JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE GENER DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

1/2018
10 de Gener de 2018
13:00 hores
14 :30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra.SandraZaragozaVallés
Sr. - Ramón Brull Melich
Sra .Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Seguidament es dona lectura a l’acta de 22 de desembre que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi va haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat referent a la
modificació del programa de restauració de l’explotació de la secció A) anomenada RISA-3.
De la Redacció del Pla Director del Clavegueram de Camarles, per part de la Diputació de
Tarragona.
De la Resolució definitiva de subvenció “Renovació mobiliari, senyalització i maquinari de
biblioteques públiques” per import de 3.044,00 Euros per a l’adquisició de maquinaria
informàtica i 6.519,00 € per a l’adquisició de mobiliari biblioteca municipal.
De l’edicte enviat per la Mancomunitat intermunicipal Deltatres, referent a la rehabilitació i
equipació del pou núm. 1, als efectes de poder penjar-lo en la nostra web municipal per a
general coneixement.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per Q.G.M, sol·licitant la construcció d’un Skate Park, per a tots
els usuaris de patinet del municipi.
La Junta de Govern Local acorda estudiar la viabilitat de la inversió.
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4.2.- Vist l’escrit presentat per M.F.LL, en representació de FRAGADIS, S.L, en el qual
manifesta i sol·licita que des de l’Ajuntament es duguin a terme amb caràcter regular i periòdic
tasques de neteja dels contenidors i zona adjacent a la Plaça Diego de León (Calçada i carrer)
on es troba el supermercat SPAR amb el fi d’evitar males olors, brutícia i mosques a la zona,
fet que implica un a molèstia i disminució de clients al supermercat.
La Junta de Govern Local, a la vista de les fotografies aportades pel peticionari i comprovada
la veracitat del fets denunciats, ACORDA:
Primer.- Comunicar al COPATE , Consell Comarcal del Baix Ebre aquesta incidència,
recordant el deure de tenir cura del manteniment i neteja dels contenidors soterrats i de l’estat
de l’illa de les restes de la recollida dels residus per part de l’empresa adjudicatària.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Marcel Fraga Llop, per al seu coneixement i efectes.
4.3.- Vist l’escrit presentat per M.M.M, sol·licitant autorització per a poder posar cartells
informatius que indiquin com arribar a la seva explotació.
La Junta de Govern Local, atès l’informe de la Policia Local acorda:
Primer.- Autoritzar la col·locació dels cartells informatius a la ubicació demanada amb 1
cartell.
Segon.- Respecte al cartell sol·licitat al costat de l’empresa COMES i CN-340, comunicar-li que
necessitarà l’autorització de departament de Carretes de l’Estat a Tarragona.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
No n’hi varen haver
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I
CONTROL DE LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
No n’hi varen haver.
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1
No n’hi varen haver.
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II
No n’hi varen haver.
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III.
No n’hi varen haver.
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07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa informà de l’escrit presentat pel regidors del PSC-CP en el qual
manifesten la seva voluntat d’abandonar voluntàriament el grup polític pel qual es van
presentar en les darreres eleccions municipals Partit Progrés municipal per Camarles i
Lligallos-Candidatura de Progrés , i que per tant se’n doni compte al proper Ple municipal
de l’adquisició de la condició de regidors/res no adscrits a grup polític.
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:30, s’estén la present acta, de la qual, jo, el
secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA,

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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