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 DE SETEMBRE 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: 20:15 h.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 28 D’AGOST DE 2017.- Aprovar per unanimitat.
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. G1186/2017. N.H.- Certificat qualificació urbanística
SITUACIÓ:
Parcel·la amb referència cadastral 8715808CF0281D0001YK
Cap Roig

3.2. G1026/2017. Club Nàutic L’Ampolla.- AUTORITZAR per a celebrar el dia 9 de
setembre el sopar amb música fins a les 2:00 de la matinada, sense causar molèsties al
veïnes i sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d’insonorització.
Tanmateix, l’escenari per al ball s’haurà d’ubicar a la banda de muntanya i orientat de cara a
mar
3.3. G.1204/2017. J.C.C.- Autoritzar per a la col·locació de 3 guals permanents per a
l’entrada i sortida de vehicles als magatzems ubicats al carrer Ramon LLull, núm. 8,
d’aquesta localitat.
3.4. G1205/2017. R.C.S.-Desestimar la sol·licitud de connexió a la xarxa d’abastament de
l’immoble ubicat al Polígon 133 parcel·la 21 A de l’Ampolla.
3.5. G585/2017. J.L.M.P.- Comunicació al titular dela Queixa de l’explotació ramadera
d’engreix de pollastres al polígon 89 parcel.la 147 titular de l’activitat per problemes
d’insalubritat , sorolls de ventiladors, olors, pols mosques.....

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

3.6. G 1173/2017. J.C.A.- AUTORITZAR per col·locar un contenidor al davant del seu
immoble ubicat al carrer Vitòria, núm. 6 de l’Ampolla, durant l’execució de les obres.
3.7. G877/2017. Bo i Bé i Restauració S.L.-Devolució taxa per no haver iniciat encara el
procediment.
3.8. G122672017. F.X.O.B.- Queixa camionetes mercat.
3.9. G1227/2017. F.C.G.- Estimar la petició per a la instal·lació d’un contenidor de residus
orgànics al davant de l’establiment Cepromar així com la recollida i transport dels mateixos,
repercutint el cost als peticionaris mitjançant la corresponent liquidació.
3.10. G1229/2017. F.X.O.B.- Sol·licitud tractament arbrat carrer Vista Alegre de l’Ampolla.
3.11. G374/2017. Bar Supermercat M’Agrada.-Ratificar l’acord de denegació de la Junta
de Govern del dia 31 de juliol de 2017 ja que tal i com li vam exposar la ubicació del local es
troba en un punt estratègic on conflueixen una seguit de factors que obstaculitzarien i
impedirien el poder garantir el pas de vianants.
3.12. G1231/2017. M.F.C.-Estimar la reclamació de la zona blava i procedir a la devolució
de l’import pagat per error.
3.13. G1233/2017. A.A.F. Reclamació responsabilitat patrimonial.- Estimar la petició en el
sentit d’abonar 430 € corresponents a la corona ceràmica de la dent fracturada.
3.13. G1253/2017. J.S.S.- Expropiació de la parcel·la, sita a l’Ampolla, amb referència
cadastral 6103307CF0260C0001MU, zona Minini 0038 B, està qualificada pel POUM com a
zona de serveis municipals, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
3.14. G1238/2017. A.G.S.- Facilitar una còpia del contracte signat amb Gestagua en
compliment de l’acord d’adjudicació de la concessió aprovat en sessió plenària del dia 26 de
febrer de 1993.- Infomar, d’una banda, que s’ha prorrogat automàticament la concessió per
tal de garantir la prestació del servei fins que no es porti a terme la nova licitació i, de l’altra,
que els Serveis Jurídics i Tècnics de la Corporació fa temps que treballen en la redacció
dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i que, en aquest sentit,
molt probablement, es licitarà la concessió del servei abans de finals de 2017.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. Gas natural Catalunya SDG S.A.
Referències G 840/2017 Exp. 88/0217
Referència Ajuntament núm. 9-26/05/2017
Referència empresa GDE12317040001
Obres: Canalització sobre vorera i calçada de 0,4 metres quadrats. 1 escomesa sobre
vorera i calçada de 1,3 x 0,4 metres quadrats.
Emplaçament: carrer Castelló, núm. 16.- Concedir llicència.
4.2. Gas natural Catalunya SDG S.A.
Referències G 901/2017 Exp. 98/0217
Referència Ajuntament núm. 12-14/06/2017
Referència empresa GDE12317050041
Obres: Canalització sobre vorera i calçada de 0 X 0,4 metres quadrats. 1 escomesa
sobre vorera i calçada de 2,5 x 0,4 metres quadrats.
Emplaçament: Av. Barceloneta, núm. 30.- Concedir llicència.
4.3. Gas natural Catalunya SDG S.A.
Referències G 902/2017 Exp. 99/0217
Referència Ajuntament núm. 13-14/06/2017
Referència empresa GDE12317050070
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Obres: Canalització sobre vorera i calçada de 61,05 X 0,4 metres quadrats. 2
escomeses sobre vorera i calçada de 4 x 0,4 metres quadrats.
Emplaçament: Carrer Aufacada núm. 2 i 4.- Concedir llicència.
4.4. Gas natural Catalunya SDG S.A.
Referències G 1018/2017 Exp. 113/0217
Referència Ajuntament núm. 17-04/07/2017
Referència empresa GDE12317040002
Obres: Canalització sobre vorera i calçada de 0 X 0,4 metres quadrats. 2 escomeses
sobre vorera i calçada de 7,8 x 0,4 metres quadrats.
Emplaçament: Carrer Ventura Gassol, núm. 10.- Concedir llicència.
4.5. G1095/2017. Expt. 117/2017. Càmping l’Ampolla Arenal S.l.- Suspensió llicència del
projecte de construcció d’edificis de serveis de càmping (escola de vela, restauració i
sanitaris) i zona lúdica-esportiva al càmping ubicat al Passeig Platja Arenal s/n de l’Ampolla,
fins que no hagi obtingut la corresponent autorització del Servei de Costes de la Generalitat
de Catalunya.
4.6. G1109/2017. Expt. 119/2017. M.L.M.L.- Concedir llicència municipal per a la
construcció d’una piscina a la parcel·la 6 de la urbanització Perales (actualment Av. Perales,
núm. 34) de l’Ampolla.
4.7. G1111/2017. Expt. 121/2017. C.P.P.- Concedir llicència municipal per a reformar el
bany de l’immoble ubicat al carrer Banys, , núm. 4, 2n 3ra de l’Ampolla.
4.8. G1112/2017. Expt. 122/2017. I.M.M.- Concedir llicència municipal per a realitzar els
treballs consistents en tancament amb tela metàl·lica i una alçada 1,50 metres d’uns 350
metres linials de la parcel·la 75 del polígon 76 de l’Ampolla.
4.9. G1129/2017. Expt. 124/2017. D.P.C.- Concedir llicència municipal per a realitzar els
treballs consistents en l’aixecament de mur de tancament de parcel·la i panel de làmines al
carrer Bargalló, núm. 4 de l’Ampolla.
4.10. G1130/2017. Expt. 125/2017. M.T.P.- Concedir llicència municipal per a realitzar els
treballs consistents en tancament de part de la parcel·la 2 del polígon 80 de l’Ampolla.
4.11. G1170/2017. Expt. 131/2017. P.F.C.- Concedir llicència municipal per a reformar el
bany de l’immoble ubicat al carrer Ponent, núm. 46 planta baixa de l’Ampolla.
4.12. G1171/2017. Expt. 132/2017. M.J.L.- Concedir llicència municipal per a portar a terme
els treballs de revestiment exterior de 3 pilars a la terrassa de l’immoble ubicat al Barranc de
Sant Pere s/n de l’Ampolla.
4.13. G1172/2017. Expt. 133/2017. Construccions Sentis Navarro S.L.- Concedir llicència
municipal per a canviar el gres de la terrassa de l’immoble ubicat al carrer Delta, núm. 11 de
l’Ampolla.
4.14. G1173/2017. Expt. 134/2017. J.C.A.- Concedir llicència municipal per a reformar la
cuina i el bany de l’immoble ubicat al carrer Vitòria de l’Ampolla.
4.15. G1175/2017. Expt. 136/2017. P.M.B.- Concedir llicència municipal per a fer un armari
per als comptadors de l’aigua a l’immoble ubicat al carrer Alacant, núm. 9 de l’Ampolla.
4.16. G1124/2017. N.S.P.- Informació urbanística immoble ubicat al carrer Llevant, núm. 11
apartament 5 de l’Ampolla.
4.17. G1096/2017. Expt. 118/2017. G.T.B.- Concedir llicència municipal per a legalitzar el
tancament amb tela metàl·lica i una alçada 1,60 metres d’uns 50 metres linials de la
parcel·la 48 del polígon 39 de l’Ampolla.
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5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. Relació de factures.- Aprovar factures des de la núm. 1576 fins la núm. 1652.
5.2. G1202/2017 J.C.C.- Concedir bonificació del 20% a la tarifa del menjador escolar com a
família nombrosa categoria general.
5.3. G1225/2017. Contracte del servei de substitució de la càmera ascensor zona
lúdico esportiva.- Contractar el SERVEI amb TELEX S.A. per un import de 1.397,60 euros.
5.4. IBI.
5.4.1. Nova liquidació.
DADES CONTRIBUENT:
M.G.G.
OBJECTE TRIBUTARI:
SANT JORDI, 1.- Nova liquidació per resolució on es
comunica la nova realitat física de l’immoble, que es segrega i passa a tenir dos titulars.
5.4.2. G1195/2017 Nova liquidació
DADES CONTRIBUENT:J.C.R.S.
OBJECTE TRIBUTARI:
PL. CATALUNYA 0009.- Sol·licita la segregació del rebut
de l’IBI per tal de poder pagar la seva part.
6.- ALTRES.
6.1. G1198/2017. J.C.P.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera
període anual.
6.2. G1199/2017. V.M.E.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera
període anual.
6.3. G1201/2017. Daniel Salvari.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de
Cervera període anual.
6.4. G 1180/2017
Act. 88/2017 E.O. Activitat: habitatge ús turístic.- Assabentats de la COMUNICACIÓ
PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de l’immoble ubicat al
carrer Internacional, núm. 12 de l’Ampolla,

