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
20 DE FEBRER 2017

SRS. ASSISTENTS
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
TINENTS DE L’ALCALDIA
José Luis Pitarque Balagué
Àlvar Casanova Curto
SRS. NO ASSISTENTS
Meritxell Jardí Llambrich que justifica la
seva absència
SECRETARI-INTERVENTOR
funcions

en

Jordi Monrós Garate

HORA INICI: 19:00 h.
HORA FINAL: 20:00 h.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 6 DEFEBRER DE 2017.- Aprovar per
unanimitat.
2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. Escola Mediterrani.- Autorització per poder utilitzar les instal·lacions del Camp de
futbol amb els alumnes de Primària el proper dia 23 de febrer de 2017, dijous llarder, entre
les 15:00 h. i les 16:15 h.
3.2. J.G.R.- Desestimar parada mercat ja que en l’actualitat no hi ha disponibilitat de llocs.
3.3. Expt. 215/2017. W.A.R. Z.- llicència per la tinença d’animals especialment perillosos.
3.4. I. A. C.- Autorització per ocupar uns 12 m2 al davant del seu immoble ubicat al carrer
Platja, núm. 20 de l’Ampolla, per dipositar les runes procedents de les obres de reforma de
les cuines i els banys de les plantes 1ra i 3ra de l’immoble ubicat al carrer Platja, núm. 20 de
l’Ampolla segons llicència sol·licitada (expt. 21/2017),
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3.5. NURIPE S.L.- Autoritzar la instal·lació d’un contenidor al davant del seu establiment
on té ubicada la terrassa, no podent ocupar, tal i com sol·licitava, la vorera del carrer Marcel
Miralles ja que s’impediria el pas dels vianants i el trànsit rodat, per dipositar les runes
procedents de les obres de reforma de la cuina del local Il Gattopardo.
3.6. Catalan Ways C.B.- Comunicar-los que l’Ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Associació Progat L’Ampolla per a adoptar mesures de control de les
colònies de gats ferals al municipi.
Segon.- Donar trasllat a l’Associació Progat per la seu coneixement i efectes oportuns.
3.7. J.G.C.- Donar trasllat de la seva queixa a la Guàrdia municipal per tal que portin a
terme el controls necessaris per evitarels sorolls de les motos.
3.8. N.G.- Petició instal·lació food truck en fires se’ls tindrà en compte.
3.9. Expedient 1621567. Sancionador zona Blava.- C.A.P.- Estimar les al·legacions i
procedir a l’anul·lació del seu expedient sancionador
3.10. Expedient 1621733. Sancionador zona Blava.- I.P.F.- Procedir a la devolució de 60
€ per haver ingressat indegudament una sanció ja liquidada.
3.11. Expedient 1610921. Sancionador zona Blava.- S.A.M.- Estimar les al·legacions i
procedir a l’anul·lació del seu expedient sancionador.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. Expt. 2/2017. D.P.C.- Concedir llicència per a col·locar piscina prefabricada al carrer
Bargalló, núm. 4 de l’Ampolla.
4.2. Expt. 11/2017. Z.F.G.- Concedir llicència municipal per a arranjar la gotellera de
l’immoble ubicat al carrer Ventrol, núm. 3 2n de l’Ampolla.
4.3. Expt. 14/2017. Restaurant Can Piñana.- Concedir llicència per a reformar la cuina del
Restaurant Can Piñana ubicat a l’Av. Marítima Ramon Pous, núm. 17 de l’Ampolla.
4.4. Expt. 15/2017. J. A.- Concedir llicència per a obrir forat del mur de tancament de la
parcel·la ubicada al carrer Lluís Companys, núm. 4 de l’Ampolla.
4.5. Expt. 16/2017. M.G.R.- Concedir llicència per a reparar la façana de l’immoble ubicat al
carrer Mar Roig, núm. 70 de l’Ampolla.
4.6. Expt. 17/2017. B.G.S.- Concedir llicència per a reformar el local (enrajolar, posar
pladur, encimentar i ampliar el bany) ubicat al carrer Gregal, núm.14, local 1 de l’Ampolla.
4.7. Expt. 18/2017. E.R.C.- Concedir llicència per a posar una barana al rafal ubicat al Barri
Roquer núm. 22 de l’Ampolla.
4.8. Expt. 20/2017. J.V.M.C.- Concedir llicència per a la construcció d’una piscina al carrer
Mirador, núm. 11 de la urbanització Cap Roig de l’Ampolla.
4.9. Expt. 21/2017. I.A.C.-Concedir llicència per reformar les cuines i els banys de les
plantes 1ra i 3ra de l’immoble ubicat al carrer Platja, núm. 20 de l’Ampolla.
4.10. Expt. 22/2017. K.P.N.- Concedir llicència per a realitzar els treballs consistents en
tancament de les parcel·les 3 i 4 del polígon 89 de l’Ampolla.
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4.11. Expt. 23/2017. A.V.L.- Concedir llicència per a pavimentar jardí de l’immoble ubicat al
carrer Mar Roig, núm. 17 de l’Ampolla.
4.12. Expt. 924/2017. C.C.C.- Concedir llicència per a arranjar la façana de l’immoble ubicat
a la plaça del Mercat, núm. 10 de l’Ampolla.
4.13. Expt. 25/2017. I.C.F.- Concedir llicència per a ampliar el bany de l’immoble ubicat al
carrer Lluna, núm. 3 de l’Ampolla.
5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. Relació de factures.- Aprovar les factures des de la núm. 127 fins la núm. 212,
ambdós inclusives, de l’exercici 2017.
5.2. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE 2 MÒDEMS GPRS-GSM I
INSTAL·LACIÓ DELS MATEIXOS PER LA COMUNICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DEL DIPÒSIT MUNICIPAL D’AIGUA, EL POU GILET IV I L’OFICINA
CONCESSIONÀRIA..- ADJUDICAR el contracte a GESTAGUA S.A.. segons el pressupost
que consta a l’expedient de 1.760 € més l’IVA corresponent.
5.3. Fiança definitiva obra “Projecte arranjament lligallo Cementiri”.- Procedir a la
devolució dipositada per CONTREGISA, mitjançant aval bancari, per import de 2.898,00 €,
com a garantia definitiva de l’execució de l’obra “Projecte arranjament lligallo Cementiri”.
5.4. Fiança definitiva obra “Projecte arranjament de diversos camins municipals”.Procedir a la devolució dipositada per CONTREGISA, mitjançant aval bancari, per import de
6.408,37€, com a garantia definitiva de l’execució de l’obra “Projecte arranjament de
diversos camins municipals”.
5.5. CONTRACTE D’OBRA “FORMACIÓ DE GUALS AL CARRER BANYS DE
L’AMPOLLA”.- ADJUDICAR el contracte a CONSTRUCCIONS SENTIS NAVARRO SL.,
segons el pressupost que consta a l’expedient de 3.993,00 €
5.6. Preus contradictoris “Projecte d’urbanització del carrer Lluís Companys”.Aprovar l’acta de preus contradictoris:
Capítol 1.12. Acabats i imprevistos
Preu contradictori núm. 1

Preu contradictori núm. 2

Preu contradictori núm. 3

Preu contradictori núm. 4

UT Plantació d’arbre Baladre amb l’arrel nua de 18 a 20
cms de perímetre de tronc a 2 m d’alçària (a partir del coll
de l’arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans mecànics, relert del clot amb terra de
l’excavació barrejada amb un 10% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió
Treballs de jardineria
M Caixa per a interceptor, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat i reixa practicable de la marca GLS model
RCA50 o similar
P.A. Modificació d’escomesa de gas núm. 5 per adaptarse a la nova alineació del carrer, amb excavació manual,
realitzada per Gas natural
M Canvi de 1 tub corrugat de diàmetre 75 mm de la xarxa
Eléctrica de l’Ebre, per un Tritub de polietilè d’alta
densitat (PEAD / HDPE), de 3x40 mm de diàmetre i 3mm
de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si per
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Preu contradictori núm. 5

Preu contradictori núm. 6

Preu contradictori núm. 7

Preu contradictori núm. 8

mitjà d’una membrana i disposats paral·lel·lament en un
mateix pla, subministrat en rotllos de 500 m de longitud, a
la xarxa de telecomunicacions
M Xapa d’acer de 5 mm de gruix i una amplada de 330
mm col·locada sobre la xarxa de gas per a protecció de
la canalització en disminuir la cota sobre la canalització.
M Connexió de servei interior de l’habitatge des de la
tanca de la parcel·la fins al quadre de l’habitatge,
consistent en excavació manual o mecànica de la rasa,
col·locació d’un tub de polietilè diàmetre de 75 mm, un
cable de 2x16 Afumex, formigonat per a protecció de tub i
tapat i compactat de rasa amb terres procedents de
l’excavació
P.A. Enderroc de tanca de parcel·la núm. 5, d’obra
massissa de 2735x1,90 metres d’altura per mitjans
manuals per no fer malbé l’escomesa de gas, tanca del
límit encastat en mur, per a donar-li l’alineació correcta,
col·locar armari per al comptador elèctric i al comptador
de l’aigua.
Construcció de nou mur.
P.A. Desmuntatge de porta corredissa existent per a la
seva posterior reutilització, per mitjans manuals,
demolició de la quia de rodament. Construcció de sabata
de formigó de 40x40 cm per a nova guia,
subministrament i col·locació de nova guia d’acer, i
cimentació dels suports laterals en formigó. Ajust i
anivellament de tots els elements.

21,16 €

34,98 €

1.465,040
€

665,58 €

5.7. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ DELS PRODUCTES
DE PINTURA PER AL MANTENIMENT DEL PASSEIG MARÍTIM DE FUSTA DEL
CARRER RONDA DEL MAR FINS AL PONT DEL BARRANC DE SANT PERE..ADJUDICAR el contracte a la mercantil FERRETERIA I ELECTRODOMÈSTICS S.L. pel
preu unitari de 81,67 euros/unitat el protector i 35,63 euros/unitat el disolvent.
5.8. IBI
5.8.1. F.B.S.- Fraccionamenten 12 terminis de l’IBI de rústica i les CCEE de l’immoble
ubicat al Polígon 25 parcel·la 98 i Polígon 26 parcel·la 10 de l’Ampolla.
5.9. Diversos
5.9.1. R.F.S.- Fraccionament en 48 terminis de l’IBI d’urbana, taxa d’escombraries de
l’immoble ubicat al carrer Joan Miró, núm. 20 3r 7 i P. -1 18 i de l’IVTM del vehicle T-6432BD de l’Ampolla.
5.10. M.R.R.- CONCEDIR una bonificació del 20% a la tarifa de la quota mensual de la llar
d’infants municipal del seu fill A.G.R. com a família nombrosa general.
5.11. Preu públic escombraries comercials.
5.11.1. J.J.C.P.- Donar de baixa del padró del preu públic d’escombraries comercials
l’activitat de sabateria del carrer Banys, núm. 16 de l’Ampolla.
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5.12. CONTRACTE D’OBRES PER A PINTAR EL PASSEIG MARÍTIM DE FUSTA DEL
CARRER RONDA DEL MAR FINS AL PONT DEL BARRANC DE SANT PERE.ADJUDICAR el contracte a FACO PINTORS S.L. pel preu de 6.431,15 €
5.13. CONTRACTE D’OBRA ARRANJAMENT TRAM ASFÀLTIC AL PASSEIG DE
L’ARENAL.- ADJUDICAR el contracte a AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S.A. ,
segons el pressupost que consta a l’expedient de 4.125,07 €
5.14. CONTRACTE D’OBRA MILLORA DEL TRAM DE LA CARRETERA DE CAP ROIG..ADJUDICAR el contracte a AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S.A. , segons el
pressupost que consta a l’expedient de 18.392,13 €
6.- ALTRES.
6.1. Expt. 150/2017/G – Act. 4/2017 T.G.O.- Donar per complimentat règim de comunicació
habitatge ús turístic Polígon 39, parcel·la 24 de l’Ampolla.
6.2. Expt. 207/2017/G - Act. 5/2017 G.S.P.II.- Donar per complimentat règim de
comunicació habitatge ús turístic al carrer Joaquim Pàfila, núm. 4 3r A de l’Ampolla.
6.3. Expt. 168/2017/G - Act. 6/2017 J.C.Q.- Requeriment documentació per habitatge ús
turístic de l’habitatge ubicat al Polígon 81 parcel·la 81 A de l’Ampolla.
6.4. Expt. 207/2017/G - Act. 7/2017 C.C.G.- Donar per complimentat règim de
comunicació habitatge ús turístic al carrer Marcel Miralles, núm. 23 1r B de l’Ampolla.
6.5. Expt. 216/2017/G - Act. 8/2017 V.M.G.- Donar per complimentat règim de
comunicació habitatge ús turístic al carrer Borró, núm. 3 de l’Ampolla.
6.6. EXPEDIENT: 60/2016 (555/2016-E-RC-1190)
TITULAR:
E.M.T.G.
ACTIVITAT:
CENTRE D’ESTÈTICA I BELLESA
EMPLAÇAMENT:AVINGUDA BARCELONETA, 14, 1ER.
TRAMITACIÓ: INNÒCUA SUBJECTA A DECLARACIÓ RESPONSABLE .- Donar
compliment a la comunicació prèvia.
6.7. EXPEDIENT: 76/2016
TITULAR:
S.P.B.
ACTIVITAT:
EXPLOTACIÓ DE VACUM DE LLET
EMPLAÇAMENT:POLÍGON 35-PARCEL.LA 5
TRAMITACIÓ: ANNEX III, RÈGIM DE COMUNICACIÓ.- Donar per complimentat règim de
comunicació.
6.8.
TERRASSES DINS SERVEIS TEMPORADA A LES PLATGES PER A LA
TEMPORADA 2017.- AUTORITZAR les instal·lacions de les terrasses EN ZONA DE
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE.
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