JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE JUNY DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

12/2017
22 de juny de 2017
09:30 hores
11:00 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. Ramón Brull Melich
Sra. Bàrbara 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.
Es dona lectura a l’acta de 31de maig que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit del departament de Territori i sostenibilitat referent al
DOGC 7330 de 16 de març pel qual es declara bé cultural d’interès nacional en la
categoria de zones d’interès etnològic dotze coeteres, d’entre les quals es troba la de
Camarles “ Piñol”.
De la acceptació de la subvenció provisional , per import de 4.000,00 euros atorgada a
l’ajuntament per l’adquisició de novetats editorials en català destinades a biblioteques
públiques.
Es dona compte de l’escrit del COPATE referent a la memòria de les actuacions
campanya 2016 del programa de salubritat pública i de les propostes per al 2017.
Es dona compte de l’escrit rebut per part del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
delegació a les Terres de l’Ebre, en resposta a la petició d’informació referent a Baltasar
Bonet Vila.
Es dona compte de l’escrit remes pel Departament d’Ensenyament Institut de Camarles,
en relació al cablejat de fibra òptica.
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04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació a la instància presentada pel Sr. J.S.M., sol·licitant un espill al
encreuament entre el carrer Barcelonès i el carrer Sant Joan.
La Junta de Govern Local, vista l’informe emès al respecte per part de la Policia Local,
en el que es posa de manifest que en aquest encreuament es disposa de visibilitat
suficient, ACORDA:
a) Denegar el sol·licitat pel peticionari.
4.2.- En relació a la instància presentada per la Sra. V.V.M., exposant que va apuntar a
l’esplai al seu fill el mes d’agost a la tarda, i li han comunicat que aquest no es realitzarà,
es pel que sol·licita se li retorni la part proporcional de l’abonament efectuat.
La Junta de Govern Local, vista la documentació presentada , ACORDA:
Aprovar el sol·licitat per la peticionaria, i que se li retorni els 20€ corresponent a la part
proporcional.
4.4.-Escrit de la Sra. B.B.P., en representació de l’AMPA de l’E.L., sol·licitant un ajut
econòmic per a fer front a les despeses ordinàries e l’entitat per a l’any 2017.
La Junta de Govern Local acorda atorgar un ajut de 600,00 Euros.
4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. P.T.A., sol·licitant una plaça d’aparcament per a
minusvàlids davant del seu domicili a la Pl. Presidents de la Generalitat, núm. 5
La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
4.6.- Vista la documentació aportada per la P.T. M.A. dels Lligallos, amb la finalitat
d’obtenir una ajut econòmic.
La Junta de Govern Local, acorda comunicar a l’entitat sol·licitant que hauran de
presentar una memòria justificativa dels actes realitzats per aquesta.
4.7.- Vist l’escrit presentat per el C. F. CAMARLES sol·licitant autorització per a
instal·lar un quiosc al recinte de festes per a vendre refrescos i d’altres productes
relacionats.
La Junta de Govern Local acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per l’entitat peticionaria.
4.8.- Vist l’escrit presentat pel Sr. A.P.V., sol·licitant una plaça d’aparcament per a
minusvàlids davant del seu domicili actual a l’Av. Conseller J. Navarro, núm. 36.
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La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
No n’hi varen haver.
B) OBRES MAJORS
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
07.- Expedients de Contractació.
No n’hi varen haver
08.- Informes de l’Alcaldia.
L’alcalde informà de l’escrit de l’IES de Camarles argumentant que respecte a la fibra
òptica el nou traçat serà la carretera de la Diputació, i que des de Telefònica ens arribarà
la documentació adient per poder concedir els permisos corresponents.
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Es dona compte del certificat del Col·legi d’arquitectes de Catalunya referent al col·legiat
B.B.V., en el que es certifica que fou suspès disciplinàriament per a l’exercici col·legial
des del dia 15 de juny al dia 15 de setembre de 2005 en compliment de la sanció
imposada per la Junta de Govern Local del COAC de 9 de setembre de 2003.
09.-Proposicions urgents.
1.-Procedir a l’aprovació els projectes PAM 2017 següents:
Reforma del Casal Camarlenc 1ª fase amb un pressupost d’execució per contracta de
56.181,28 Euros, redactat per l’arquitecte Lluís Labèrnia.
Projecte bàsic i d’execució Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i
construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª fase, amb un pressupost d’execució per
contracta de 173.249,99 Euros, redactat per l’arquitecte Lluís Labèrnia.
I procedir a la seva publicació al BOPT i al DOGC.
2.- Aprovació actes de les festes majors del Lligallos
FESTA MAJOR LLIGALLOS 2017
DIJOUS 22 DE JUNY | INICI DE LA FESTA MAJOR
9.00h. Esmorzar i concentració dels participants al Bar la Plaça, per anar a buscar “lo
bou”.
11.30h. Sortida per anar a buscar “lo bou”.
14.00h. Dinar tradicional a la ramaderia de “MUR” amb traca inicial.
21.00h. Sopar a la plaça de bous, per esperar l’arribada dels bous embolats. Presentació
del nom de les colles i penyes de festes. Engegada de metxa per part d'una penya i la
Pubilla Major.
00.01h. Bous a la Plaça de la Ramaderia Germans Príncep.
00.30h. 2 Bous Embolats a la Plaça de Bous, de la Ramaderia Germans Príncep.
01.30h. Festa Contacto amb Dj. Cristobal.
DIVENDRES 23 DE JUNY | DIA DE L'OFRENA
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17.00h. Repartiment de “Coques de Sant Joan”, pels carrers de la població, a càrrec de
les Pubilles i Hereus de la Festa Major dels Lligallos 2017, acompanyats de la Batucada
Jove Lligallencs.
20.00h. Ofrena de Flors i Fruits en Honor al Patró Sant Joan Baptista, acompanyats de
la la Batucada Jove Lligallencs i de l’Agrupació Musical Camarles.
18.45h. Signatura del llibre d'honor a l'Ajuntament de Camarles, a càrrec del pregoner
de la Festa Major 2017, el Sr. Salvador Montesó Fabregat, acompanyat de l'alcaldessa la
Sra. Sandra Zaragoza Vallés, el regidor de Festes el Sr. Ramon Brull Melich i regidors
de la corporació.
21.00h. Baixada de la Flama del Canigó.
23.15h. Recepció d'autoritats a l'Ajuntament de Camarles.
00.00h. Pregó i Presentació de la Reina, Reina Infantil i Hereus de la Festa Major dels
Lligallos 2017, i pubilles apadrinades per les entitats dels Lligallos 2017, així com les
pubilles de Camarles i Lligallos 2016. Sessió de ball amb l’orquestra Enigma.

DISSABTE 24 DE JUNY | DIA DEL PATRÓ
12.00h. Vermut en honor a Sant Joan Baptista al Bar la Plaça per a tots els assistents,
acompanyats de la xaranga Tarorata.
18.00h. Partit de futbol sala al Pavelló Municipal, organitzat per la Penya Barcelonista
dels Lligallos.
20.00h. Missa en honor al patró Sant Joan Baptista.
21.00h. Solemne processó amb l’acompanyament de la Banda de Cornetes i
Tambors Joves Lligallencs i de l'Agrupació Musical de Camarles.
22.30h. Ramillet de Focs d’artifici darere l'església.
00.00h. Nit de màgia i d'humor al Casal dels Lligallos.
01.30h. THE MEMORIES (10è aniversari). Amb els dj residents: Dj Dario, Dj Timmy i
Light Dj John, altres al recinte de festes.
DIUMENGE 25 DE JUNY | DIA DE LA VELLESSA
10.00h. Missa
10.00h. Sortida a l’Ampolla per al Concurs de Tir al Plat .
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12.00h.Homenatge a la persona més gran del poble, visita i entrega d’un petit present
per part de les autoritats i pubilles. Persona més gran: Sr. Agusti Príncep Buera.
13.30h. Dinar de la vellesa al Restaurant Pla d’En Roca.
15:00h. Concurs de guinyot al Bar la Plaça; hi haurà calmant per a tots els assistents.
L'Ajuntament de Camarles col·labora amb els trofeus.
18.30h. Bous a la Plaça, a càrrec de la ramaderia Germans Príncep. Concurs "Gran
Prix", amenizat per la xaranga Tarorata. Col.labora ramaderia Germans Príncep.
21.30h. Correfocs a càrrec de la Colla de Diables Aldaia.
23.30h. Sessió de ball amb l'Orquestra Himalaya.
03.30h. Festa Jove amb els Dj's locals Llosa i Peinado.

DILLUNS 26 DE JUNY | DIA DEL JOVE
12.00h. Concentració d'Andròmines, davant Restaurant Beltran.
12.30h. Baixada d'Andròmines. Patrocina Restaurant Beltran.
15.30h. Concurs de guinyot al Bar Casal organitzat per l’Associació de Veïns;
el Bar Casal patrocina un refrigeri per a tots els participants. L'Ajuntament de Camarles
col·labora amb els trofeus.
19.00h. Bous a la Plaça, a càrrec de la ramaderia Mansilla .
20.30h. Desencaixonada del bou salvatge Perdigón, de la ramaderia Mansilla.
22.00h. Sopar popular d'estofat i concurs de pizza amb la col.laboració de: Alimentació
Gimeno, Carnisseria Martinez i Molí d'Oli Torretes.
23.30h. Sessió de Ball amb l'Orquestra Davanna.
03.30h. Festa Jove amb Dj Torralbo.
DIMARTS 27 DE JUNY | DIA DE LA DONA
12.00h. Concentració de totes les dones a la plaça de l'església i esmorzar gentilesa del
Bar la Plaça. Acompanyats de la xaranga Tarorata.
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12.00h. Proclamació de l'alcaldessa 2017, i entrega de vara per part de l’alcaldessa a les
dependències municipals dels Lligallos. Acte seguit, bicicletada pels carrers dels
Lligallos.
13.00h. Tuppersex, per a les dones al recinte de festes. No recomanable menors de 16
anys.
14.00h. Dinar del Dia de la Dona al restaurant Pla d'en Roca.
19.00h. Bous a la Plaça, de la ramaderia Germans Príncep.
21.00h. Bou encapllaçat, de la ramaderia Germans Príncep
22.00h. Sopar-Ball al recinte de festes amb degustació de baldana, vi i cava
per a tots. Concurs de la millor penya disfressada i concurs de truites. Per al sopar, la
temàtica d’aquest any es “lliure elecció”. La nit estarà amenitzada pel Grup Santa Fé.
Col.labora GP Motors.
03.30h. Festa Jove amb els dj's locals Peinado i Llosa.
DIMECRES 28 DE JUNY | DIA DE LA PAELLA
12.00h. Inscripció al Concurs de Paelles i repartiment d’arròs, oli i musclos per a tots els
participants a les paelles 2017.
13.00h. Obertura de portes i inici del Concurs de Paelles.
14:00h. Dinar popular de Paella per a tots els assistents. Tot seguit Concurs de postres
(coc). Col·labora: Arrossaires del Delta de l'Ebre amb l’arròs i la Cooperativa Olivarera
del Baix Ebre amb l’oli. Musclada patrocinada per Peixateria David.
16.00h. Música amb la xaranga Tarorata, calderó i repartiment de premis del Concurs
de Paelles.
19:00h. Bous a la Plaça, de la ramaderia Mijares, Vicente Capota.
20.30h. Desencaixonada de “Farolillo” de la ramaderia Mijares, Vicente
Capota. Patrocinat pels socis i comerços col.laboradors de la Penya Taurina "Mai
Acabem".
22:30h. Bou embolat, “Farolillo” de la ramaderia Mijares, Vicente Capota.
23:30h. Castell de focs d’artifici.
24:00h. Sessió de Ball amb l’Orquestra Platea.
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03.30h. Festa de tancament de les festes majors dels Lligallos 2017 amb els
Underground Dj's.
DIJOUS 29 DE JUNY | DIA DE L'INFANT I DIA EXTRA
11.30h. "Encierro" infantil i festa de l’aigua. Recorregut: des de les dependències fins al
recinte de festes. Tots els participants tenen que anar vestits de blanc i roig i banyador
a baix. En acabar hi ha esmorzar per als corredors/res. Organitza AMPA dels Lligallos
i Penya Taurina "Mai Acabem".
16.00h. 1 hora d'atraccions gratuïtes per als infants.
19.00h. Bous a la Plaça, de la ramaderia Saragossana “Hnos. Vela”.
20.00h. Xocolatada popular patrocinada per Pla D'en Roca i Can Coll.
22.00h. Bou embolat de la ramaderia Saragossana “Hnos. Vela”.

3.- Sol·licitar autorització al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
desafectar les antigues escoles del CEIP Sant Angel amb una superfície aproximada
de 1150 m2, que inclou el pati adjacent situat al sud” .
Atès l’establert a l’article 3 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de
titularitat municipal.
Atès la necessitat d’iniciar expedient d’autorització de desafectació de les antigues
escoles del CEIP Sant Angel amb una superfície aproximada de 1150 m2, que inclou el
pati adjacent situat al sud, per a la construcció d’un edifici d’activitats municipals,
instal·lació inexistent, actualment al municipi i que comportaria una millora important
de caràcter social i educatiu de la que podria beneficiar-se tota la població.
Atès que al C.P Sant Angel han quedat aules sense ocupar, deixant de ser necessari
l’immoble per al desenvolupament del servei públic escolar.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Sol·licitar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
autorització per a la desafectació de les antigues escoles del CEIP Sant Angel amb una
superfície aproximada de 1150 m2, que inclou el pati adjacent situat al sud, edifici
situat a la part est de la parcel·la amb refrència cadastral 3262501CF0136A0001BT, en
base a l’establert a l’article 2.1.a) del Decret 212/94 de 26 de juliol” quan l’immoble deixi
de ser necessari per al desenvolupament del servei públic escolar”, per a destinar-ho
a un edifici d’activitats municipals .
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Segon.- Adjuntar plànol on queda degudament detallada la superfície a desafectar 1150
m2 i notificar aquest acord als efectes adients
4.- Participar en la convocatòria general de Camins de la Generalitat Ordre
GAH/105/2017 de 31 de maig camins 2018-2020, exercici 2018 amb la següent actuació:
“ Pavimentació asfàltica camí de Pinyol”., pressupost del camí 46.822,28 Euros,
sol·licitud a la Generalitat 100% 46.822,28 Euros.
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les 11:00
hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.
Vist i plau
L’Alcaldessa

Sandra Zaragoza Vallés

La Secretaria

Teresa Roca Castell
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