. En conseqüència, i en aplicació de la clàusula 17 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment obert simplificat sumari, es sol·licita 
a l’empresa licitadora que justifiqui l’oferta per a què l’òrgan de contractació pugui 
determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i, per tant, si s’ha 
d’excloure o no. 
 
5.- El 17 de març de 2021 es va trametre a REGIMOVI S.L. requeriment, obrant a 
l'expedient, perquè en el termini màxim de 5 dies hàbils justifiqués  la viabilitat de l'oferta 
econòmica presentada. 
 
6.- El 23 de març de 2021, REGIMOVI, S.L presenta la documentació per justificar la 
viabilitat de la seva oferta.  
 
6.- En relació amb la documentació presentada per REIGMOVI S.L , els Serveis Tècnics 
municipals han emès l'informe que es transcriu íntegrament tot seguit:   
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA AMB VALORS ANORMALS 
O DESPROPORCIONATS PER L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIRI DE MAR, PRESENTADA PER 
L’EMPRESA REGIMOVI S.L. 

 
 

FETS 
 

 
1. El 10 de març de 2021, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura digital de les 

ofertes presentades.. 
 
2. Es presenten 12 ofertes, es pren la base imposable sense IVA a efectes de determinar 

si alguna de les ofertes està considerada anormalment baixa d’acord a l’article 17 del 
Plec De Clàusules Administratives. 

 
 

EMPRESA OFERTA 
ECONÒMICA 
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REGIMOVI S.L. 57.450,00 € 

COVAN OBRES PUBLIQUES S.L. 57.469,91 € 

CANALIZACIONES CIVILES S.A. 62.714,31 € 

OBRES VENT I SOL 2010 S.L. 64.500,00 € 

CONTRUCCIONES 3G, S.A 69.000,00 € 

ROMA INFRAESTRUCTURES I SEVEIS SAU 69.236,51 € 

CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS S.L. 69.398,60 € 

EXXABER S.L. 69.884,05 € 

JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA 70.375,59 € 

TECNOLOGIA DE FIRMES S.A. 72.880,00 € 

OBRES FEBIAL, S.L. 72.999,99 € 

NIXIN CONS, S.L. 73.150,50 € 

  
MITJA ARITMÉTICA DE LES OFERTES 

PRESENTADES 67.421,62 € 

  
IMPORT DE LES OFERTES PRESENTADES 
INFERIORS EN MÉS DE 10 UNITATS PERCENTUALS 
A LA MITJA ARITMETICA 60.679,46 € 

 
 

3. A la vista de les ofertes presentades i dels posteriors càlculs, resulta que l’oferta de 
REGIMOVI S.L.. incorre en baixa anormal o desproporcionada, d’acord al plec de 
clàusules en el seu apartat 17. “OFERTES ANORMALMENT BAIXES” en el seu punt 4. 

 
4. D’acord al plec de clàusules en el seu apartat 17, la Mesa de contractació ha requerit a 

REGIMOVI S.L. perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la 
base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa ha 
requerit les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
pertinents justificacions. 

 
5. El 22 de març de 2021, l’empresa REGIMOVI S.L. presenta documentació per tal de 

justificar i precisar l’oferta feta. 
 

INFORMO 
 

Analitzada la documentació justificativa presentada, que consten de base pel següent 
informe:   
 
a) L’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
b) Les solucions tècniques adoptades. 
c) Les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació. 
d) El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions 

de treball en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 
e) La obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
 

Es justifica les despeses  directes de les unitats d’obra dels diferents capítols del 
projecte amb la descomposició dels preus i justificació dels preus unitaris, s’adjunten els 
pressupostos dels proveïdors pel subministrament dels materials a emprar a l’obra així 
com el pressupost de la subcontractació de l’aglomerat. 
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L’empresa baixa l’import corresponent a les Despeses Generals i al Benefici Industrial 
del 19% al 8,5% de l’import del Pressupost d’Execució Material de l’obra, despeses 
generals del 6% i un benefici industrial del 2,5%. 

 
Es justifica que l’empresa esta implantada a la zona disposant oficines, instal·lacions i 
base de maquinària a Deltebre, personal propi i maquinaria per realitzar treballs de 
l’obra.   
 
Justifica la disposició de mitjans (maquinaria, eines) i personal qualificat per realitzar 
totes les partides d'obra, no tenint necessitat de subcontractar cap partida de les mes 
significatives. 
 
Disposen de planta pròpia de reciclatge per a runes situat a Amposta amb codi de 
gestor E-813.03 i flota de camions està inscrita al Registre de transportistes de residus 
de Catalunya amb codi de Codi transportista T-4276. 

 
CONCLUSIONS 
 
1. Estudiada i analitzada la documentació aportada, es considera que la justificació 

presentada per REGIMOVI S.L. es complerta i queda acreditada suficientment. 
 

2. Adjudicar de conformitat  amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article 150, a favor de 
la millor oferta a l’empresa REGIMOVI S.L. 
 

Lo que es posa en coneixement a la Mesa de Contractació constituïda als efectes 
oportuns per l’adjudicació del contracte.” 

  
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  

- Plec de clàusules administratives particulars. 
-  Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, 
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
Per tot això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistent, acorda: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres del “Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Lliri 
de Mar", a REGIMOVI S.L. amb NIF B43454933,  per un preu  69.514,50 €, IVA inclòs, amb 
el desglossament següent: 57.450,00 €, pressupost net, i 12.064,50 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció al  plec  de clàusules 
administratives i projecte tècnic. 
 
Segon.- Nomenar director facultatiu de l’obra i director d’execució de l’obra  al Sr. Pablo 
Iriondo Sanz, arquitecte Municipal. 
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Tercer.- Nomenar Coordinador de Seguretat i Salut al tècnic municipal Sr. Lluís Rodríguez 
Pueyo 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució als licitadors,  a la unitat gestora de contractació i als Srs. 
Pablo Iriondo Sanz i Lluís Rodríguez Pueyo, amb indicació dels recursos procedents. 

  
Cinquè.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del contracte.  

 
Sisè. - Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  

 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Vuitè.- Fer constar que aquest resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la seva publicació. 
 
6.4. G498/2021.  Aprovació conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  JOSEL SLU per 
a l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’un terreny destinat a la 
incorporació d’un carril bici. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni la finalitat del qual sigui: 

 

L’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223638CF0281C0001XO emplaçada dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla, i que es part de la finca registral núm. 2871 inscrita en el Registre de la Propietat 
núm. 2 de Tortosa, al tom 3725, llibre 40, foli 18, per tal de destinar-lo a la incorporació d’un 
carril bici 

 
A subscriure amb: 

 

JOSEL SLU, propietari únic 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques. 
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
 Per això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
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Primer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i JOSEL SLU per  a 
l’autorització de l’ocupació temporal i adequació d’una franja del terreny amb referència 
cadastral 8223638CF0281C0001XO emplaçat dins el sector “Cala María” del POUM de 
l’Ampolla amb l’objecte de destinar-lo a la incorporació d’un carril bici, segons document que 
consta a l’expedient. 

 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.5. G500/2021.  Aprovació conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  l’Agència 
Tributària de Catalunya en matèria tributària. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
L’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla tenen la voluntat d’establir un 
marc de relació interadministrativa amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la gestió pública, 
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, millorar els serveis públics, i 
acomplir els objectius d’interès comú i les funcions tributàries respectives. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques. 
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
 Per això, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 

 
Primer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  l’Agència Tributària de 
Catalunya en matèria tributària, segons document que consta a l’expedient. 

 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.6. G227/2020 
EXPEDIENT:  2/2021 (227/2020-E-RE-72) 
TITULAR:  CATALAN WAYS, C.B. 
ACTIVITAT:  AGÈNCIA IMMOBILIARIA I BUGADERIA NO INDUSTRIAL 
EMPLAÇAMENT:CARRER GREGAL 8 
TRAMITACIÓ:  COMUNICACIÓ  AMB CERTIFICAT TÈCNIC 
 
(...) 
 
Primer.- Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla es dona per 
assabentada de la comunicació prèvia que  Catalan Ways C.B., ha començat a exercir 
legítimament l’activitat  d’allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada (5520) 
activitat sotmesa al règim de comunicació prèvia i l’activitat  de recollida i lliurament de roba 
de bugaderia per al manteniment dels allotjaments turístics que es gestionen a l’activitat 



 
 

-13- 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 

Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 

Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 

www.ampolla.cat 

 

principal queda classificada amb codi 9601, bugaderia no industrial amb una superfície 
inferior a 120m2, activitat sotmesa a comunicació amb certificat tècnic) al local situat al 
carrer Gregal, núm. 8 de l’Ampolla. 
 
(...) 
  
6.7. G562/2021. Projecte millora vialitat 
Assumpte: PROPOSTA INICI EXPEDIENT  
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de les obres del “Projecte millora vialitat”. 
 
(...) 
 
Primer. Iniciar l'expedient de contractació   de les obres del “Projecte millora vialitat”, i inclou 
les següents actuacions: 
 
Tram Camí del Roquer fins Camarles 
Tram N340 fins Camí del Roquer 
Trams Carrer Barranc St. Pere 
Carretera Cap Roig 
 
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.  
 
Tercer.-  Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el 
substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 
 
Quart.- Publicar en el perfil de contractació la present resolució juntament amb l'Informe 
Memòria justificativa. 
 
  


