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
18 DE DESEMBRE DE 2017
SRS. ASSISTENTS
SR. ALCALDE
Francesc Arasa Pascual
TINENTS DE L’ALCALDIA
Meritxell Jardí Llambrich
José Luis Pitarque Balagué
Àlvar Casanova Curto

SECRETARI-INTERVENTOR
funcions

en

Jordi Monrós Garate

HORA INICI: 19:00 h.
HORA FINAL: 19:30 h.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2017.-Aprovar per
unanimitat.
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.

3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. Expedient 17 butlletí 331. Sanció vigilants Sr. Francesc Pujol Adell per considerar
que no són acceptables per justificar la conducta infractora, a la vegada que tampoc es pot
modificar la sanció ja que ve taxada reglamentàriament.
3.2. Expedient 1712159 Sancionador zona Blava.- FGR.-.Desestimar les al·legacions al
no poder comprovar, amb les proves documentals que posseïm, la certesa de la seva
declaració respecte a trobar-se la seva targeta, que indubtablement té en possessió, en un
lloc visible per a la seva revisió.
3.3. Expedient Sancionador zona Blava num. 1712194.- Sr. JJAG.- Estimar les
al·legacions i tramitar l'anul·lació del seu expedient sancionador, alhora que s’inicien
diligències contra el vertader infractor
3.4. Expedient Sancionador zona Blava num. 1712106.- Sr. FJCM.-Estimar les
al·legacions i tramitar l'anul·lació del seu expedient sancionador, alhora que s'iniciïn
diligències contra el vertader infractor.
3.5. Expedient 1732117 Sancionador zona Blava.- Tena Motors SL.- Estimar les
al·legacions i exonerar tota la seva responsabilitat amb el procediment sancionador a dalt
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mencionat i procedir a iniciar noves diligències contra al venedor i propietari del vehicle
sancionat al temps de la sanció.
3.6. Expedient Sancionador zona Blava num. 1712261.- Huertas Motor SL.- Estimar les
al·legacions I tramitar l'anul·lació del seu expedient sancionador alhora d'iniciar expedient
contra el veritable infractor.
3.7. Expedient 1723144. Sanció zona blava. Sr. RPA.-Desestimar les al·legacions i
confirma la sanció que en primer terme es va imposar.
3.8. Expedient Sancionador zona Blava num. 1712363.- Sr. GPC.- Estimar les
al·legacions i tramitar l'anul·lació del seu expedient sancionador.
3.9. Expedient Sancionador zona Blava num. 1712104.- Sr. FFG.-Estimar les al·legacions
i tramitar l'anul·lació del seu expedient sancionador.
3.10. Expedient 1712374. Sanció zona blava. Sra. LGI.-Estimar l’al·legació i procedir a
l’anul·lació del seu expedient sancionador.
3.11 Expedient 1711992. Sanció zona blava. Sra. MTAA.- Estimar l’al·legació i procedir a
l’anul·lació del seu expedient sancionador.
3.12 Expedient 590/2017 - 177. Sanció Vigilants Municipals.
l’al·legació i procedir a l’anul·lació del seu expedient sancionador.

Sra. AMG.-Estimar

3.13. Expedient 1732292. Sanció Vigilants Municipals. Sra. LCP.- Estimar l’al·legació i
procedir a l’anul·lació del seu expedient sancionador.
3.14. G1524/2017. Carnisseria Càtering Elisenda.- Autoritzar a Carnisseria Càtering
Elisenda per a què els dies 23 i 24, 30 i 31 de desembre de 2017 reservi 2 places
d’aparcament al davant del seu establiment per poder facilitar als seus clients la recollida
d’encàrrecs amb motiu de la festa de Nadal i de la revetlla de Cap d’any. Significant-li que
caldrà que ho senyalitzi.
3.15. G1526/2017. Associació Sersatrans.-

Primer.- DONAR LA SEVA CONFORMITAT A LES TARIFES PROPOSADES PER
SERSATRANS per a l’exercici 2018:

CONCEPTE
Baixa de bandera
Tarifa quilomètrica
Tarifa Horària
SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Maletes i animals

TARIFES
Tarifa-1
Diürn
laborables
3,59 €
0,92 €
16,96 €

Tarifa-2 Nocturn
o festiu
4,83 €
1,10 €
18,20 €

2,00 €
1,60 €

2,00 €
1,60 €

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 8:00 a 20:00 hores.
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20:00 a 8:00 hores, dissabtes diumenges i dies
festius.
3.16. G1533/2017. JNL.- JAGC.- Llicència Transmissió concessió titularitat nínxol.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
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El Secretari dóna a compte a la Junta que no hi ha llicències urbanístiques a despatxar.
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. G1513/2017 Relació de factures.- Aprovar es factures des de la núm. 2273 fins la
núm. 2342, ambdós inclusives, de l’exercici 207.
5.2. G1531/0217. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte del servei de
manteniment de la piscina per al 2018.- Contractar el SERVEI PER AL MANTENIMENT
DE LA PISCINA MUNICIPAL PER AL 2017, mitjançant el procediment del contracte menor,
per a portar a terme els esmentats treballs amb MULTISERVEIS BENET S.L.. per un import
de 12.051,60 euros.
5.4. G1538/2017. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
prestatges per a la llar d’infants.- ADJUDICAR el contracte de subministrament de
prestatges per a la llar d’infants municipal, a ETV segons el pressupost que consta a
l’expedient de 741,79 €.
5.5. G603/2017. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 1 del projecte “Millora de
l’eficiència energètica i adequació a la normativa vigent de la il·luminació exterior
existent al municipi de l’Ampolla”.- l’import de la qual ascendeix a 8.094,48 € (VUIT MIL
NORANTA-QUATRE MIL EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS,
6.- ALTRES.
6.1. G1525/2017. EBA Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc de Cervera.
6.2. G1530/2017. Ajuts treballadors Ajuntament de l’Ampolla per assistència sanitària i
prestacions socials.- Aprovar les sol·licituds presentades pels treballadors de l’Ajuntament
de l’Ampolla per assistència sanitària i prestacions socials de l’exercici del 2017.
6.3. Expt. G992/2017. Canvi no substancial modificacions diverses ETAP de
l’Ampolla.- ATORGAR al CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA llicència municipal
consistent en CANVI NO SUBSTANCIAL DE MODIFICACIONS DIVERSES ETAP DE
L’AMPOLLA situades a la Ctra. Nacional 340 km. 1094 del terme municipal de l’Ampolla
consistents en (desmantellament aigua (ozó), cobriment filtres sorra, nou cobert magatzem
varis, modificació aigües residuals i modificacions distribució despatx edifici LEQAIGUA i
corresponent a l’activitat de captació, distribució i potabilització) segons el projecte redactat
per l’enginyer Antoni Escarré Paris, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
6.4. G1504/2017. Aprovació inicial, si escau, de la memòria valorada “Instal·lació nous
elements parc infantil”.-Aprovar la Memòria valorada ““Instal·lació de nous elements parc
infantil Arenal ”, amb un pressupost de contracta de 22.869,00 €, i sotmetre l’acord a
informació pública pel termini de trenta dies als efectes de reclamacions i/o al·legacions,
transcorregut el qual si no se’n presenta cap l’acord serà definitiu.

