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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 8 DE GENER DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
NÚMERO:        1/2019 
DATA:                         8 de gener de 2019 
HORA D’INICI:               12:30 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’Ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President:     Sra. Sandra Zaragoza Vallés                                                  
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                            Sra. Bàrbara Curto Camisón 
                                            Sr.   Jordi  Bonet Curto                                                                                                                                               
Secretaria.:             Sra. Teresa Roca Castell 
 
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 24 de desembre de 2018 que es aprovada . 
 
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.   
 
No n’hi varen haver. 
 
03.- Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda. 
 
Es dona compte  de l’escrit  de Càritas Diocesana de Tortosa, sol·licitant autorització per a  gestionar 
la roba sobrant i poder col·locar un contenidor de roba,  als efectes de poder dur a terme projectes 
socials i crear llocs de treball per a persones en dificultats d’inserció laboral. 
 
La Junta de Govern Local  acorda autoritzar la col·locació d’un contenidor de roba sobrant, a ubicar 
al costat del que té  HUMANA, entre l’edifici de l’Ajuntament  i la Policia Local. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.-  Vist l’escrit presentat per Arnó Infraestructuras, SLU, comunicant l’acord de cessió de crèdit 
entre Arnó Infraestructuras, SLU  amb NIF B-25303611, en qualitat de cedent i BFF FINANCE IBERIA, 
S.A amb CIF A-85812360, en qualitat de cessionari, per la qual ha adquirit tots els drets de 
cobrament de principal i interessos de demora de la factura referència 18CT-75 de data 15/12/2018 
per import de 46.822,28 Euros, (Pavimentació Camí de Pinyol). 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
Primer.- Aprovar la cessió de crèdit dels drets de cobrament  per import de 46.822,28 euros en favor 
de la mercantil BFF FINANCE IBERIA, S.A, . 
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Segon.- Fer efectiu el pagament dels 46.822,28 euros a BFF FINANCE IBERIA, S.A amb domicili a Calle 
Luchana, 23 – Madrid - código cuenta ES06 XXXX XXXX XX XXXXXX9728. 
 
05.- Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS  
 

No n’hi varen haver 
 

B) OBRES MAJORS 
 No n’hi varen haver 
 
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS.-No n’hi varen haver 
 

ALTRES 
 
1.-Aprovació certificació 5ª “Adequació de les antigues escoles i cobert al pati”  per import 

de 15.511,26 euros, presentada per l’empresa Jose Maria Miró S.L. 
2.- Aprovació certificació  3ª “Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase”  per import de 

19.879,89 euros, presentada per l’empresa Obres i Contractes PENTA, S.A 
3.- Aprovació  Preus Contradictoris núm. 2 de la certificació  3ª “Reforma del Casal 

Camarlenc 1ª Fase”  per import de 5.011,62 euros, presentada per l’empresa Obres i Contractes 
PENTA, S.A. 

 
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,  INNÒCUES O 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. 
 
No n’hi varen haver 
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07.- Expedients de Contractació 
 

No n’hi varen haver 
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta  l’informe de la Policia Local en el qual s’acredita el 
següent: 

a) Que la titular de l’Alberg d’Animals E.L.G, ha anat desmuntant l’alberg d’animals. 
b) Que ha tret la tanca perimetral, i que només resten dues fileres de gàbies per a gossos i la 

casa de fusta que feia d’oficina. 
c) Que no hi ha animals al recinte. 
d) Que s’ha trucat a la Sra. E.L.G en diverses ocasions per recollir gossos abandonats i ha respost 

que ja no fa la recollida. 
Davant d’aquesta situació, l’Alcaldessa suggereix, avançar l’extinció del contracte ja que des del mes 
de gener  no es presta el servei  al municipi. 
 
També dona compte d’un informe de la Policia Local sobre irregularitats de la carreta de la brigada, 
en el que es diu que no disposa de documentació. No està assegurat i  tampoc ha passat la revisió 
de ITV, per lo qual s’assabenta de que no pot circular ni estar en la via pública. Manifestant 
l’alcaldessa que  s’esbrinen els fets i si es així es solucioni el problema d’immediat. 
 
També informa de que s’ha fet una enquesta  de satisfacció anònima a la Llar d’Infants, respecte a 
la valoració del serveis prestat per l’Ajuntament, i els usuaris en general han valorat bé o molt bé la 
prestació del servei 
 
09.- Proposicions Urgents 
 

Impostos de Meritament anual 

   

 CALENDARI PAGAMENT VOLUNTARI PER A L'EXERCICI 2019 
   
   

CONCEPTE PERÍODE efectiu 2019 

010-IAE 30/07/2019-30/09/2019   

500- IBI URBÀ 26/04/2019-29/06/2019 28/06/2019-30/08/2019 

501-IBI RÚSTICA 26/04/2019-28/06/2019   

600-IMP.VEHICLES TRAC. MECÀNICA 29/03/2019-29/05/2019   
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Altres ingressos públics de meritament anual 

   

CONCEPTE PERÍODE efectiu 2019  

503-BI CARACT. ESPECIALS 30/07/2019-30/09/2019 
 

 

100-TAXES I PREUS PÚBLICS 

30/07/2019-30/09/2019 

 

*550-CLAVEGUERAM  

*560-ESCOMBRERIES  

*640-GUALS  

*645-GUALS METRES DE MES  

*846-NINXOLS  

   
 
Atès el calendari tramès per BASE-Gestió d’Ingressos Locals, la Junta de Govern Local acorda: 

a) Procedir a la seva aprovació. 
b) Trametre aquest acord a Base, per al seu coneixement i efectes. 

 
10.-Torn obert de paraules 
 
El 1r Tinent d’Alcalde Sr. Brull, posa en coneixement de la Junta de les queixes dels veïns sobre el 
desplegament de cables per façana (sense permís d’alguns veïns) dels immobles del municipi, 
manifestant l’Alcaldessa que tot aquell que no ha donat permís a l’empresa instal·ladora si ho 
considera adient ho pot denunciar. 
 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el 
secretari, en dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                           Teresa Roca Castell  


