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EXTRACTES DELS ACORDS
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
9 D’OCTUBRE 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

Montserrat Martín Domínguez

HORA INICI: 19:00 h.
HORA FINAL: 20:10 h.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2017.- Aprovar per
unanimitat.
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. G1330/2017. Servicios Ambientales BFM S.L.- Per tal de donar compliment a l’apartat
7 de l’article 49 del R. Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir l’ús sostenible dels productes sanitaris, comuniquen la propera
realització d’un tractament fitosanitari no agrari a la SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE
L’AMPOLLA propietat d’ENDESA, al polígon 89, parcel·la 90 del 23 d’octubre al 10 de
novembre de 2017. La Junta de govern es dóna per assabentada i acorda comunicar al
peticionari que l’empresa que hagi de fer els tractaments informi als veïns i identifiqui els
productes que s’empraran.
3.2. G1331/2017. E.I.- Targeta d’aparcament per a persones amb disminució.
3.3. G1345/2017.
M.G.F.- en representació d’E.G.F.- Baixa del servei d’aigua de
l’immoble ubicat al carrer Bassa de les Clotes, núm. 2 1r 3ra (número de contracte 104296).
3.4.G1347/2017. F. X.C.B.- Còpies expedient E.N.F.
3.5. G1350/2017.
Comunitat Propietaris Ampolla 16-18.- Donar trasllat del seu
suggeriment d’instal·lar badens a la TV3401 a la Diputació de Tarragona ja que l’esmentada
carretera és de titularitat provincial.

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

4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. G1012/2017. Expt. 108/2017 C.A.S.- Concedir llicència municipal per a substituir
finestres, reformar cuina, pavimentar i mur al jardí de l’immoble ubicat al polígon 89,
parcel·la 49 F de l’Ampolla..
4.2. G1211/2017. Expt. 137/2017. M.C.C.- Concedir llicència municipal per a reparar cornisa
del balcó de l’immoble ubicat a la plaça del Mercat, núm. 11 de l’Ampolla.
4.3. G1212/2017. Expt. 138/2017. J.P.L.- Concedir llicència municipal per a canviar
plaquetes de les terrasses de l’immoble ubicat a la urbanització Ampolla Mar, núm. 24 de
l’Ampolla.
4.4. G1213/2017. Expt. 139/2017. J.B.V.- Concedir llicència municipal per a reformar la
cuina de l’immoble ubicat al carrer Ronda del Mar, núm. 50 2n C de l’Ampolla.
4.5. G1214/2017. Expt. 140/2017.J.A.D.- Concedir llicència municipal per a reformar el local
ubicat al carrer Ronda del Mar, núm. 36 de l’Ampolla.
4.6. G1216/2017. Expt. 142/2017.S.L.M.- Concedir llicència municipal per a reformar interior
magatzem de l’immoble ubicat a l’Av. Baconé, núm. 31 de l’Ampolla.
4.7. G1217/2017. Expt. 143/2017.E.C.P.- Concedir llicència municipal per a reformar el
bany de l’immoble ubicat al carrer Ronda del Mar, núm. 56, escala A 3r 1ra de l’Ampolla.
4.8. G1218/2017. Expt. 144/2017. A.R.B.- Concedir llicència municipal per a la construcció
d’un traster al carrer Carrasca, núm. 18 de la urbanització Meligó de l’Ampolla.
4.9. G1219/2017. Expt. 145/2017. Comunitat Propietaris Salvador Espriu 18.- Concedir
llicència municipal per a la reparació de voladís de la façana de l’immoble esmentat , i salvat
el dret de propietat i sens perjudici del tercer.
4.10. G1220/2017. Expt. 146/2017. J.N.N. / N.C.C.- Concedir llicència municipal per a
realitzar els treballs consistents en construcció d’una piscina al carrer Canal Vell, núm. 5 de
l’Ampolla, segons projecte tècnic redactat per l’arquitecta H.P.P. (visat núm. 2017700296).
4.11. G1279/2017. Expt. 147/2017. R.V.G.- Concedir llicència municipal per a reparar les
baldoses de la cuina de l’immoble ubicat al carrer Salvador Espriu, núm. 24 3r 4rt de
l’Ampolla.
4.12. G1259/2017. Evalm Reformes Costa Dorada S.L.-Informació urbanística sobre la
possibilitat de canvi d’ús dels locals situats al carrer Banys, núm. 4 entresol i carrer Ventrol,
planta baixa.
4.13. Expt. 143/2016. C.C., regularitzacio llicència urbanística per a la conservació i
reforma d’un maset al polígon 135, parcel·la 5.- Concedir llicència per a l’execució de les
obres de conservació i reforma d’un maset existent al polígon 135 parcel·la 5 de l’Ampolla,
amb estricta subjecció a la documentació presentada com a “Annex al projecte bàsic i
executiu”; annex redactat per l’arquitecte L.L.
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. G1318/2017 Relació de factures.- Aprovar des de la núm. 1821 fins la núm. 1901.
5.2. IBI.
5.2.1. G1294/2017. Fraccionament.- M.T.U.M.- fraccionament en 3 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Sant Joan, núm. 32 00 17 de l’Ampolla.
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5.2.2. G1297/2017. Fraccionament.-G.B.- fraccionament en 6 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Sant Joan, núm. 1de l’Ampolla.
5.2.3. G1298/2017. Fraccionament.- E.C.R.-fraccionament en 11 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries dels immobles ubicats al carrer Joan Miró 11, Palangre 8 1 -1, pl. Mercat 10
de l’Ampolla.
5.2.4. G1299/2017. Fraccionament.-V.C.L.- fraccionament en 2 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Terol, núm. 9 03 06 de l’Ampolla.
5.2.5. G1323/2017. Fraccionament.-J.R.F.-fraccionament en 3 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Barranc de la Cervera, núm. 9 B 10 E de
l’Ampolla.
5.2.6. G1324/2017. Fraccionament.-A.A.-fraccionament en 6 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Passeig del Centre núm. 1 1r. 3ra de l’Ampolla.
5.2.7. G1325/2017. Fraccionament.-R.E.M.-fraccionament en 3 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al carrer Argilaga, núm. 25 de l’Ampolla.
5.2.8. G1326/2017. Fraccionament.-G.F.S.-fraccionament en 2 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al polígon 89 parcel·la 1 J de l’Ampolla.
5.2.9. G1327/2017. Fraccionament.-J.L.D.V.- fraccionament en 4 terminis de l’IBI i taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al Baconé, núm. 22 de l’Ampolla.
5.3. IVVTNU.
5.3.1. G1322/2017. Fraccionament.-TC-F- fraccionament en 2 terminis de l’impost sobre el
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5.4. G1281/2017. Comunitat Propietaris Sant Jordi 5: devolució fiança dipositada en
concepte de garantia per l’execució de les obres consistents en millora del sistema de
clavegueram, de 300 €.
5.5. G1319/2017. J.B.P.-devolució fiances per l’execució de les obres consistents en
ampliació en planta tercera d’habitatge existent al carrer del Mig, núm. 15 de l’Ampolla
(expedient 1772016), una de 150 € en concepte de garantia de la gestió de residus i l’altra
de 2.190 € en concepte de reposició i instal·lació de serveis urbans.
5.6. G1011/2016. M.T.V.D.- devolució fiança per l’execució de les obres consistents en
enderroc d’habitatge existent al carrer Sant Jordi, núm. 1 de l’Ampolla (expedient 112/2016)
de 799,04 en concepte de garantia de la gestió de residus.
5.7. G1142/2017. Preu públic recollida escombraries comercials.
Subjecte Passiu:
NOVA DEVIMAR SL
Adreça:
Barranc de Sant Pere, S/N
Població:
43895 L’AMPOLLA- Aprovar la liquidació del preu públic per
la recollida d’escombraries comercials de Nova Devimar S.L., corresponent a l’exercici 2016:
5.8.G1335/2017. R.C.F.- Assabentat baixa activitat peixateria al carrer Ramon Llull de
l’Ampolla.
5.9. Taxa d’escombraries.
5.9.1. G1332/2017. Reclamació escombraries carrer Ventura Gassol.- R.C.F.Desestimar ja que el fet imposable de la taxa és la prestació del servei que és de recepció
obligatòria i l’immoble està donat d’alta com a habitatge i es troba situat en via pública on es
presta el servei municipal

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

5.9.2. G1336/2017. Reclamació escombraries immoble Passeig del Centre, núm. 39,
1r.-J.M.C.- Desestimar ja que el fet imposable de la taxa és la prestació del servei que és de
recepció obligatòria i l’immoble està donat d’alta com a habitatge i es troba situat en via
pública on es presta el servei municipal
5.10. G603/2017. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte d’obra del Projecte
“Millora de l’eficiència energètica i adequació a la normativa vigent de la il·luminació
exterior existent”.- ADJUDICAR el contracte d’obra del “Projecte per la millora de
l’eficiència energència i adequació a la normativa vigent de la il·luminació exterior existent al
municipi de l’Ampolla” que afecta a l’Av. Generalitat, c/ Eudald Pedrola, c/ València, c/
Castelló, c/ Travessera Castelló, c/ Alacant, c/ Barranc de Sant Pere, c/ Comunitat
Valenciana de l’Ampolla, a MATELFON S.L., segons el pressupost que consta a l’expedient
de 36.346,12 € IVA inclòs.
5.11. G1337/2017. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
cubells.- ADJUDICAR el contracte de subministrament per a l’adquisició de cubells per a la
setmana del comerç a AMTEVO MEDIOAMBIENTE S.L., segons el pressupost que consta
a l’expedient de 1.076,32 €.
5.12. G1338/2017 Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte d’obra col·locació tub
zona estació RENFE.-ADJUDICAR el contracte d’obra de col·locació de tub corrugat a la
zona d’estació de RENFE per a oferir servei wiffi, a CONSTRUCCIONS SENTIS
NAVARRO SL., segons el pressupost que consta a l’expedient de 1.376,98 €
5.13. G1339/2017 Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte d’obra de fontaneria
per al servei de wiffi a la zona de l’estació de RENFE.-ADJUDICAR el contracte d’obra
consistents en treballs de fontaneria per oferir servei Wiffi a la zona de l’estació de RENFE,
a J.M.E.G., segons el pressupost que consta a l’expedient de 517,88 €
5.14. G1340/2017. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
mobiliari urbà.-ADJUDICAR el contracte de subministrament per a l’adquisició de mobiliari
urbà per a la via pública (papereres i bancs) a BENITO URBAN S.L., segons el pressupost
que consta a l’expedient de 4.107,35€.
5.15. G1341/2017 Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
barana per al carrer Vista Alegre.-ADJUDICAR el contracte de subministrament per a
l’adquisició de nova barana inoxidable per al carrer Vista Alegre a SERRALLERIA EN
GENERAL BAIX EBRE S.L., segons el pressupost que consta a l’expedient de 1.819,70 €.
5.16. G1342/2017. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE. PETICIÓ SUBVENCIÓ
ACTIVITATS 2017.-Concedir una aportació econòmica de 3.500,00 per portar a terme
l’activitat de la VI edició del Torneig de futbol categoria Aleví que porten a terme a les
instal·lacions del Club Futbol L’Ampolla i a la zona lúdicoesportiva els dies 2 i 9 de setembre
de 2017.
5.17. G1343/2017. Club de voleibol Roquetes.-CONCEDIR una subvenció de 2.500 € per
a portar a terme l’XII Torneig Mediterrània 4X4 In Memoriam A.O.
5.18. G1348/2017 Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
cable per a distribució elèctrica.- ADJUDICAR el contracte de subministrament de cable
per a distribució elèctrica a GRUPO ELECTROSTOCKS S.L., segons el pressupost que
consta a l’expedient de 598,75 €.
6.- ALTRES.
6.1. G1328/2017. E.F.S.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de Cervera.
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6.2. G1329/2017. C.O.- Canvi plaça llicència ús privatiu de plaça de pàrquing al Barranc de
Cervera.
6.3. G 1149/2016
Act. 69/2016 A.I.A. Activitat: habitatge ús turístic.- Assabentats de la
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de
l’habitatge ubicat al carrer Mar del Coral núm. 4 1r 1a de l’Ampolla.
6.4. G 1316/2017
Act. 92/2017 J.B.B. Activitat: habitatge ús turístic.- Assabentats de la
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de
l’habitatge ubicat al carrer Norbert Grundmann núm. 3 de l’Ampolla.
6.5. G 1288/2017
Act. 91/2017 S.P.L. Activitat: habitatge ús turístic. Assabentats de la
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de
l’habitatge ubicat a l’Avinguda Rafael Llaó núm. 1 casa 13 1a fase de l’Ampolla.
6.6. G1100/2017
Act. 84/2017. J.B. Activitat: habitatge ús turístic 2 habitatges ubicats a Cala Maria 26 i
Cala Maria 27 de l’Ampolla.- Cal aportar documentació per complir el règim de comunicació.

