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

EXTRACTES DELS ACORDS
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
7 D’AGOST DE 2017

SRS. ASSISTENTS
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
TINENTS DE L’ALCALDIA
Meritxell Jardí Valldepérez
José Luis Pitarque Balagué
Àlvar Casanova Curto

SECRETARI-INTERVENTOR
funcions

en

Jordi Monrós Garate

HORA INICI: 19:00 h.
HORA FINAL: 20:10 h.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2017.- Aprovar

L’ACTA

2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. G. 1101/2017. P.X. P.M.- Autoritzar per a la col·locació d’un gual permanent per a
l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat al carrer Mirador, núm. 11 de la urbanització
Cap Roig.
3.2. G1071/2017. Hotel La Roca Plana S.L.- Autorització municipal per a amenitzar amb
música a la terrassa del local el dia 25 d’agost de 2017.
3.3. Expt. G829/2017. Club Gimnàstica Rítmica de L’Ampolla (CGR).- Autoritzar per a
utilitzar les instal·lacions de la piscina de l’Ampolla els dies 4 a 8 de setembre de 2017 per
realitzar el V Campus i col·laborar amb un socorrista
3.4. G1116/2017. Comunitat de Propietaris Hort de Salomó.- Queixa neteja zona
comunitat.
3.5. G1117/2017. Comunitat de Propietaris Hort de Salomó.- Queixa tanca de les
instal·lacions municipals de la piscina per estar en mal estat.
3.6. G1118/2017. J.L.T.- Queixa sorolls obres.
3.7. G1119/2017. M.T.-Informació local per fer una exposició.
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3.8. G1139/2017. J.M.M.C.- Autoritzar el canvi de parada i l’ampliació de metres per a la
venda al mercat setmanal de l’Ampolla que es celebra els dimecres passant de la parada 11
de l’antic mercat a la parada num. 8 de la nova reestructuració (segons plànol adjunt), de
8,5 metres i amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017.
3.9. G1141/2017. MC.E.F.- Autoritzar el canvi de parada i l’ampliació de metres per a la
venda al mercat setmanal de l’Ampolla que es celebra els dimecres passant de la parada 26
de l’antic mercat a la parada num. 28 de la nova reestructuració (segons plànol adjunt), de
9,5 metres i amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017.
3.10. G1143/2017. J.H.C.- Autoritzar el canvi de parada i l’ampliació de metres per a la
venda al mercat setmanal de l’Ampolla que es celebra els dimecres passant de la parada 19
de l’antic mercat a la parada num. 33 de la nova reestructuració (segons plànol adjunt), de
11,5 metres i amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017.
3.11. G1147/2017. M.K.- Autoritzar el canvi de parada i l’ampliació de metres per a la venda
al mercat setmanal de l’Ampolla que es celebra els dimecres passant de la parada 25 de
l’antic mercat a la parada num. 7 de la nova reestructuració (segons plànol adjunt), de 9
metres i amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017.
3.12. G1148/2017. F.J.C.I.- Autoritzar el canvi de parada i l’ampliació de metres per a la
venda al mercat setmanal de l’Ampolla que es celebra els dimecres passant de la parada 24
de l’antic mercat a la parada num. 21 de la nova reestructuració (segons plànol adjunt), de
9,5 metres i amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. G674/2017. I.S.A.- Autoritzar realitzar els treballs necessaris realitzar per un gual
accessible d’una amplada aproximada de 80 cm i d’una longitud aproximada de 2,5 metres
mitjançant la substitució de la vorada amb una de peces remuntables.
4.2. Expt. 11672017. G1094/0217. Comunitat Usuaris Furoné 2.-Concedir llicència
municipal per a obrir una rasa de 50 metres linials per la instal·lació d’una canonada d’aigua
en camí privat al polígon 89 de l’Ampolla.
4.3. Expt. 47/2017. G401/2017.S.Q.A.- Aprovar el modificat del projecte de construcció de
la piscina a ubicar a l’Av. Rafel Llaó, núm. 37 de l’Ampolla, d’acord amb el qual, la piscina
canvia de posició i de mides, passant de 3 X 5 m a 2 x 5 metres. - Aprovar la correcció de
l’errada detectada en l’acord de concessió de la llicència i procedir a liquidar la taxa i
l’impost corresponent un cop hagi aportat el pressupost d’execució material de l’obra
actualitzat d’acord amb la modificació del projecte.
4.4. Expt 102/0217 G 932/2017. E.C.L.- Desestimar reclamació import taxa i impost sobre
construccions ja que l’import reclamat és la quota mínima d’acord amb les Ordenances
Fiscals corresponents.
4.5. Expt 106/2017 G987/2017. C.B.A.- Concedir llicència municipal per a realitzar els
treballs consistents en construcció d’un mur de separació a l’immoble ubicat al carrer Baix
Ebre, núm. 2 B de l’Ampolla.
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. Relació de factures..- Aprovar factures des de la núm. 1433 fins la núm. 1474,
ambdós inclusives.
5.2. IIVTNU.
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5.2.1. ASSUMPTE:
MCL.P.- RECLAMACIÓ IIVTNU.- Deixar en suspens el termini per
resoldre la reclamació presentada, fins que es produeixi un pronunciament clar per part del
legislador, mitjançant l’oportuna modificació de la Llei d’hisendes locals, en relació amb les
sentències dictades pels diferents tribunals. Deixar, també, en suspens l’obligació de
pagament de la liquidació de l’impost practicada a la interessada.
5.2.2. ASSUMPTE:
I.B.H.- RECLAMACIÓ IIVTNU.- Deixar en suspens el termini per
resoldre la reclamació presentada, fins que es produeixi un pronunciament clar per part del
legislador, mitjançant l’oportuna modificació de la Llei d’hisendes locals, en relació amb les
sentències dictades pels diferents tribunals. Deixar, també, en suspens l’obligació de
pagament de la liquidació de l’impost practicada a la interessada.
5.3. Expt. G866/2017. Aprovació, si escau, de la regularització del contracte del servei
per la realització de mesures acústiques.- Aprovar la diferència de la despesa de 471,90
€ per Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (ECA), en concepte de
regularització del contracte del servei realitzat de mesures acústiques per avaluar els nivells
d’immissió acústica procedents del funcionament de la discoteca sita al Passeig de l’Arenal
de l’Ampolla, en càrrec a la partida pressupostària 920 227 02 del pressupost de l’exercici
del 2017.
6.- ALTRES.
6.1. G 1061/2017.- Act. 81/2017 A.C.C. Activitat: habitatge ús turístic.- Compliment
comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic de l’habitatge ubicat al carrer
Jaca núm. 2 3r 3a de l’Ampolla.
6.2. G 1092/2017.-Act. 82/2017 MP.C.G. Activitat: habitatge ús turístic.-Compliment
comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic de l’habitatge ubicat al carrer
Delta núm. 6 de l’Ampolla.
6.3. Act. 63/2017. G850/2017.
TITULAR:
B.G.S.
ACTIVITAT:
LOCAL DESTINAT A BAR I SUPERMERCAT
EMPLAÇAMENT:CARRER GREGAL, 14 LOCAL 1
TRAMITACIÓ: ACTIVITAT DE BAIX RISC SUBJECTA A COMUNICACIÓ PRÈVIA.Donar per complimentat el RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA per la instal•lació d’un
LOCAL DESTINAT A LES ACTIVITATS DE BAR I SUPERMERCAT en un mateix local, al
carrer Gregal, núm. 14 local 1, dins del terme municipal de l’Ampolla,

