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

23/2017
22 de desembre de 2017
12:30 hores
13:30 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.
Seguidament es dona lectura a l’acta de 11 de desembre que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi va haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit de la DGAL referent a la resolució definitiva camins 2018
Pavimentació asfàltica del camí de Pinyol, pressupost 46.822,28 Euros i subvenció de 45.721,96
Euros.
De l’acta de la sessió del Tribunal qualificador del concurs oposició selecció de personal
funcionari interí arquitecte tècnic (grup A2) amb formació de borsa de treball de l’ajuntament
de Camarles, per la qual es proposa el nomenament com a funcionari interí a En Ricard Solé
Fumadó.
De l’acord de la JGL de la Diputació per la qual dintre del PAM 2017 s’atorga una subvenció
de 53.372,22 Euros per l’obra Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase i per a l’obra Adequació de
part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al pati, una subvenció de
164.587,49 Euros.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per P.F.C, argumentant que no està vivint a l’immoble del carrer
Vint, i que per tant vol donar-se de baixa de la taxa d’escombraries.
La Junta de Govern Local acorda:
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Primer.- Denegar el sol·licitat pel peticionari en base al següent:
El servei de recollida d’escombraries es de recepció obligatòria, no es pot eximir de la taxa si
el servei es presta, com és el cas que ens ocupa, independenment de si l’immoble està
ocupat tot l’any o només se’n fa ús els caps de setmana, o està tot l’any desocupat.
El fet imposable de la taxa es la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliaria d’escombraries, i el servei l’ajuntament el presta.
Segon.- Notificar aquest acord al peticionari als efectes adients.
4.2.- Vist l’escrit presentat per M.C.M.B, en el qual manifesta haver rebut resposta (R.S 2403
del 30 de novembre de 2017) , en l’expedient de construcció d’una tanca al carrer Conca de
Barberà.
Demanant que prèvia autorització a l’execució de l’obra ,els serveis tècnics tinguin en compte
el següent:
•
•

Existència d’un pou comunitari que no es pot tancar, ja que és l’accés per a tots els
usuaris.
Greu discrepància entre cadastre i la realitat, tal com es demostra en el plànol que
s’adjunta

La Junta de Govern Local, a la vista de la documentació aportada, acorda donar-se per
assabentada i recollir tota aquesta informació que formarà part de l’expedient, en el cas de
que s’autoritzi l’obra en qüestió.
4.3.- Vist l’escrit presentat per M.G.B, sol·licitant una pròrroga per a poder acabar les obres
objecte de l’expedient 52/14.
La Junta de Govern Local, vist el disposat a la Llei 5/2017, de 28 de març acorda comunicar
a la peticionaria que l’obra deurà quedar completament finalitzada a data de 31 de desembre
de 2018
4.4.- Vist l’escrit presentat per el Club de Karate Kushin-Kai de Camarles, sol·licitant ajut
econòmic per al curs 2017-2018.
La Junta de Govern Local, acorda atorgar un ajut econòmic per import de 300.-€.
4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.G, sol·licita que l’ajuntament faci la gestió per a que
el propietari de la parcel·la 27 al barri de la Gravera, netegi la fica esmentada.
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, acorda:
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a) Requerir al propietari per a que netegi la parcel·la 27 del barri de la Gravera.
b) En el supòsit que el propietari faci cas omís del requeriment, l’ajuntament procedirà a
netejar la finca a càrrec del propietari de la mateixa.
4.6.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.G.R, sol·licitant la llicència de 1º ocupació de l’habitatge
del carrer Sant Joan.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 60,10.-€
4.7.- Vist l’escrit presentat per part de l’Associació de Comerç i Serveis de Camarles,
sol·licitant ajut econòmic corresponent a la campanya 2017
La Junta de Govern Local, acorda comunicar al peticionari que hauran d’adjuntar la memòria
corresponent.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A)

OBRES MENORS

05a.1. -Vist l’expedient 67 /2017, incoat a instància de D.G.G, amb domicili a la Gravera S/n
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una tanca , per a
tancar parcel·la 35m2
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
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.
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Tercer.- Denegar per tant qualsevol actuació urbanística al respecte
05a-2) Vist l’expedient 70/2017, incoat a instància del Sr. E.F.R, amb domicili a la Rabal de
Fesol de l’Aldea, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a l’arranjament de la
façana, reforma del lavabo, canviar portes i pavimentar 80 m2 amb emplaçament al C/ Sant
Joan del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. E.F.R, amb domicili a la Rabal de
Fesol núm. 30 de l’Aldea, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a
l’arranjament de la façana, reforma del lavabo, canviar portes i pavimentar 80 m2 amb
emplaçament al C/ Sant Joan del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra
de 18.340 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 641,90-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 45,85-€ amb un import total de 687,75-€, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
05a-3) Vist l’expedient 79/2017, incoat a instància de la Sra. M.M.B.N, amb domicili al carrer
Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar porta
existent per una finestra i lluir parets del pati de llums i terrat amb emplaçament al carrer Vinti-set de Camarles.
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. M.M.B.N, amb domicili al carrer
Vint-i-set de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar porta
existent per una finestra i lluir parets del pati de llums i terrat amb emplaçament al carrer Vinti-set de Camarles, amb un pressupost d’obra de 3.100 euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) es proposa reutilitzar la porta extreta i si no és possible es deurà transportar a l’abocador
autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 108,50-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 7,75-€ amb un import total de 116,25-€, amb caràcter provisional atès que al moment
de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.

05a-4) Vist l’expedient 82/2017, incoat a instància del Sr. J.R.R, amb domicili al carrer Conca
de Barberà del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència
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urbanística per construir la vorera i arqueta del clavegueram en el seu habitatge emplaçat al
C/ Conca de Barberà del Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.R.R, amb domicili al carrer Conca
de Barberà del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència
urbanística per construir la vorera i arqueta del clavegueram en el seu habitatge emplaçat al
C/ Conca de Barberà del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 700
euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) el tram de vorera a construir deurà respectar i coincidir amb la rasant de la vorera existent,
respecte la pendent es deurà complir el decret i llei d’accessibilitat respecte les barreres
arquitectòniques, és a dir una pendent màxima del 10%.
b) es requerirà la presència del serveis tècnics municipals si s’escau
c) l’obra podria estar subvencionada amb un 10 % si es considera oportú.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 24,50-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 1,75-€ amb un import total de 26,25-€, 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.

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
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III.
07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver.
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08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa informà de la proposta del PAM 2018 amb una dotació a tota la
provincia de 22.000.000,00 Euros i del PEXI 2018 de 3.000.000,00 Euros
09.-Proposicions urgents
1er
Impostos de Meritament anual
CALENDARI PAGAMENT VOLUNTARI PER A L'EXERCICI 2018

CONCEPTE
010-IAE
500- IBI URBÀ
501-IBI RÚSTICA
600-IMP.VEHICLES TRAC.
MECÀNICA

PERÍODE efectiu 2018
27/07/2018-28/09/2018
27/04/2018-29/06/2018
29/06/2018-31/08/2018
27/04/2018-29/06/2018
29/03/2018-31/05/2018

Altres ingressos públics de meritament anual

CONCEPTE

PERÍODE efectiu 2018

503-BI CARACT. ESPECIALS

27/07/2018-28/09/2018

100-TAXES I PREUS PÚBLICS
*550-CLAVEGUERAM
*560-ESCOMBRERIES
*640-GUALS
*645-GUALS METRES DE MES
*846-NINXOLS

27/07/2018-28/09/2018

Vist el calendari de pagament d’impostos de meritament anual, la Junta de Govern Local
acorda aprovar-lo i traslladar l’acord a Base gestió d’impostos locals per al seu coneixement i
efectes.
2.-Vista la certificació 1ª i única ( programa PEXI 2017) per l’obra “Adequació lluminàries
del municipi a la normativa vigent, executada pel contractista Martí Fernàndez Instal·lacions
S.L per import de 5.735,01 Euros.
La Junta de Govern Local acorda procedir a la seva aprovació.

6

3.En relació al seu escrit de data 20 d’octubre de 2017, referent a l’informe: “ Propuestas de

mejora de señalización i balizamiento paso sobre autopista situado en el P.K 314+700 ,
paso superior sobre autopista AP-7 en el camino de les Comes“ sugerint una proposta
d’actuació en els capítols de senyalització i baliçament, per millorar la seguretat vial , per
import total de 1.390,00 Euros, proposant:
• Instalar señalización vertical conforme croquis del anexo II, ordenando la prioridad de
paso.
• Instalación balizamiento en el bordillo de la acera, por representar un obstáculo a la
circulación.
S’acorda que s’accepta la proposta de millora a executar per la concessionària essent a càrrec
de l’ajuntament la despesa per l’import abans esmentat.

10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13:30, 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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