JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE GENER DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

2/2018
25 de Gener de 2018
12:30 hores
13:30 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 10 de gener 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 dels serveis territorials de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, referent a la
elaboració del DUPROCIM, Pla d’emergència Municipal que s’ha demanat a la Diputació de Tarragona.
-De la Resolució CLT/38/2018 de 12 de gener, per la que s’aproven les bases en l’àmbit de les
Biblioteques, adquisició de llibres si bé al febrer sortirà la convocatòria.
-Escrit Ajuntament d’Amposta ampliant el període de comissió de serveis del Policia Local franciscà
Descarrega Gallego fins 31/12/2018.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per M.F, sol·licitant la devolució dels 15 euros corresponent a la inscripció
al Parc de Nadal 2017, atès que va estar hospitalitzat i no va poder assistir.
La Junta de Govern Local , comprovada la veracitat dels fets acorda :
1.- Procedir a la devolució dels 15 euros
2.-Donar trasllat al departament de Taxes i a la intervenció municipal.
4.2.- Vist l’escrit presentat per F.N.S, sol·licitant la devolució dels 100,00 Euros, corresponents a una
sanció a menors per vulneració d’ordenança municipal, atès que la mateixa ha estat commutada per
treballs a la comunitat .
La Junta de Govern Local, ACORDA:
1.-Procedir a la devolució dels 100 euros.
2.-Donar trasllat al departament de Taxes i a la intervenció municipal.
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4.3.- Vist l’escrit presentat per J.S.C, sol·licitant poder gaudir de les bonificacions en les taxes atès que
es membre de una família nombrosa, degudament acreditat amb el carnet de referència
La Junta de Govern Local Acorda :
1.
2.

Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
Donat trasllat al departament de Taxes als efectes oportuns.

05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
05a-1) Vist l’expedient 73/2017, incoat a instància d’E.S.G, amb domicili a la Plaça Ametlla de Mar de
Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar el gres del terra amb
emplaçament a la Plaça Ametlla de Mar de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. E.S.G, per a canviar el gres del terra amb
emplaçament a la Plaça Ametlla de Mar de Camarles,
amb un pressupost d’obra de 2.360,00 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències
urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
5.9-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 82.60-€ amb
un import total de 88.50-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-2) Vist l’expedient 88/2017, incoat a instància de M.C.M, amb domicili al carrer Sis de Camarles, en
sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a desplaçar un barandat de pladur, a realitzar al
carrer Trenta-un de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. M.C.M, en sol·licitud en sol·licitud de
llicència urbanística per a desplaçar un barandat de pladur, a realitzar al carrer Trenta-un de
Camarles,amb un pressupost d’obra de 400,00 euros, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 1€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 14-€ amb un
import total de 15-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-3) Vist l’expedient 88-a/2017, incoat a instància de LA CALA FIBRA S.L, amb domicili al carrer
Sant Joan, núm. 31 de l’Ametlla de Mar, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a
reforma d’un local comercial al carrer Vint-i-set, núm. 3 de Camarles.

2

La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per LA CALA FIBRA S.L, per a reforma d’un local
comercial al carrer Vint-i-set, núm. 3 de Camarles, amb un pressupost d’obra de 8.467,09 euros, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
21.17-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 296.35-€
amb un import total de 317.52-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-4) Vist l’expedient 89/2017, incoat a instància de la Sra. LL.E.C, amb domicili al carrer QuarantaQuatre de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a ficar plaqueta al
magatzem ubicat al carrer Quaranta-Quatre de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per LL.E.C, per a ficar plaqueta al magatzem ubicat
al carrer Quaranta-Quatre de Camarles,, amb un pressupost d’obra de 1.680,00 euros, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
4.2-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 58.80-€ amb
un import total de 63-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-5) Vist l’expedient 92/2017, incoat a instància de la Sra. B.M.M, amb domicili al carrer Sant Joan ,
Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a condicionament estància
menjador al carrer Sant Joan del Lligallo del Gànguil del municipi de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per B.M.M, en sol·licitud de llicència urbanística
per a condicionament estància menjador al carrer Sant Joan del Lligallo del Gànguil del municipi de
Camarles, amb un pressupost d’obra de 5.975,00 euros, sota les condicions generals establertes per a
les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
14.93-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 209.12-€
amb un import total de 224.05-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-6) Vist l’expedient 2/2018, incoat a instància de S.V.C, amb domicili al carrer SOLIA FOCHS de
Monistrol de Montserrat, en sol·licitud de llicència urbanística per a reparació endolls i cablejat,
col·locació de portes noves i mobiliari de cuina al carrer Set de Camarles.
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La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per S.V.C, per a reparació endolls i cablejat,
col·locació de portes noves i mobiliari de cuina al carrer Set de Camarles, , amb un pressupost d’obra
de 2.600,00 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
6.50-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 91-€ amb
un import total de 97.50-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-7) Vist l’expedient 5/2018, incoat a instància de LO RACÓ D’EN PERET, S.L, amb domicili al
carrer Deu de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar porta exterior i substitució
sostre de pladur al carrer Vint-i- set de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per LO RACÓ D’EN PERET, S.L, per a canviar
porta exterior i substitució sostre de pladur al carrer Vint-i- setde Camarles, amb un pressupost d’obra
de 1.800,00 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) Haurà d’aportar certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat,
instal·lació o establiment, signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
4.50 .-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 63-€ amb
un import total de 67.50-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
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.

4

1.-Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per LA CALA FIBRA S.L
El 29 de novembre de 2017 (RE núm.1283), el Senyor Ricardo Gonzalvo Tesón, en nom de la Cala Fibra
S.L va presentar declaració responsable de l’activitat de contractació de serveis de Telefonía i Internet
-Local comercial- al carrer vint-i-set núm. 3 de Camarles .
Mitjançant la declaració responsable, el titular de l’activitat ha posat en coneixement de l’ajuntament
l’inici d’una determinada activitat, declarant sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat i que disposa d’un certificat tècnic
normalitzat justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la
vigència de l’exercici de l’activitat
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat de contractació de serveis de Telefonía i Internet -Local Comercial- al
carrer vint-i-set núm. 3 de Camarles, amb el núm. 9/2017 , un cop hagi aportat a l’expedient el certificat
tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat ,sense perjudici de la
verificació posterior del compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de
l’activitat.
L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
Titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i comprovacions corresponents.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació
i comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.
2.-Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per LO RACÓ D’EN PERET S.L
El 10 d’agost de 2017 (RE núm.921), la Senyora M.G.T.B, en nom de El Racó d’En Peret S.L va presentar
declaració responsable de l’activitat de Bugaderia d’autoservei al carrer vint-i-set de Camarles .
Mitjançant la declaració responsable, el titular de l’activitat ha posat en coneixement de l’ajuntament
l’inici d’una determinada activitat, declarant sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat i que disposa d’un certificat tècnic
normalitzat justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la
vigència de l’exercici de l’activitat
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat de Bugaderia d’Autoservei al carrer vint-i-set núm. 37 de Camarles, amb
el núm.10/2017 ,sense perjudici de la verificació posterior del compliment dels requisits que preveu la
legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat.
L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
Titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i comprovacions corresponents.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació
i comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.
07.- Expedients de Contractació
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No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa informà de la importància del Pla Local de Joventut, ressaltant la importància
del mateix argumentant la possibilitat de signar un conveni amb el Consell Comarcal per a portar-lo a
terme.
De la possibilitat que l’assistent social que ve a Camarles , pugui passar a serveis soci-educatius a
Deltebre.
De la possibilitat d’opció de compra del vehicle de la Policia Local que teníem en rentin pel preu de
2.645,45 Euros, o bé finançar-lo en quotes de 67,66 durant 48 mesos.
10.-Torn obert de paraules
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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