JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017.

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

18/2017
16 d’octubre de 2017
12:30 hores
14:00 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.
Es dona lectura a actes anteriors de 20 de juliol i de 29 de setembre que son aprovades.
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 les publicacions al BOPT de l’edicte referent a la concessió demanial
per l’ocupació privativa del carrer Vint-i-tres amb la Plaça Diego de León per a la
instal·lació d’un quiosc de venda de productes de joc de la ONCE
De l’edicte referent a la modificació dels tributs exercici 2018.
Dels escrits del Departament d’Interior referent al Pla Especial d’emergències per risc de
vent a Catalunya (VENCAT) i Pla d’Emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), als efectes
de redactar el DUPROCIM, Pla aquest últim que redactarà la Diputació de Tarragona.
De l’escrit d’Aigües de Catalunya, referent a la notificació de limitacions de
subministraments d’aigua potable per impagament de rebuts.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Escrit del Sr. A.S.P, exposant que té experiència amb convocatòries de mercats de
segona mà i antiguitats, i a l’efecte sol·licita poder establir un mercat en dissabte en
període setmanal.
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La Junta de Govern Local , atès l’informe de Secretaria que estableix:
“ L’article 57 del Reglament de Patrimoni, aprovat mitjançant decret 336/1988, de 17 d’octubre,
d’ara endavant RP, defineix l’ús privatiu com aquell constituït per l’ocupació directa o immediata
d’una porció de domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres
interessats.
Quan l’ús privatiu no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte
a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària, essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si escau.
L’ús privatiu pot donar lloc a la percepció de preus públics que fixarà l’òrgan de la corporació que
l’autoritza.
De conformitat amb l’article 60 del RP, correspon a l’alcalde l’atorgament de les llicències,
competència, delegada en favor de la Junta de Govern Local.
ACORDA:
Primer.- Posar en coneixement del peticionari que es necessita més informació al
respecte, superfície a ocupar , lloc públic on es desenvoluparia el mercat.
Segon. Per a l’exercici de la venda i , abans d’atorgar la llicència corresponent d’ocupació
temporal ,s’hauran de complir els següents requisits:
A) CERTIFICAT I.A.E (expedit per l’agència tributària). S’ha d’estar donat d’alta en el
cens d’obligats tributaris o, en cas de no estar exempts, en l’epígraf o epígrafs
corresponents de l’Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E) i al corrent de
pagament.
B) CERTIFICAT CORRENT DE PAGAMENT DE LA SEGURETAT SOCIAL
(expedit per la seguretat social). Estar donat d’alta ( el titular i les persones que
exerceixin la venda en el lloc) en el règim corresponent de la seguretat social, així com
estar al corrent de pagament de les seves quotes.
C) PÒLISSA D’ASSEGURANÇA I REBUT BANCARI (PAGAT I VIGENT),
d’assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de CENT
CINQUANTA MIL EUROS (150.000€) o TRES-CENTS MIL EUROS (300.000€).
D) FOTOCÒPIA DEL DNI DEL TITULAR DE LA PARADA. Pot efectuar la fotocòpia
de manera gratuïta a l’Ajuntament.
E) ÚLTIM REBUT AUTÒNOM PAGAT BANC O CAIXA. Documentació acreditativa
d’estar en situació d’alta o assimilada en el règim corresponent de la Seguretat Social i al
corrent de pagament de la quota per a totes les persones que vagin a exercir la venda
en el lloc.
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F) PER ALS CIUTADANS EXTRANGERS: PERMISOS DE RESIDÈNCIA I
TREBALL
4.2.- Escrit del Sr. J.C.C.M, demanant ocupar un espai per ubicar temporalment un
contenidor al carrer Vuit.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable de la Policia Local acorda:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública 4 m2, no podent afectar a la circulació de
vehicles pel carrer vuit.
Segon.- L’ocupació esmentada s’haurà de senyalitzar correctament.
4.3.- Escrit del Sr. C.U.B, reclamant respecte al risc que suposa l’existència d’una
palmera de grans dimensions sense cap tipus de neteja en la finca del seu veí colindant
al carrer Urgell.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, així
com l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics Municipals acorda:
Comunicar a la peticionaria que es tracta d’un tema entre particulars ,per tant privat ,que
es deuria resoldre via Jutjat.
4.4.-Vista la instància presentades per J.P.S comunicant a l’ajuntament que a la parcel·la
de la Bassa del Pi, té 4 gallines i pollastres entre ( 5 i 20) tot per ús exclusiu d’autoconsum;
La Junta de Govern Local Acorda.
Primer.- Comunicar al peticionari que l’activitat dedicada a la explotació ramadera
d’autoconsum no s’inlou a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental d’activitats (en endavant LPCAA) .
Segon.-No es considera una activitat econòmica ,donat que el nombre de caps és molt
baix .
Tercer.- Aquesta explotació s’inclouria dins de l’àmbit d’aplicació del Decret 40/2014,
de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, i donat que es una explotació
de petita capacitat, estaria subjecta al règim de comunicació de l’inici de l’activitat al
Departament competent en matèria de ramaderia, no n’hi ha tramitació municipal.
4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. L.M.G, sol·licitant un certificat de legalitat
urbanística de la construcció existent en la parcel·la 21 del polígon 8 de Camarles.
La Junta de Govern Local , vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
acorda notificar a la peticionaria l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, que transcrit literalment diu:
“a) aquest terreny està qualificat com a sòl rústec, clau 22.a, sòl de protecció preventiva d’acord
amb el vigent POUM de Camarles. b) les edificacions d’aquesta finca no invaeixen cap tipus de
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sòl públic ni s’ha incoat cap expedient disciplinari sobre aquestes edificacions, tampoc es té
constància de construcció de cap habitatge.”
4.6.- Vist l’escrit presentant per l’empresa PESADOS Y MARISCOS PRADES S.L.
aportant certificat de final d’obra per l’adequació i reparació interior de dues naus
industrials per al desenvolupament de l’activitat de manipulació i transport de peix amb
emplaçament al Polígon Industrial “Venta Nova” parcel·la 81-82.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme resta
assabentada de la inclusió de dita certificació en els expedients urbanística i d’activitat.
4.7.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.T.A, sol·licitant llicència de segregació de la
parcel·la 19 del polígon....
La Junta de Govern Local, atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
acorda notificar a la peticionaria l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, que transcrit literalment diu:
“a) és imprescindible la cessió voluntària i gratuïta del vial al que dona front la parcel·la, resultant
una superfície de 70,80 m2 aproximadament. b) aquesta finca al no complir la condició de façana
mínima es deurà agrupar a la contigua del comprador.”
4.8.- Vist l’escrit presentant per el Sr. R.M.A, sol·licitant la devolució de la fiança de
1.000,-€ per la connexió a la xarxa general del clavegueram en el seu domicili del carrer
Quaranta-dos.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, i
l’informe emès al respecte pels serveis tècnics municipals, Acorda:
Procedir a la devolució de la fiança dipositada, per import de 1.000,00 euros.
4.9.- Vist l’escrit presentant per la SRA. M.J.A.M, sol·licitant autorització per a instal·lar
una parada al mercat setmanal el dimarts, 17 d’octubre de 2017, per a recollir comandes
de flors per a Tots Sants.
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.-€.
4.10.- Vist l’escrit presentat per la PENYA TAURINA MAI ACABEM, sol·licitant un
local municipal per a poder celebrar una junta general el proper dia 3 de novembre, així
com 1 taula i 25 cadires.
La Junta de Govern Local, acorda:
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a) Aprovar cedir el local de les dependències municipals als Lligallos, carrer Sant
Joan núm. 5.
b) Aprovar cedir 1 taula i 25 cadires per a poder celebrar aquesta junta general.
c) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
4.11.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.Z.M, sol·licitant una reserva d’aparcament per
minusvàlid al carrer Quaranta-vuit.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Traslladar còpia al Cap de la Brigada Municipal.
4.12.- Vist l’escrit presentant per el Sr. T.M.C, sol·licitant informe als Serveis Tècnics
Municipals en relació a les obres de tancament de finca per part del veí del Polígon 12.

La Junta de Govern acorda que per part del serveis tècnics municipals s’informi a la
peticionaria, si bé es tracta d’una obra d’un veí de l’Aldea al terme de l’Aldea per tant
deuria reclamar a l’ajuntament veí.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 34/2017, incoat a instància del Sr. J.C.H, amb domicili al carrer
Banys 15 de l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística per a tancat de parcel·la al
polígon 19, parcel·la 216.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- Comunicar al peticionari que deurà aportar un croquis del tancament de la
parcel·la, amb els amidaments corresponents., fins que no es tingui aquest document
l’ajuntament no resoldrà la llicència sol·licitada.
05a-2) Vist l’expedient 35/2017, incoat a instància de RUSTICMAR AMPOLLA S.L,
amb domicili a la Plaça Gonzàlez Isla de l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística
per a tancat de parcel·la al polígon 8, parcel·la 61.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- Comunicar al peticionari que deurà aportar un croquis del tancament de la
parcel·la, amb els amidaments corresponents., fins que no es tingui aquest document
l’ajuntament no resoldrà la llicència sol·licitada.
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05a-3) Vist l’expedient 59/2017, incoat a instància del Sr. V.P.M amb domicili Al carrer
Cinquanta de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a tancat de parcel·la
al polígon19, parcel·la 94.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- Comunicar al peticionari que deurà aportar un croquis del tancament de la
parcel·la, amb els amidaments corresponents., fins que no es tingui aquest document
l’ajuntament no resoldrà la llicència sol·licitada.
05a-4) Vist l’expedient 39/2017, incoat a instància de la Sra. A.C.B amb domicili al camí
de Filato de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a tancat de parcel·la al
polígon4, 35m de tanca i porta de 4 m i alçada 2m.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- Comunicar al peticionari que deurà aportar un croquis del tancament de la
parcel·la, amb els amidaments corresponents., i a més una imatge de la tanca, fins que
no es tingui aquest document l’ajuntament no resoldrà la llicència sol·licitada.
05a-5) Vist l’expedient 45/2017, incoat a instància del Sr. J.A.G.G amb domicili al carrer
Sant Joan, Lligallo del Gànguill de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a
la construcció d’una caseta d’eines al polígon 8 del Lligallo del Gànguill.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- Comunicar al peticionari que a l’efecte de poder justificar l’activitat agrícola del
promotor deurà aportar la Declaració única Agrària (DUN), fins que no es tingui aquest
document l’ajuntament no resoldrà la llicència sol·licitada.
05a-6) Vist l’expedient 25/2017, incoat a instància del Sr. A.J.C.S, amb domicili al carrer
Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar mobiliari de
la cuina, amb emplaçament al carrer Set de Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel A.J.C.S, amb domicili al carrer
Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar mobiliari de
la cuina, amb emplaçament al carrer Set de Camarles, amb un pressupost de 1.000.euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) El material que s’extregui es transportarà a l’abocador autoritzat.
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Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 35,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 2,5,-€ amb un import total de 37,50.-€, 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 32/2017, incoat a instància del Sra. A.M.R, amb domicili al carrer
Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar 5m2 de
manises, 10 m2 de gres de la cuina i 15 m2 de gres del magatzem, així com col·locar
pedra natural a la façana, amb emplaçament al carrer Vint-i-set de Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. A. M. R, amb domicili al
carrer Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar 5m2
de manises, 10 m2 de gres de la cuina i 15 m2 de gres del magatzem, així com col·locar
pedra natural a la façana, amb emplaçament al carrer Vint-i-set de Camarles, amb un
pressupost de 2.390.- euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències
urbanístiques i les especifiques següents:
a) El material que s’extregui es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 83,65,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 5,97,-€ amb un import total de 89,62.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05ba-8) Vist l’expedient 33/2017, incoat a instància del Sra. M.B.L amb domicili al carrer
Vint-i-un de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar 9m2 de sostre
de la caixa d’escales per mal estat de les bigues amb emplaçament al carrer Vint-i-un de
Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.B.L, amb domicili al
carrer Vint-i-un de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar 9m2
de sostre de la caixa d’escales per mal estat de les bigues amb emplaçament al carrer
Vint-i-un de Camarles, amb un pressupost de 3.600.- euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) El material extret es transportarà a l’abocador autoritzat.
b) Es realitzar un test per comprovar l’estat de l’estructura de l’edifici.
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Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 126,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 9,-€ amb un import total de 135.-€, amb caràcter provisional atès que
al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
05a-9) Vist l’expedient 36/2017, incoat a instància del Sr. J.E.F, amb domicili al carrer
Vint-i-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a formació de xapa de
formigó al patí i col·locació de plaqueta i sòcol amb emplaçament al carrer Vint-i-dos de
Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. J.E.F, amb domicili al carrer
Vint-i-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a formació de xapa de
formigó al patí i col·locació de plaqueta i sòcol amb emplaçament al carrer Vint-i-dos de
Camarles, amb un pressupost de 6.465.-euros, sota les condicions generals establertes
per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 226,27-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 16,16,-€ amb un import total de 242,43.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05a-10) Vist l’expedient 38/2017, incoat a instància del Sr. R.Z.B, amb domicili a la Plaça
Deltebre de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per alicatat de magatzem
amb emplaçament al carrer Vint-i-un de Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. R.Z.B, amb domicili a la Plaça
Deltebre de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per alicatat de magatzem
amb emplaçament al carrer Vint-i-un de Camarles, amb un pressupost de 900.-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 31,50-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 2,25,-€ amb un import total de 33,75.-€, amb caràcter provisional atès
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria
resultar modificada.
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05a-11) Vist l’expedient 41/2017, incoat a instància de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS “ELS PINETS”, amb domicili al carrer Set núm. 17 de Camarles, en
sol·licitud de llicència urbanística per a reforma de l’espai on es troben els comptadors
elèctrics per adaptar-lo a la nova normativa, amb emplaçament al carrer Set núm. 17 ,
edifici plurifamiliar “Els Pinets” de Camarles,
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pe la COMUNITAT DE
PROPIETARIS “ELS PINETS”, amb domicili al carrer Set núm. 17 de Camarles, en
sol·licitud de llicència urbanística per a reforma de l’espai on es troben els comptadors
elèctrics per adaptar-lo a la nova normativa, amb emplaçament al carrer Set núm. 17 ,
edifici plurifamiliar “Els Pinets” de Camarles, amb un pressupost de 750.-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 26,25-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 1,87,-€ amb un import total de 28,12.-€, amb caràcter provisional atès
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria
resultar modificada.
05a-12) Vist l’expedient 46/2017, incoat a instància del Sr. J.E.F, amb domicili al carrer
Vint-i-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar ubicació de
la porta principal i reforma de dos finestres, amb emplaçament al carrer Vint-i-dos de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. J.E.F, amb domicili al carrer
Vint-i-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar ubicació de
la porta principal i reforma de dos finestres, amb emplaçament al carrer Vint-i-dos de
Camarles, amb un pressupost de 1950.-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 68,25-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 4,87,-€ amb un import total de 73,12.-€, amb caràcter provisional atès
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria
resultar modificada.
05a-13) Vist l’expedient 47/2017, incoat a instància de l’empresa MARTI QUERAL S.L.,
amb domicili al carrer Deu, núm. 21 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística
per a construcció de paret mitgera i obertura de porta d’accés al magatzem, amb
emplaçament al carrer Sis, núm. 5 de Camarles.
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La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa MARTI QUERAL
S.L., amb domicili al carrer Deu, núm. 21 de Camarles, en sol·licitud de llicència
urbanística per a construcció de paret mitgera i obertura de porta d’accés al magatzem,
amb emplaçament al carrer Sis, núm. 5 de Camarles, amb un pressupost de 2.935.-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 102,72-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 7,33,-€ amb un import total de 110,05.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05a-14) Vist l’expedient 52/2017, incoat a instància del Sr. P.S.B amb domicili al carrer
Trenta-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar sanefa d’obra
vista de la façana per haver-hi esquerdes, amb emplaçament al carrer Trenta-dos de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. P.S.B, amb domicili al carrer
Trenta-dos de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar sanefa d’obra
vista de la façana per haver-hi esquerdes, amb emplaçament al carrer Trenta-dos de
Camarles, amb un pressupost de 210.-euros, sota les condicions generals establertes per
a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) Es deurà complir condicions de senyalització i seguretat de bastides.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 7,35-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 0,52,-€ amb un import total de 7,87.-€, amb caràcter provisional atès
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria
resultar modificada.
05a-15) Vist l’expedient 53/2017, incoat a instància de la Sra. G.S.P amb domicili al carrer
Quaranta-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per adequar local per
desenvolupar l’activitat de perruqueria, amb emplaçament al carrer Quaranta-set de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. G.S.P amb domicili al
carrer Quaranta-set de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per adequar local
per desenvolupar l’activitat de perruqueria, amb emplaçament al carrer Quaranta-set de
Camarles, amb un pressupost de 11.988.-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 419,58-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 29,97,-€ amb un import total de 449,55.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05a-16) Vist l’expedient 54/2017, incoat a instància de l’empresa ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA amb domicili al carrer Osca s/n de l’Ampolla, en
sol·licitud de llicència urbanística per a treballs de millora de la xarxa de baixa tensió
havent de substituir el cablejat convencional per cablejat trencat, amb emplaçament al
carrer Les Flors, núm. 37 del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA amb domicili al carrer Osca s/n de l’Ampolla, en
sol·licitud de llicència urbanística per a treballs de millora de la xarxa de baixa tensió
havent de substituir el cablejat convencional per cablejat trencat, amb emplaçament al
carrer Les Flors, núm. 37 del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost de
2.950.-euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i
les especifiques següents:
a) Es deurà de complir les condicions de seguretat i salut
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 103,25-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 7,37,-€ amb un import total de 110,62.-€, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05a-17) Vist l’expedient 60/2017, incoat a instància del Sr. V.P.M amb domicili al carrer
Cinquanta de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per arranjament i pintar la
façana del seu immoble, amb emplaçament al carrer Cinquanta de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. V.PM amb domicili al carrer
Cinquanta de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per arranjament i pintar la
façana del seu immoble, amb emplaçament al carrer Cinquanta de Camarles, amb un
pressupost de 2.500.-euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències
urbanístiques i les especifiques següents:
a) Es deurà de complir les condicions de seguretat i senyalització de bastides.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 87,50-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 6,25,-€ amb un import total de 93,75.-€, 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 17-a/2017, incoat a instància de FIBRA, WIFI Y TELEFONIA
INTEGRALES S.L. ( HOLA FIBRA), amb domicili al carrer Retama núm. 56 de Marbella
( Málaga), en sol·licitud d’autorització per al Pla de Desplegament de Fibra Óptica
FTTH, al municipi de Camarles
La Junta de Govern Local, atès l’informe dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- Comunicar a FIBRA, WIFI Y TELEFONIA INTEGRALES S.L. ( HOLA FIBRA),
que la documentació presentada es insuficient, es deurà aportar com a mínim:
• Direcció d’obra i qüestionari d’edificació
• Estudi de seguretat i salut, degudament visat
• Autorització dels veïns afectats
• Autorització de la Diputació Provincial, pel que fa a les vies urbanes de la seva
competència.
• Dipòsit de fiança per import de 12.500,00 Euros, com a garantia dels possibles
desperfectes que es puguin ocasionar als serveis municipals .
05b-2) Vist l’expedient 130/2017, incoat a instància de Victor Borràs Brull, en
representació de LA CALA FIBRA S.L. amb domicili al carrer Sant Joan, 31 de l’Ametlla
de Mar, en sol·licitud d’autorització per al Pla de Desplegament de Fibra Óptica FTTH,
al municipi de Camarles
La Junta de Govern Local, atès l’informe dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- Comunicar a LA CALA FIBRA S.L. que la documentació presentada es
insuficient, es deurà aportar com a mínim:
• Direcció d’obra i qüestionari d’edificació
• Estudi de seguretat i salut, degudament visat
• Autorització dels veïns afectats
• Autorització de la Diputació Provincial, pel que fa a les vies urbanes de la seva
competència.
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•

Dipòsit de fiança per import de 12.500,00 Euros, com a garantia dels possibles
desperfectes que es puguin ocasionar als serveis municipals .

05b-3) Vist l’expedient 65/2017, incoat a instància de DEL-INTERNET TELECOM
S.L.U, amb domicili al carrer Unió 99 de Deltebre, en sol·licitud d’autorització per a
Desplegar el tram de línia de fibra òptica soterrada per travessar el camí asfaltat i donar
servei a la parcel·la 89, del Polígon 15 , propietat de Mistral Bonsai
La Junta de Govern Local, atès l’informe dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- Autoritzar els treballs de referència amb un pressupost de 1.800,00.-euros, sota
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques
següents:
a) 2 arquetes a banda i banda a 8 m de l’eix del camí.
b) 4 tubs mateix diàmetre
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 63.-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
per un import de 4,5.-€ amb un import total de 67,5-€, 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
LLICÈNCIA AMBIENTAL DE CANVI NO SUBSTANCIAL A FAVOR DE
EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A
06-c1) En relació a l’activitat tramitada per l’empresa EDAFO GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL S.A., sol·licitant llicència ambiental de canvi no susbtancial
ampliant la llista de codis CER que es podran tractar a la planta amb els següents residus:
200108
190812

Residus biodegradables de cuines i restaurants
Fangs provinents del tractament biològic d’aigües residuals
Industrials diferents dels especificats amb el codi 180811
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190814
061099
100115

Fangs provinents d’altres tractaments d’aigües residuals
Industrials diferents dels especificats amb el codi 180813
Residus no especificats en cap altra categoria ( aigües de neteja sector
fertilitzants que contenen N
Cendres de las llar, escòries i pols de caldera procedents de la
coincineració diferents dels especificats en el codi 100114

Atès l’informe favorable de 25 d’abril de 2013 emès per l’Agència de Residus de
Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat, respecte al projecte presentat per
dita empresa per tal que s’inclogui el canvi no substancial consistent en l’ampliació de
la llista de codis CER que es podran tractar en la planta de compostatge ubicada en el
polígon 5 – parcel·la 10 (partida Filato), informant que només s’autoritzarà l’ampliació
de la llista de codis CER que es podran tractar a la planta amb el codi 200108-Residus
biodegradable de cuines i restaurants.
Atès que amb data 28 de novembre de 2013, l’Agència de Residus de Catalunya –
Departament de Territori i Sostenibilitat, fa un annex que diu:
“ En relació a l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2013 referent als aspectes de gestió de residus,
i en concret respecte a les prescripcions específiques al respecte del residu amb codi CER 200108residus biodegradables de cuines i restaurants-, cal afegir la següent clàusula:
En el cas que la planta vulgui tractar el codi CER 200108 corresponent a la FORM
procedent de la recollida selectiva municipal, s’han de fixar les següents prescripcions
tècniques:
•
•

La planta ha de disposar de maquinària específica per a l’extracció d’impropis,
o bé la FORM ha de tenir un contingut d’impropis inferior al 2%.
El tractament d’aquest residu en la planta ha d’estar d’acord amb el que
s’estableix en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus
Municipals”.

Per tot el qual la Junta de Govern Local, acorda
Primer.-Aprovar l’ampliació de llicència ambiental de canvi no substancial sol·licitada
per EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A, en el sentit d’acceptar únicament
els residus següents:
200108

Residus biodegradables de cuines i restaurants

I complir la clàusula assenyalada en l’informe de 28 de novembre de 2013 que diu:
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En el cas que la planta vulgui tractar el codi CER 200108 corresponent a la FORM
procedent de la recollida selectiva municipal, s’han de fixar les següents prescripcions
tècniques:
•
•

La planta ha de disposar de maquinària específica per a l’extracció d’impropis,
o bé la FORM ha de tenir un contingut d’impropis inferior al 2%.
El tractament d’aquest residu en la planta ha d’estar d’acord amb el que
s’estableix en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus
Municipals”.

Segon.- Notificar aquest acord a Edafo gestión Mediambiental, S.A i a l’Agència de
Residus de Catalunya, als efectes adients.
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA,
ANNEX III
No n’hi varen haver
1.-Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per GEMMA SAN
SALONI PUJOL
El 16 de setembre de 2017 (RE núm.1037), la Senyora Gemma SanSaloni Pujol va
presentar declaració responsable de l’activitat de perruqueria i altres tractaments de
bellesa al carrer quaranta-set núm. 25 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 perruqueria i altres tractaments de bellesa al carrer
Quaranta-set núm. 25 de Camarles ,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.
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2.-Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per ROMAN
ZARAGOZA BONET
El 13 de juliol de 2017 (RE núm. 805), el Senyor Roman Zaragoza Bonet va presentar
declaració responsable de l’activitat de “ Menjars preparats i pollastres a l’ast” Lo
Raconet de Roman “ a la plaça Deltebre, 4 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 Menjars preparats i pollastres a l’ast” Lo Raconet de
Roman “ a la plaça Deltebre, 4 de Camarles, 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.
PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT I MILLORA
D’UN TRAM DEL CAMÍ DEL BIF”.
1.1 ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament necessita contractar les obres arranjament i millora d’un tram del
camí del Bif, segons la memòria redactada pels serveis tècnics municipals .
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 9.728,00 euros i i 2.042,88 euros
d’IVA, .
Al pressupost municipal del 2017 existeix consignació pressupostària en import adequat
i suficient.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 11 d’octubre un informe sobre
el procediment legal a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent
per a contractar.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (endavant TRLCSP)
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
e) Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò que no
contradiguin el que disposa la LCSP.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75,
76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Dur a terme les obres relatives a arranjament i millora d’un tram del camí del
Bif ,mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U per un import de 9.728,00 € € i 2.042,88 € d’IVA,.
Segon. Aprovar la despesa per import de Onze mil set-cents setanta amb vuitanta-vuit
Euros (11.770,88 €,) amb càrrec a la partida 45461900 del vigent pressupost
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti
el pagament si s’escau, pagament total que es realitzarà un cop rebuda la subvenció del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
08.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver.
09.-Proposicions urgents
Aprovació Conveni de Col·laboració per a l’ús formatiu d’espai entre Baix Ebre
Innova S.L i ’Ajuntament de Camarles .
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Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos
del municipi, ja que facilita la realització d’accions formatives de caràcter pràctic
emmarcats en la Formació ocupacional per a persones aturades.
L’ajuntament cedirà els espais i equipaments estipulats durant el període de la execució
dels cursos de certificació professional atorgats pel servei d’ocupació de Catalunya a
l’Entitat Baix Ebre Innova S.L
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes al Ple de l’ajuntament de data 20/07/2015
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el conveni de Col·laboració per a l’ús formatiu d’espai entre Baix Ebre
Innova S.L i ’Ajuntament de Camarles, per garantir la realització d’accions formatives
de caràcter pràctic emmarcats en la Formació ocupacional per a persones aturades .
2n.- Donar trasllat a la intervenció municipal als efectes procedents.
3rt.-Facultar a l’Alcaldessa Sandra Zaragoza Vallés perquè qualsevol document que
sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
4rt.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Aprovat per unanimitat dels membres assistents
10.-Torn obert de paraules
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:00 , 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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