JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017

NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

14/2017
20 de juliol de 2017
13:00 hores
15:00 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra. Sandra Zaragoza Vallés
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.
Es dona lectura a l’acta de 10 de juliol de 2017 que es aprovada.

02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No van hi haure factures.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural referent a la estratègia i pla d’acció de turisme sostenible del Delta de l’Ebre
2017-2021 .
De l’escrit de la Direcció General de comerç Departament d’empresa i Coneixement
referent al calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius
anys 2018-2019-.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació a la instància presentada pel Sr. E.R.R., sol·licitant autorització per a
instal·lar una làpida al nínxol 881 del cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 15 €
4.2.- En relació a la instància presentada per la P.T. “MAI ACABEM” sol·licitant
autorització per a utilitzar la Pista Coberta dels Lligallos, el dia 10 de setembre, per a
poder celebrar el dia del soci.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat per l’entitat peticionaria.
4.3.- En relació a la sol·licitud presentada per la Sr. F.G.V., sol·licitant autorització per a
instal·lar una terrassa al carrer Vint-i-nou, durant la Festa Major.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
4.4.- En relació a l’escrit presentat per part de la Sra. M.T.G.P., sol·licitant la devolució
de l’abonament a l’esplai corresponent al mes d’agost del seu fill.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
4.5.- En relació a l’escrit presentat per part de la Sra. M.P.C. sol·licitant la devolució de
l’abonament a l’esplai corresponent al mes d’agost del seu fill.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
4.6.- En relació a l’escrit presentat per part de la Sra. C.S.O., sol·licitant autorització per
a instal·lar una parada de roba al mercat dels dimars.
La Junta de Govern Local, vista la documentació presentada d, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Deurà de liquidar la taxa corresponent de 6 euros setmanals.-€.
4.7.- En relació a l’escrit presentat per la Sra. T.P.T., sol·licitant arranjament entrada a
l’habitatge al carrer Vint-i-un núm. 36, mitjançant una rampa per a minusvàlids, ja que
el seu marit té problemes de mobilitat.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
4.8.- En relació a l’escrit presentant per el Sr. J.C.M., sol·licitant revisió delimitació finca,
per part dels Serveis Tècnics Municipals.
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, ACORDA:
a) Comunicar al peticionari que no correspon a l’ajuntament intervenir en la
delimitació de finques entre particulars.
4.9.- En relació a l’escrit presentat per la Sra. M.A.F.B. en el que manifesta que la Sra.
P.B.G., va sol·licitar una llicència urbanística, que l’obra sol·licitada no es va realitzar
mai, per lo que demana la devolució de la fiança dipositada per import de 600.-€ així
com la devolució de l’I.C.I.O., per import de 28.-€.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis
Tècnics Municipal, acorda:
a) Aprovar la devolució sol·licitada.
4.10.- En relació a l’escrit presentant per el Sr. J.C.V., en el que sol·licita una llicència de
primera ocupació de l’immoble emplaçat al Polígon 3 parcel·la 158.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis
Tècnics Municipals, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari,
b) Deurà liquidar la taxa corresponent, per import de 60,10.-€
4.11.- En relació a l’escrit presentant per el Sr. M.A.P.C., en el que adjunten certificació
tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen amb tots els requisits
ambientals, tècnics i d’incendis i sol·licita visita de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals i es concedeixi la corresponent llicència d’activitat.
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, acorda:
a) D’acord amb la llei 16/2015 de simplificació d’activitats la inspecció tècnica
municipal substitueix en casos més complexos per l’informe de l’E.C.A. o en
aquest cas de compliment per part del tècnic autor del projecte.
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4.12.- En relació a l’escrit presentant per el Sr. J.M.P.F., sol·licitant autorització per a
instal·lar una terrassa exterior de 18 m2, per a realitzar activitats complementàries al BarCafetèria Marc.
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, acorda:
a) Sol·licitar informe al respecte a la Policia Local.
b) S’haurà de desmuntar la fusta perimetral, ja que l’ordenança no contempla
terrasses tancades a la via pública.
4.13.- En relació a l’escrit presentant per la Sra. G.M.N., sol·licitant autorització per a
tallar el carrer Nou, núm. 27, entre el carrer Vint-i-tres i el carrer vint-i-quatre, per a
celebrar un aniversari el proper dia 19 d’agost de les 20 hores a les 24 hores.
La Junta de govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Comunicar-ho a la Policia Local.
c) Comunicar-ho al Cap de la Brigada.
4.14.- En relació a l’escrit presentant per la Sra. D.C.P., sol·licitant una llicència de divisió
horitzontal de l’immoble del carrer Vuit núm. 5.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 60,15.-€
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 27/2017, incoat a instància del Sr. J.M.B., amb domicili al carrer
Quatre núm. 12 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a formació de
coberta al pati i canviar una porta amb emplaçament al carrer Quatre núm. 12 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.M.B., amb domicili al carrer
Quatre núm. 12 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a formació de
coberta al pati i canviar una porta amb emplaçament al carrer Quatre núm. 12 de
Camarles, amb un pressupost de 720.- euros, sota les condicions generals establertes per
a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
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a) Al tractar-se d’un conjunt d’edificacions si s’escau, deurà de demanar l’autorització
a la comunitat de propietaris.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 25,20,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 1,80,-€ amb un import total de 27.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
B) OBRES MAJORS
05b-1) Vist l’expedient 21/2017, incoat a instància del Sr. R.M.A. amb domicili al carrer
Quaranta-dos, núm. 26 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la
construcció de la 2ª fase de l’estructura planta primera i planta segona amb emplaçament
al carrer Quaranta-sis, nº 32 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. R.M.A., amb domicili al carrer
Quaranta-dos, núm. 26 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la
construcció de la 2ª fase de l’estructura planta primera i planta segona amb emplaçament
al carrer Quaranta-sis, nº 32 de Camarles, amb un pressupost de 30.528,62.- euros, sota
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 1.068,50,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 76,32,-€ amb un import total de 1.144,82-€, 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.
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d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA,
ANNEX III
06d-1) Es dona compte de l’escrit presentat per el Sr. J.L.C.M., i la documentació tècnica
aportada per a la legalització de l’activitat de Bar-restaurant amb emplaçament al carrer
Sant Joan, nº 56 – Plaça de l’Església del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme així
com l’informe favorable emès pel tècnic municipal per a la concessió de la llicència
d’activitat, acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat dedicada a l’obertura d’un establiment destinat a Barrestaurant amb emplaçament al carrer Sant Joan, nº 56 – Plaça de l’Església del Lligallo
del Gànguil de Camarles, en el Registre municipal d’activitats, 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 les 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 420 Euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a d’interessada als efectes oportuns.
07.- Expedients de Contractació.
No n’hi varen haver
08.- Informes de l’Alcaldia.
L’alcalde informà de la propera reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat a
Barcelona per a tractar de la problemàtica del CN-340
De l’acta de visita dels tècnics de la Diputació referent al tema de la renovació de la xarxa
de clavegueram a la zona del canal.
09.-Proposicions urgents.
Recurs de reposició interposat per ENAGAS,S.A, contra l’acord de la Junta de Govern
Local de 29 de març de 2017.
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Antecedents
Amb data 23 de juny de 2017 ENAGAS,S.A interposa recurs de reposició contra l’acord
de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2017, referent a la denegació de la
devolució de l’aval dipositat.
Amb data 4 de juliol l’Alcaldessa fa un escrit a ENAGAS, S.A sol·licitant a la companyia
que aporti a la major brevetat possible els annexos que formen part de la documentació
del recurs i que l’ajuntament no ha rebut.
El 14 de juliol, amb R.E núm. 813, ENAGAS, S.A, tramet els annexos corresponents en
els que hi figuren els següents documents entre altres:
1.-Notificació de la llicència urbanística a ENAGAS,S.A, atorgada per la Junta de Govern
Local de data 28 de gener de 2011, amb les condicions específiques i generals següents:
c) Es deurà dipositar una fiança de 60.000,00 Euros per a garantir els elements afectats
d) Reparació els camins tant físicament com per el desgast dels camions d’alt tonatge
p) Acabades les obres, es donarà compte a l’Ajuntament a l’objecte de comprovar si el realitzat
s’ajusta a la petició formulada.
2.-Actes de conformitat, restitució realitzada als camins municipals següents :
T-CM-64,
T-CM-71,
T-CM-81,
T-CM-86,
T-CM-90,
T-CM-93-V,
Acta en la qual es diu literalment :
“ Realizan el reconocimiento del estado del terreno una vez restituido, quedando el propietario
conforme con la restitución realitzada y no teniendo nada mas que reclamar a ENAGAS por daños
causados por las obres”.
Firmando en conformidad en Camarles 7 de febrero de 2012”
Degudament signats pel Sr. Daniele Guamaschelli cap d’obra de BONATTI S.P.A,
empresa contractista de l’obra, i per part de l’Ajuntament de Camarles l’arquitecte
municipal Baltasar Bonet Vila.
3.- Fotografies de la reparació dels camins en la seva part afectada.
Al·legacions.
Primera.-ENAGAS ,S.A fonamenta el seu recurs en les següents al·legacions:
Primera.- Suspensió de l’execució de l’acord objecte del present recurs, nul·litat de ple
dret.
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Segona.- Improcedència de la denegació de la devolució de l’aval dipositat, en base a
l’acceptació de l’obra per l’ajuntament ( punt 2 dels antecedents).
Tercera.- Informe del tècnic improcedent i nul per aliè a l’objecte de la fiança dipositada
1.- “Camí d’accés a la subestació reductora-elevadora. El marge realitzat amb acabat de formigó
es desmorona amb facilitat, esta agrietat en la superfície”
Aquesta reclamació en cas de prosperar ho seria per part de la propietat privada en seu
d’expedient expropiatori o administratiu, no en seu de llicència urbanística.
De la mateixa manera esdevé improcedent en els casos dels propietaris de finques Sr.
Rafael Aguilar Monroy y Antonia Salvador Morales, que van signar l’Acta de pagament
amb data 26 d’octubre de 2011, quedant resarcits de l’afecció causada en la seva finca
2.-“Reposició de les rotures practicades, amb aglomerat en calen, com a altres municipis veïns”
La restitució dels camins s’ha fet restituint-los al seu estat original amb materials de
iguals o mateixes característiques, en cap cas s’ha utilitzat la tècnica de l’aglomerat en
calent, atès que en el seu estat original ,aquesta no era la tècnica utilitzada.
Quarta.-Reportatge fotogràfic de l’estat actual dels camins - maig de 2017 - i zona
afectada per les obres de ENAGAS, S.A de restitució. El deteriorament del camí es el
resultat del trànsit habitual i continu de vehicles pesats i maquinaria agrícola, quin
manteniment no es objecte de la fiança dipositada per ENAGAS,S.A.,.
La Junta de Govern Local, a la vista dels antecedents i al·legacions formulades per
ENAGAS,S.A, i atès l’informe favorable de la secretaria municipal ACORDA:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per ENAGAS,S.A
Segon.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de
2017, referent a la denegació de la devolució de l’aval dipositat.
Tercer.-Procedir a la devolució de l’Aval núm. 0182000707789 ( entitat avaladora BBVA
de Tarragona Rambla Nova 58.60) , per import de 60.000,00 Euros dipositat per
ENAGAS,S.A , en concepte de garantia de la correcta reposició amb materials d’iguals
característiques que les existents dels camins afectats pel projecte “ Duplicació del
gasoducte Tivissa-Paterna. Tram 1: Província de Tarragona, municipi de Camarles
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
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I no havent altres assumptes a tractar i essent les 15:00 , 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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