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
22 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 15 DE GENER DE 2018.- Aprovar.

L’ACTA

2.- DESPATX OFICIAL.-Correspondència.
3.- INSTÀNCIES I PETICIONS.
3.1. G68/2018 Club Gimnàstica Rítmica de L’Ampolla (CGR).- Autoritzar al Club
Gimnàstica Rítmica de L’Ampolla per a utilitzar el pavelló de l’Ampolla el dia 17 de febrer de
2018 per organitzar el II Trofeu Comarcal de Gimnàstica Rítmica, així com facilitar-los la
col·laboració sol·licitada.
3.2. G70/2018. CCM.Gassol, núm. 2 3r dreta.

baixa del servei d’aigua de l’immoble ubicat al carrer Ventura

3.3. G69/2017. BCC.- Segona activitat prevista a l'article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals, per tenir disminuïda la seva capacitat per complir amb el servei
ordinari.
3.4. G83/2018. MPM.- Facilitar instal·lacions de l’Escola Mediterrani de l’Ampolla el dia 18
de març de 2018 a les 12:00 del migdia el llibre sorgit arrel del dos recitals Versos contra la
violència injustificada que va patir el país del dia 1 d’octubre.
4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
4.1. G934/2017. Expt. 104/2017. Promocions Imm. Segarra Piñol S.L.- Concedir llicència
municipal per a realitzar els treballs d’enderroc de les construccions annexes a l’immoble i
treballs interiors de manteniment del mateix ubicat al polígon 134 parcel·la 7 de l’Ampolla.
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5.- ASSUMPTES ECONÒMICS.
5.1. G66/2018 Relació de factures.- Aprovar factures des de la núm. 2466 fins la núm.
2530 de l’exercici del 2017, ambdós inclusives, i de la núm. 46 fins la núm. 72 de l’exercici
2018.
5.2. G64/2018. Aprovació, si escau, de subscriure un contracte de serveis amb
SERPROANIMAL SL.- APROVAR la contractació amb la mercantil SERPROANIMAL SL. ,
del servei de recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits, segons la proposta presentada que inclou un preu anual de 4.840,00 € , fins un
màxim de 40 serveis, i la resta a un preu unitari de 120,00 € (no podent sobrepassar el total
dels 18.000 €/anuals fixats per al contracte menor). La duració del contracte és preveu per a
1 any.
5.3. G65/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament
d’impressora per a l’oficina municipal.-ADJUDICAR el contracte a OFI COMPLET 75
S.L., segons el pressupost que consta a l’expedient de 1.028,50 €.
5.4. G67/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament d’un
fax per a l’oficina municipal.- ADJUDICAR el contracte a OFI COMPLET 75 S.L., segons
el pressupost que consta a l’expedient de 234,74 €.
5.5. G72/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament
d’equips de climatització per a dependències del Centre de dia.- ADJUDICAR el
contracte a JMEG., segons el pressupost que consta a l’expedient de 4.846,28 €.
5.6. G73/2018. Aprovació, si escau, 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 85,45 euros/unitat
el protector i 32,55 euros/unitat el dissolvent., preveient-se un import total de 9.240,75 €
5.7. G74/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte del servei d’actualització
del cadastre municipal.- Contractar el servei d’actualització del cadastre municipal,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb A6TCAD S.L.. per un import de
9.438,00 euros, pel termini d’un any.
5.8. G75/2018. Aprovació, si escau, d’adjudicar el contracte de subministrament de
rètols per a l’àrea interpretativa de L’Ampolla i el Delta.- ADJUDICAR el contracte de
subministrament dels rètols de l’àrea interpretativa de L’Ampolla i el Delta, a RULL Serveis
de Pintura i Retolació S.L, segons el pressupost que consta a l’expedient de 1.016,40 €.
5.9. G76/2018 Aprovació, si escau, contracte d’obres arranjament escales i formació
de rampa per a minusvàlids al carrer Passeig del Centre / carrer Rall.- ADJUDICAR el
contracte d’obres per a arranjar les escales així com construcció d’una rampa per a
minusvàlids al carrer Passeig del Centre amb carrer Rall de l’Ampolla, segons el pressupost
que consta a l’expedient a CONSTRUCCIONS SENTIS NAVARRO S.L.. pel preu de
3.170,20 €
5.10. G77/2018 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 DIARI DE
TARRAGONA per un import de 2.254,23 euros.
5.11. G134/2018. Aprovació, si escau, contracte de subministrament per a l’adquisició
d’eines per a la Brigada Municipal.- ADJUDICAR el contracte de subministrament d’un
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bufador amb la seva bateria i carregador per a la brigada municipal, a TALLER GANDIDA
C.B. , mitjançant el procediment del contracte menor, per un import de 1.697,00 euros.
6.- ALTRES.
6.1. G 1501/2017.- Act. 98/2017 JMB. Activitat: habitatge ús turístic.- Fer constar que
l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada de la COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI
D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de l’immoble ubicat al carrer Mar Adriàtic
núm. 6 de l’Ampolla.
6.2. G 44/2018.- Act. 3/2018 ACB. Activitat: habitatge ús turístic.- Fer constar que
l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada de la COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI
D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de l’immoble ubicat al carrer Estocolm núm.
2-38 de l’Ampolla.
.
6.3. G 47/2018.- Act. 4/2018 MCCC. Activitat: habitatge ús turístic.- Fer constar que
l’Ajuntament de l’Ampolla es dóna per assabentada de la COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI
D’ACTIVITATS D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC de l’immoble ubicat a Ronda del Mar núm.
56 Esc. B 3r 2a de l’Ampolla.

