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
15 DE GENER DE 2018
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: 19:40 h.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 8 DE GENER DE 2018..- Aprovar

L’ACTA

2.- DESPATX OFICIAL.- Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. G32/2018. F.P.P.- Mercat..- Reclamació documentació.
3.2. G63/2018. PBL.- Facilitar una còpia dels contractes subscrits per l'Ajuntament de
L'Ampolla per a la recollida d'animals domèstics, així com, dels informes de les actuacions
dutes a terme per les empreses contractades.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. G1012/2016. Conscat S.L.- Suspendre l’autorització per a portar a terme els treballs
necessaris per a connectar el servei de sanejament de l’habitatge unifamiliar que estan
construint al carrer Sant Jordi, núm. 1 de l’Ampolla fins a la xarxa general, fins que no
s’aporti informe del Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya.
4.2. G48/2018. TDB.-Atorgar una concessió directa, per un termini de 75 anys, sobre el
camí de titularitat municipal (camí de la Descàrrega) als efectes de passar per sota un tub
que faci les funcions de desguàs de les aigües pluvials de la parcel·la 51 del polígon 36.
4.3. G49/2018. JCJ.- Atorgar una concessió directa, per un termini de 75 anys, sobre el
camí de titularitat municipal (camí a la platja de la Marquesa) als efectes de passar per sota
un tub que faci les funcions de desguàs de les aigües pluvials de la parcel·la 7 del polígon
35.
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5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. G7/2018 Relació de factures.- Aprovar factures des de la núm. 2445 fins la núm. 2465
de l’exercici del 2017, ambdós inclusives, i de la núm. 1 fins la núm. 45 de l’exercici 2018.
5.2.- Corregir l’errada material de l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió del
dia 27 de desembre de 2017 referent a la liquidació de la llicència d’obres expedient
G1520/2017. Expt. 183/2017. CCC.5.3. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. CAC, RE núm. 2693, de data
14-12-2017, contra la resolució de l'Ajuntament de l'Ampolla de data 20-11-2017 de
notificació de providència de constrenyiment.- Estimar parcialment el recurs interposat
RE núm. 2693, de data 14-12-2017, contra la resolució de l'Ajuntament de l'Ampolla de data
20-11-2017 de notificació de providència de constrenyiment.
5.4. G34/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte del servei de comunicació
municipal.- Contractar el SERVEI DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL CONSISTENTS EN:
SUPORT ELABORACIÓ DE LA DE LA PUBLICACIÓ MUNICIPAL REVISTA MARINADA I
REDACCIÓ DE CONTINGUT, GESTIÓ DE CAMPANYES DE PREMSA, RELACIONS AMB
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, SUPORT EN LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE
XARXES SOCIALS I WEB MUNICIPAL, mitjançant el procediment del contracte menor, per
a portar a terme els esmentats treballs amb MCP, per un import de 9.438,00 euros pel
termini d’1 any.
5.5. G35/2018 Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte del servei de difusió i
promoció de diferents activitats a través de mitjans de telecomunicació.- Contractar el
SERVEI de difusió de les activitats i esdeveniments culturals, lúdics i turístics que realitza al
llarg de l’any 2018, mitjançant el procediment del contracte menor, amb IMAGINA RÀDIO
per un import de 1.633,50 euros.
5.6. G11/2018. Aprovació factures GESTAGUA.- 3.304,63€ són treballs de neteja de les
estacions de bombament, 3.544,56€ són reparacions de les estacions de bombament
d’aigües residuals, 5.972,85€ són reparacions i millores de la xarxa d’abastament ( EB PP7,
Poliesportiu, dutxes, rec, i Pou Gilet IV) i 1.467.83€ per les analítiques de l’aixeta del
consumidor, treballs varis no incloses en la concessió, això fa un total de 14.289,87€ que és
l’import total presentat per Gestagua
5.7. G36/2018 Aprovació, si escau, 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 d’obres per a fer els treballs de conservació i regeneració (aplicació de pintura)
al Passeig Marítim de fusta del carrer Ronda del Mar fins al pont del Barranc de Sant Pere,
segons el pressupost que consta a l’expedient a FACO PINTORS S.L. pel preu de 6.431,15
€
5.8. G38/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
porta de reixa per a l’edifici de la Llar d’Infants municipal.–ADJUDICAR el contracte de
subministrament i d’una porta reixa metàl·lica per a l’edifici de la Llar d’infants municipal, a
MFB, segons el pressupost que consta a l’expedient de 665,40 €.
5.9. G40/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
motor de la barca.- ADJUDICAR el contracte de subministrament d’un motor foraborda per
a la barca de l’Ajuntament que fa els treballs d’abalisament de les platges, a
MOTONAUTICA SAMA S.A., segons el pressupost que consta a l’expedient de 5.303,43 €.
5.10. G41/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
material per difondre valors ambientals de la costa de l’Ampolla.- ADJUDICAR el
contracte de subministrament de material (ventalls) l’objecte dels qual és difondre i explicar
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els valor ambientals de la costa de l’Ampolla,, a PLÀNCTON, DIVULGACIÓ I SERVEIS
MARINS S.C.P., segons el pressupost que consta a l’expedient de 3.146,00 €.
6.- ALTRES.
6.1. G33/2018. PJRH.- Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc de Cervera.
6.2. G30/2018. KHR.- Baixa activitat acadèmia.

