JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

15/2017
31 d’agost de 2017
9:00 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 .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.
No es dona lectura a cap acta anterior.
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 publicació al DOGC del 10 d’agost de 2017 de l’Edicte
d’1 d’agost acord Comissió Territorial d’Urbanisme de les terres de l’Ebre, sobre
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística
municipal en l’Àmbit del PAU-2 Els sequers en el terme de Camarles.
De la comunicació del departament de Governació referent a la tramitació de la bestreta
del PUOSC de manteniment 2017 per import de 16.779,21 Euros.
De la petició d’assistència de l’Administració Digital ACTIO.
De la carta de suport al Projecte Baix Ebre Avant, que està desenvolupant el Consell
Comarcal en el marc del projecte “ Treball a les 7 Comarques.”
De l’escrit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, remetent còpia de la denúncia
interposada el Sr. Javier R. Tomàs Olivares relativa al lloguer d’un local comercial
habilitat com a habitatge al carrer Sant Joan 16 del Lligallo , a l’efecte de que es faci un
informe urbanístic de si ha canviat l’ús del local comercial a habitatge, segons la
normativa municipal..
04.- Instàncies i Sol·licituds.
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4.1.- En relació a la sol·licitud presentada per la Sra. G. S. P. sol·licitant autorització per
a poder ocupar al carrer quaranta-set, núm. 25, el solar municipal i deixar els enderrocs
de les obres de la perruqueria .
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Autoritzar el sol·licitat per la peticionària sempre que amb tanca mòbil es delimiti la
zona d’obres i quan acabi netegi el solar municipal.
4.2.- Escrit de la Sra. P. G. R., sol·licitant el canvi de titularitat del nínxol 231 fila 1 al seu favor,
adjuntant la còpia del testament en el seu favor del seu difunt germà R. G. R.
La Junta de Govern Local, vista la documentació presentada , ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 12,02.-€, per nova escriptura.
c) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 24,02.-€ per canvi de titularitat.
d) Es farà trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes.
e) Es farà trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
4.3.- Sol·licitud de V.P.C., per a ocupar la vorera per arranjament de façana al carrer cinquanta.
Vist l’informe favorable emès per la Policia Local, la JGL acorda autoritzar l’ocupació de la
vorera, debent-se senyalitzar degudament i procedir a la liquidació corresponent de la taxa per
l’ocupació de via pública.
4.4.-Vista la sol·licitud de J.P.F, demanant una plaça d’aparcament per a minusvàlids al carrer
nou, 17.
Atès l’informe favorable de la Policia Local, la Junta de Govern Local ACORDA:

a) aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
4.5.- Vista la sol·licitud presentada per A.B.C, demanat poder tallar el carrer trenta-sis 1,
per les obres que està realitzant
Vist l’informe favorable emès per la Policia Local, la Junta de Govern Local acorda autoritzar
l’ocupació demanada, amb les següents condicions:
• Tanca metàl·lica
• Senyal lluminosa per l’horari nocturn
• Senyal de prohibit estacionar
• Liquidació de la corresponent taxa per l’ocupació de via pública
4.6.- Vista la sol·licitud de P.C.A, sol·licitant la devolució del curs de natació corresponent al mes
d’agost, ja que degut a una lesió només va anar 1 dia.
La Junta de Govern Local, comprovada la versió de la sol·licitant acorda , procedir a la devolució
del curset de natació del mes d’agost per import de 30,00 euros.

4.7.- Atès l’escrit de J.A.F i M.C.F.I, en relació a la problemàtica existent amb el veí
Sergio per una paret mitgera. La Junta de Govern Local atès que es tracta d’un tema
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particular entre veïns, acorda que qualsevol litigi al respecte deurà solucionar-se davant
de la jurisdicció ordinària-via civil .
4.8.- En relació a l’escrit de J. L., exposant la problemàtica que existeix al carrer Sis per
un gos que durant la nit borda constantment, molestant a tots els veïns de la zona, i
exigint es solucioni aquesta problemàtica.
La Junta de Govern Local ,practicades les averiguacions pertinents, acorda comunicar al
veí que el gos ja no està a la zona, pet tot el qual ja no podrà molestar.
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 i regidories.
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El 1er Tinent d’alcalde Sr. Brull preguntà com estava el tema del tanatori, a l’efecte de
poder donar-li continuïtat , ja que la modificació urbanística estava aprovada
definitivament. Contestant l’alcaldessa que a partir del 15 de setembre hi hauria una
reunió amb Labèrnia per a parlar del tema del preu del solar, així com també amb Fecsa
pel tema de la enretirada dels cables de FECSA .
El Sr. Brull, també va incidir en el tema de poder portar l’aigua al cementiri, argumentant
que parlaria amb Aigües de Catalunya per a mirar que podem fer al respecte.
Argumentà també la problemàtica existent al cementiri , respecte als patiets on van les
restes funeràries, proposant que es faci un pressupost per a poder procedir al seu
arranjament.
Respecte a la festa de la segregació 2017, el Sr. Brull va comentar que tant sols hi haurà
un dia de festa. Bous becarrada, migdia missa, petit concert al pati del museu de l’arròs,
a la tarde bous i al final menjada popular al pavelló.
L’alcaldessa, comentà el problema que tenim al bar del Casal, entra aigua quan plou,
s’aixequen les plaquetes del terra, i les pilastres s’estan badant.
De l’escrit de Orange Espagne S.A.U, oferint una nova proposta econòmica 2.700,00
Euros anuales +IVA, pel tema de la telefonia mòbil dipòsit d’aigua municipal.
L’Alcaldessa informà a la Junta de Govern Local de l’informe tècnic referent a l’obertura
de finestres a predi veí, al Lligallo del Gangill, Carrer Sant Joan que diu el següent, i que
es comuniqui al Sr. F.J.S.B:
“ Realitzada la corresponent visita d’inspecció de he de significar el següent:
1.- Que es tracta d’un assumpte entre particulars, per això, hi ha la via civil de la justícia.
2.-No hi ha certesa d’obertura de la finestra en un termini de menys de 4 anys i no consta en els
arxius municipals.
3.-Les propietats afectades, no són confrontants
4.-En cas que es produeixi soroll superior al legalment permès, es podrà avisar a la Policia Local
als efectes de que realitzin un mesurament aproximat que serveixi de referència per encarregar (la
propietat afectada) una prospecció més fiable per tècnic competent ( normalment enginyer tècnic
industrial, amb sonòmetre calibrat) que es pugui mantenir a l’efecte de procediment judicial, que
aquesta vegada si podrà derivar en la jurisdicció penal, per la qual cosa és convenient que
l’Ajuntament ( policia local), es personi i d’acord amb la mesura es realitzi un advertiment que
no ha de ser imperatiu ( per la condició el sonòmetre municipal ( no calibrat) i que doni possibilitat
de fer al·legacions.
5.- Pel que fa a la molèstia, cal esmentar que només un dels veïns s’ha queixat.”
09.-Proposicions urgents.
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1.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA DE
FIBRA ÒPTICA FTTH PRESENTAT PER L’OPERADORA DEL-INTERNET
TELECOM S.L.U.
1 ANTECEDENTS
1.1.El 10 d’octubre de 2016, el Sr. Agustí Castellà Culvi, en representació de l’operadora
Del-Internet Telecom S.L.U, comunica la intenció de desplegar la xarxa de fibra òptica
FTTH al municipi i aporta:
a.

Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica FTTH al municipi de
Camarles, desplegament de cable de fibra des de els Lligallos fins a
Camarles passant pel Polígon Venta Nova.

1.2 En data 20 d’octubre de 2016, s’emet informe favorable per part dels serveis tècnics
municipals.
2 FONAMENTS DE DRET
2.1.Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel), en el seu article
34, apartats 5 i 6 estableix que:
-En relació als desplegaments per façana i/o aeris son admesos sempre que no existeixen
canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per raons tècniques o econòmiques,
aquests han de reflectir-se en el Pla de Desplegament. El trams finals interiors als edificis,
“desplegament en pas”, haurà de seguir el procediments establert davant la comunitat de
propietaris.
-En relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes públiques de
radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per part de l’administració l’obtenció
de llicència o autorització prèvia, en el cas que s’hagi presentat un Pla de desplegament
de la xarxa, no obstant això es pot exigir la llicència d’obres en el supòsit d’instal·lacions
que hagin de transcórrer pel domini públic que requeriran de la corresponents autorització
d’ús del domini públic local. (llicència per ús comú especial).
2.2.Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i
de determinats serveis., estableix que l’execució de la instal·lació restarà sotmesa al règim
de Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i aprovat el Pla de Desplegament.
3 La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica presentat per la
operadora DEL-INTERNET TELECOM S.L.U,, amb independència del dret de
propietat i sense perjudici de tercers i no eximeix d’obtenir les autoritzacions que d’acord
amb les disposicions vigents fossin necessàries, amb els següents condicionants:
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•
•
•

•

•

Es sol•licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt
d’aquestes que es necessiti pel desplegament.
No es farà cap creuament de carrer amb cablejat aeri (troncal o d’escomesa)
sense l’acord previ amb els serveis tècnics municipals, encara que aquests
creuaments estiguin previstos en el pla de desplegament presentat.
No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si
en el mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de
cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador.
En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions
del punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal•lar d’una altra manera
en el moment que es modifiqui la instal•lació anterior que va permetre
l’emplaçament de la nova.
En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia
Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de
vials amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no
existeix prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un
altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals
de fusta perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà
d’eliminar o instal•lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la
instal•lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova.
No s’autoritzarà la nova instal•lació de pals de formigó que consolidin la
instal•lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals
de fusta, atenent que són instal•lacions que s’haurien de substituir per xarxes
canalitzades soterrades.

SEGON.- Informar a DEL-INTERNET TELECOM S.L.U, que l'execució de les
actuacions no subjectes a llicència requerirà de la prèvia presentació de declaració
responsable, on es manifesti de forma explícita el compliment dels requisits que resultin
exigibles d'acord amb la normativa vigent, així com de les condicions d'execució que
s'estableixen a l'apartat anterior.
TERCER.- Es fa publica l'esmentada aprovació per a coneixement general, en
compliment d’allò que disposa l’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
2.-APROVACIÓ CONVENI CATSALUT
CAMARLES I LLIGALLOS 2017

MANTENIMENT

CONSULTORI

En dat 29 d’agost de 2017 el Servei Català de la Salut ha notificat a l’Ajuntament de
Camarles, la clàusula addicional quarta referent al conveni manteniment consultoris
municipals 2017 per tal de donar suport amb els mitjans corresponents a l’atenció
sanitària d’atenció primària
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos
del municipi, ja que facilita el manteniment dels consultoris del municipi,
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Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de
10.800,236 Euros, consultori de Camarles i 4.811,50 Euros consultori Lligallos.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes pel Ple municipal de data 20/07/15
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Catsalut i l’Ajuntament de Camarles per
garantir el manteniment del consultoris mèdic locals al municipi.
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària 312 21200
del pressupost municipal vigent.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
4rt.-Facultar a l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Camarles Sra. Sandra Zaragoza Vallés.
perquè qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aprovat per unanimitat dels membres assistents
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00 , 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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