JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

20/2017
10 de novembre 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 acta anterior de 24 d’octubre que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 3/2017 que comença amb la núm. Registre
000282 de Prontoservis S.L., per treballs de neteja clavegueram al carrer Sant Joan, amb un
import de 136,13 €, i acaba amb el núm. Registre 000490 de Bon Area Guisona, per refrescs per
a l’oficina de turisme, amb un import de 7,33 €, amb un total de CINQUANTA NOU MIL
DOS-CENTS ONZE AMB QUINZE CTS. (59.211,15).
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit de Base Gestió d’Ingressos referent al nou servei per al 2018
anomenat Compte de Pagament Personalitzat pel qual qualsevol contribuent que ho desitgi
podrà agrupar diversos tributs municipals en un compte únic i fragmentar el seu pagament
en nou mensualitats sense interessos.
De l’escrit de Autopistas and Abertis Company referent a l’informe de propostes de millora
de senyalització i balizament del pas sobre autopista situat al PK 314+700, per import de
1.390,00 Euros.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.T.V.P, el canvi de titularitat del nínxol 357 propietat
de la seva difunta mare la Sra. E.P.C.
La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada per la sol·licitant, acorda:
a) aprovar el sol·licitat.
b) Deurà liquidar la taxa d’expedició de nova escriptura, per import de 12,02.- €
c) Deurà liquidar la taxa de canvi de titularitat, per import de 24,04.-€
d) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Taxes.
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4.2.- Vist l’escrit presentant per el Sr. J.G.R, sol·licitant la llicència de primera ocupació de
l’habitatge del carrer Sant Joan.
La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada pel peticionari, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 60,10.-€

4.3.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.R.C.V, renunciant a l’expedient urbanístic 97/2016,
aprovar en Junta de Govern Local de data 29 de març de 2017.
La Junta de Govern Local, vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, acorda:
a) Acceptar la renúncia sol·licitada.
b) Aprovar la liquidació de l’obra consistent en l’enderroc per import de 1800.-€
c) 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 67,50-€, amb caràcter provisional atès
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria
resultar modificada.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 40/2017, incoat a instància de J.T.B.B, amb domicili al carrer Quarantacinc de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una tanca
perimetral de 250 m, per a tancar naus agrícoles
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- Posar en coneixement del peticionari que al estar dintre d’un Pla de Millora Urbana
PMU 8 “ La Gravera”, el procediment per a l’autorització de la tanca seria la de l’ús
provisional articles 53 i 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 65 del Decret 64/2014
Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU):
•
•

•

Memòria tècnica justificativa de la instal·lació de la tanca de caràcter provisional, redactada per
enginyer agrònom.
Acceptació del propietari i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les
obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest
concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres
sol·licitats al seu estat originari.

Segon.- L’Ajuntament sotmetria al tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies,
la sol·licitud de llicència urbanística d’usos i obres provisionals, i simultàniament sol·licitaria
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informe a la Comissió territorial d’Urbanisme competent sobre els aspectes de legalitat dels
usos i les obres provisionals interessades, i si l’informe fos favorable atorgaria la llicència d’ús
provisional.
05a-02) Vist l’expedient 37/2017, incoat a instància de J.P.N, amb domicili al carrer Sant Joan
del Lligallo del Gànguill de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la
construcció d’una tanca , per a tancar solar al carrer Conca de Barberà
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- Posar en coneixement del peticionari que al estar dintre d’un Pla de Millora Urbana
PMU 2 “ Lligallo del Gànguill Est”, el procediment per a l’autorització de la tanca seria la
de l’ús provisional articles 53 i 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 65 del Decret 64/2014
Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU):
•
•

•

Memòria tècnica justificativa de la instal·lació de la tanca de caràcter provisional, redactada per
enginyer agrònom.
Acceptació del propietari i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del contracte
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les
obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest
concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres
sol·licitats al seu estat originari.

Segon.- L’Ajuntament sotmetria al tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies,
la sol·licitud de llicència urbanística d’usos i obres provisionals, i simultàniament sol·licitaria
informe a la Comissió territorial d’Urbanisme competent sobre els aspectes de legalitat dels
usos i les obres provisionals interessades, i si l’informe fos favorable atorgaria la llicència d’ús
provisional.
Tercer.- A l’expedient hi figuren escrits de dos veïnes Na J.M.B i Na C.M.B, que mostren
oposició a l’autorització de la tanca, per discrepàncies de alineacions i cadastre i que com a
part interessada es personen a l’expedient per a que se’ls notifiqui qualsevol actuació i
resolució al respecte.
B) OBRES MAJORS.
05b-1) Vist l’expedient 76/2017, incoat a instància del Sr. J.M.C.M, amb domicili al carrer
Vint-i-vuit de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a Reformar el Mas del
Camaré i bassa de reg, a ubicar al polígon 15.
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada de reforma del Mas del Camaré i bassa
de reg al Sr. J.M.C.M, amb domicili al carrer Vint-i-vuit de Camarles, en sol·licitud de llicència
urbanística per a reforma del Mas del Camaré i bassa de reg , a ubicar al polígon 15, parcel·la
89 amb un pressupost d’obra de 30.493,98 euros, sota les condicions generals establertes per a
les llicències urbanístiques.
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Segon-.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 1.067,29.-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per
un import de 76,23,-€ amb un import total de 1.143,52-€, 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
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III
07.- Expedients de Contractació
Contracte menor de serveis càtering menús llar d’infants.
1. ANTECEDENTS
1.1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei de càtering menús Llar d’Infants municipal .
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 2.100,00 euros i 210,00 euros d’IVA, per
al qual, s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària en import adequat i suficient.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 9 de novembre de 2017 un informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com 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.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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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:
1r. Dur a terme el servei de càtering menús llar d’infants mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Lo Raconet d’En Roman per un import de 2.100,00
euros i 210,00 euros d’IVA , i pel termini d’un any.
2n. Aprovar la despesa per import de 2.310,00 amb càrrec a la partida 32322199 del vigent
pressupost.
3r. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
4t. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldia informà de que el Sr. J.M.A havia presentat textos dibuixos AUQUES de civisme ,
per a fer amb l’ajuntament un contracte de cessió de drets d’autor i poder fer publicacions al
BIM.
L’Alcaldessa informà del tema del programa de foment a la lectura en els col·legis, demanant
la implicació de la Biblioteca, amb voluntaris, alumnes, pares, l’AMPA.
09.-Proposicions urgents
Aprovació del conveni de col·laboració 2018, entre l’ajuntament de Camarles i Món natura
Delta de l’Ebre per a les visites guiades Mónnatura Delta+visita guiada La Torra+ centre
Interpretació de l’arròs.
10.-Torn obert de paraules
En el torn obert de paraules el 1er Tinent d’Alcalde Sr. Brull, va comentar que no entenia la
redacció donada en l’acta de 24/10/17, respecte a l’obra del Sr. Gualberto, contestant
Secretaria que la redacció era la correcta.
També va preguntar que es mirés la contestació donada a J.M. pel tema de la terrassa.
El 3er Tinent d’Alcalde Sr. Bonet, va preguntar com estava el tema de la valoració del solar ,
respecte a l’equipament de Tanatori, contestant l’Alcaldessa que Labérnia ja estava treballant
en aquest tema.
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També va preguntar com estava el tema de l’obra de remodelació del Casal. Contestant
L’Alcaldessa , que aquesta obra formava part del programa PAM, i que es resoldria al
desembre, per així poder fer la contractació de l’obra.
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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