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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 15  DE FEBRER DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:             3/2018 
DATA:                         15 de Febrer de  2018 
HORA D’INICI:                12:30  hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14.:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President :     Sra.SandraZaragozaVallés                                                      
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                            Sra .Barbara 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. 
 
Seguidament es dona lectura a l’acta de 25 gener  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 l’ICGC, nova reunió ajuntament de l’Aldea dia 15 de març de 2018 a les 
12:30 hores, tema delimitació terme. 
Aprovació inicial pla especial urbanístic de desenvolupament Riumar, antiga depuradora, Ajuntament 
de Deltebre. 
Escrit Departament de Governació subvenció definitiva 2018  Pavimentació asfàltica Camí de Pinyol, 
import 45.721,96 Euros. 
Resolució de la Direcció General d’Administració de Seguretat d’autorització d’instal·lació d’un sistema 
fix de videovigilància a la deixalleria  i a dues illes e contenidors de reciclatge de Camarles. 
  
 04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.-  Vist l’escrit presentat per T.J.M.N, sol·licitant  un gual permanent  de 3,5 metres al carrer  Vint-i-
do, X. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari. 
b) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes. 
c) Traslladar còpia de l’acord a la Policia Local. 
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d) Traslladar còpia de l’acord a la Brigada Municipal. 
e) Deurà liquidar la taxa per import de 50.-€ 

 
 
4.2.- Vist l’escrit presentat per  C.M.M, sol·licitant  un gual permanent  de 3 metres al carrer Sis núm. 
X. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari. 
b) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes. 
c) Traslladar còpia de l’acord a la Policia Local. 
d) Traslladar còpia de l’acord a la Brigada Municipal. 
e) Deurà liquidar la taxa per import de 50.-€ 

 
4.3- Vist l’escrit presentat per l’empresa PROMOCIONES ESCRIBANO Y CASANOVA S.L, sol·licitant una 
prorroga en relació a la llicència urbanística Expt. 115-A/06 i 152/2006 quin emplaçament  es a l’Av. 
Catalunya, X del Lligallo del Gànguil del municipi  Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe  de Secretaria, i d’acord amb  l’article 192 de la Llei 5/2017 de 
28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic , que modifica  la Llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del  Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb relació a les 
pròrrogues de les llicències 
 
Acorda : 
 

a) Aprovar una prorroga definitiva fins al  31 de desembre del 2018. 
 
4.4- Vist l’escrit presentat per l’empresa ACTIVITATS D’OCI PLA D’EN ROCA, S.L , sol·licitant una 
prorroga en relació a l’expedient de llicència urbanística 46/2015  “Distribució interior i construcció 
d’un altell en la nau dedicada a discoteca” quin emplaçament  es  al Polígon Industrial Venta Nova Ctra. 
Nacional 340, Km. XXXX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe  de Secretaria, i d’acord amb  l’article 192 de la Llei 5/2017 de 
28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic , que modifica  la Llei 
3/2012  de 22 de febrer de modificació del  Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb relació a les 
pròrrogues de les llicències 
 
Acorda : 
 

a) Aprovar una prorroga definitiva fins al  31 de desembre del 2018. 
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4.5- Vist l’escrit presentat per J.M.Q.C, sol·licitant una prorroga en relació a l’expedient de llicència 
urbanística 54/2010  “Tancament de les parcel·les 45 i 46 del Polígon XX de Camarles i construcció d’un 
magatzem agrícola de 15 m2 i porta d’accés” . 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe  de Secretaria, i d’acord amb  l’article 192 de la Llei 5/2017 de 
28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic , que modifica  la Llei 
3/2012  de 22 de febrer de modificació del  Text Refós de la Llei d’Urbanisme, amb relació a les 
pròrrogues de les llicències 
 
Acorda : 
 

a) Aprovar una prorroga definitiva fins al  31 de desembre del 2018. 
b) Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 262,87 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament 

de llicències urbanístiques per import de 18,77, amb un  import total de 281,64 €. 
 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
05a-1) Vist l’expedient 90/2017, incoat a instància de la Sra. C.C.R, amb domicili al carrer Sant Joan 
núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a 
tapiar portes i finestres en casa existent, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del 
Gànguil de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. C.C.R, amb domicili al carrer Sant Joan núm. 
XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a tapiar 
portes i finestres en casa existent, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del 
Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 400 euros, sota les condicions generals establertes 
per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat 
 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
14€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1 € amb un 
import total de 15 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva 
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-2) Vist l’expedient 26/2017, incoat a instància de l’ELECTRICA DEL EBRO S.A.U.  amb domicili al 
carrer Osca, s/n de l’Ampolla, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar 
amarratges de 4 pals i 2 torres i projecte d’estesa de 264 metres de cable aeri de baixa tensió, a 
realitzar a “la Granadella” de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a l’ELECTRICA DEL EBRO S.A.U.  amb domicili al carrer 
Osca, s/n de l’Ampolla, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar amarratges de 
4 pals i 2 torres i projecte d’estesa de 264 metres de cable aeri de baixa tensió, a realitzar a “la 
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Granadella” de Camarles, amb un pressupost d’obra de 3.320,38 euros, sota les condicions generals 
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat 
 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
116,20-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 8,30-€ 
amb un import total de 124,51€, 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 14/2017, incoat a instància del Sr. J.J.C.H, amb domicili al carrer Trenta núm. 
XX de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a tancament de parcel·la amb 
tanca de simple torsió i una alçada de 2 metres, amb emplaçament al polígon 4 parcel·la XX de 
Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.J.C.H, amb domicili al carrer Trenta núm. XX 
de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a tancament de parcel·la amb tanca 
de simple torsió i una alçada de 2 metres, amb emplaçament al polígon 4 parcel·la XX de Camarles, 
amb un pressupost d’obra de 8.900 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències 
urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) S’hauran de complir estrictament les condicions particulars i generals establertes a la resolució 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que adjunta l’Agència Catalana de l’Aigua en la seva 
notificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
311,50 .-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 22,25-
€ amb un import total de 333,75-€, 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 77/2017, incoat a instància de l’ELECTRICA DEL EBRO S.A.U.  amb domicili al 
carrer Osca, s/n de l’Ampolla, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a desplaçament 
de cable aeri de baixa tensió, instal·lació existent sobre suports de fusta i metàl·lic existents, i 2 nous 
suports de formigó a instal·lar a “la Granadella” de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a l’ELECTRICA DEL EBRO S.A.U.  amb domicili al carrer 
Osca, s/n de l’Ampolla, en sol·licitud en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a 
desplaçament de cable aeri de baixa tensió, instal·lació existent sobre suports de fusta i metàl·lic 
existents, i 2 nous suports de formigó a instal·lar a “la Granadella” de Camarles, amb un pressupost 
d’obra de 4.466,78 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i 
les especifiques següents: 
 

a) La runa es deurà transportar 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 
156,34-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 11,16-
€ amb un import total de 167,50€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la 
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-5) Vist l’expedient 87-A/2016, incoat a instància de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U.,  
amb domicili al Polígon Ind. Francolí, Parc. 17, Local 10 de Tarragona, en sol·licitud en sol·licitud de 
llicència urbanística per a substituir un interruptor de tall a l’aire S14220 a la línia  de 25 kV “Delta” per 
un interruptor seccionador SF6 Telemanat, amb emplaçament al polígon 21 Parcel·la 2 de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U.,  amb 
domicili al Polígon Ind. Francolí, Parc. 17, Local 10 de Tarragona, en sol·licitud en sol·licitud de llicència 
urbanística per a substituir un interruptor de tall a l’aire S14220 a la línia  de 25 kV “Delta” per un 
interruptor seccionador SF6 Telemanat, amb emplaçament al polígon 21 Parcel·la 2 de Camarles, amb 
un pressupost d’obra de 16.807,58 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 
588,27-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 42,01-
€ amb un import total de 630,28€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la 
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-6) Vist l’expedient 8/2018, incoat a instància de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U.,  amb 
domicili al Polígon Ind. Francolí, Parc. 17, Local 10 de Tarragona, en sol·licitud en sol·licitud de llicència 
urbanística per a estesa de línia aèria de baixa tensió per a un nou subministrament elèctric, amb 
emplaçament al polígon 19 Parcel·la 94 de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U.,  amb 
domicili al Polígon Ind. Francolí, Parc. 17, Local 10 de Tarragona, en sol·licitud en sol·licitud de llicència 
urbanística per a estesa de línia aèria de baixa tensió per a un nou subministrament elèctric, amb 
emplaçament al polígon 19 Parcel·la 94 de Camarles, amb un pressupost d’obra de 674,63.-euros, sota 
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) La instal·lació del puntalet metàl·lic (per part del sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de 
parcel·la (aquesta línia actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles es des de 8,00 m 
de l’eix del camí). 

b) La instal·lació d’aquest puntalet segura les especificacions constructives reflectides a la “Guia 
vademècum per a instal·lacions de enllaç en baixa tensió”  

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
23,61-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,68-€ 



 
 

 6 

amb un import total de 25,29€, 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 94/2017, incoat a instància del Sr. H.C.F,  amb domicili al carrer Trenta núm. XX 
de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lació d’un elevador de 
velocitat reduïda en habitatge existent al carrer Trenta núm. XX  de  Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr.  H.C.F,  amb domicili al carrer Trenta núm. XX 
de Camarles, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lació d’un elevador de 
velocitat reduïda en habitatge existent al carrer Trenta núm. XX  de  Camarles, amb un pressupost 
d’obra de 36.425 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les 
especifiques següents: 
 

a) La runa es deurà transportar a l’abocador autoritzat. 
b) La instal·lació de l’aparell no provocarà vibracions ni sorolls superiors a 30 db nocturns i 40 db 

diürns a les parets veïns colindants. 
 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
1.274,87-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 91,06-
€ amb un import total de 1.365,93€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la 
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-8) Vist l’expedient 48/2017, incoat a instància de la Sra. M.D.F.M, amb domicili al carrer Sant Pere, 
núm. XX de Deltebre, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a reformar el rostidor 
existent , al polígon 10 parcel·la XX del Camí de Comes de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe desfavorable emès per part del tècnic, ACORDA: 
 
Primer.- SUSPENDRE la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.D.F.M, amb domicili al carrer Sant 
Pere, núm. XX de Deltebre, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a reformar el rostidor 
existent , al polígon 10 parcel·la XX del Camí de Comes de Camarles, ja que segons l’art. 163 del POUM 
de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO URBANITZABLE, Sòl de Protecció Preventiva (CLAU 
22.a). Haurà d’aportar documentació sobre el tipus de reforma que es pretén realitzar, superfície, 
materials a utilitzar, separació veïns i camins. 
 
Altres.- CONVENIS 
 
1.-APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS any 2018: 
 

A) SERVEI  D’ATENCIÓ DIURNA 
B) PROGRAMA DE SUPORT AL MANTEMNIMENT DE LES ACTIVITATS DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 

DIURNA DURANT ELS PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS D’ESTIU I DE PROMOCIÓ A 
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ACTIVITATS QUE GARANTEIXEN LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DELS INFANTS I 
ADOLESCENTS ATESOS. 

C) SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT SITUACIONS DE RISC. 
 
En data 24 de gener de 2018  el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, 
el conveni abans esmentat 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, 
ja que proporcionarà atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura 
de les necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal 
i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges disminuint les situacions de risc i prevenint 
situacions més greus de desprotecció. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de.9.393,36 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions 
atribuïdes per  acord del Ple municipal de data 20/07/2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Camarles per proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la 
cobertura de les necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament 
personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges disminuint les situacions de risc i 
prevenint situacions més greus de desprotecció. 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària  231 46500 del 
pressupost municipal vigent 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich 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 
 
2.- -APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES 
DONES, any 2018. 
 
En data 24 de gener de 2018  el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, 
el conveni abans esmentat 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, 
ja que  informarà a les dones sobre l’exercici dels seus drets, donarà orientació i assessorament jurídic, 
psicològic, assessorament en situacions de violència  masclista etc.... 
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Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de  1.323,22 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions 
atribuïdes per  acord del Ple municipal de data 20/07/2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Camarles  per  informar a les dones sobre l’exercici dels seus drets, donar orientació i assessorament 
jurídic , psicològic, assessorament en situacions de violència  masclista etc.... 
 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària  231 46500 del 
pressupost municipal vigent 
. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich 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 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI  SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, 
any 2018. 
 
En data 24 de gener de 2018  el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, 
el conveni abans esmentat 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, 
ja que   es cobriran les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes 
relatius al benestar social al municipi. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de  17.034,20 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions 
atribuïdes per  acord del Ple municipal de data 20/07/2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Camarles  per   a cobrir les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes 
relatius al benestar social al municipi. 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària  231 46500 del 
pressupost municipal vigent 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
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4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich 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 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE 
FIRES INTERNACIONALS, NACIONALS I ESTATALS PROMOGUDES PER L’AGÈNCIA CATALANA DE 
TURISME I PER A UNA CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, any 2018. 
 
En data 30 de gener de 2018   s’ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, el conveni abans esmentat 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, 
ja que   és una competència del municipi la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni ,  per l’assistència a FITUR i NAVARTUR, es preveu per 
un import màxim de  2.000,00 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions 
atribuïdes per  acord del Ple municipal de data 20/07/2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de  per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires 
internacionals, nacionals i  estatals promogudes per l’agència catalana de turisme i per a una campanya 
de publicitat del patronat de turisme de la Diputació de Tarragona. 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària  432 46700 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 i Vallés perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
Altres.- Llicències gossos Perillosos Expedient  1/2018 
 
Amb data  13 de febrer de 2018,  R.E 208, el Sr. J.F.B, ha sol·licitat llicència municipal per a la tinença 
d’un gos dels considerats com a potencialment perillosos segons la legislació vigent. 
 
Amb la sol·licitud de llicència acompanya la documentació preceptiva segons la legislació vigent. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local Acorda: 
 
Primer.- Concedir al Sr. J.F.B, la llicència per a la tinença d’un gos de la seva propietat dels considerats 
com a  potencialment perillosos. 
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Gossa femella, Neira 
Raça Cruce 
Mida: gran 
Microxip 941000017974552 
 
Segon.- Inscriure al gos en el Registre municipal de gossos d’aquest ajuntament, previ abonament de 
la taxa corresponent. 
 
Tercer. L’interessat deurà liquidar la taxa  per import de 40,00 Euros en concepte d’atorgament de 
llicència  per la tinença de gos potencialment perillós, segons la ordenança aprovada per l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar  a la persona interessada. 
 
Altres.  Habitatges d’ús turístic 
 
1.- Identificació de l’expedient: 2018-001 
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic 
Titular Sol·licitant:  Lluïsa Ramírez Llaràs 
Emplaçament:   Alta Ribagorça, núm. 5-7 Escalera A,  1º-3ª 
 
Antecedents: 
Amb data 22 de gener de 2018  la Sra. LL.R.LL va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici d’una 
activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat  al carrer Alta Ribagorça, núm. X-X 
Escalera A,  Xº-Xª, del municipi de Camarles. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.  22/15   de data  22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions 
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 
d’ús turístics, regula els “ habitatges d’ús turístic”. 
 
La Junta de Govern Local, per  unanimitat adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Alta Ribagorça, núm. X-X 
Escalera A,  Xº-Xª   del municipi de Camarles  en el Registre municipal d’activitats, 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 les comprovacions corresponents. 
 
 Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitages d’ús turístic amb 
numero 2018-001. 
 
Tercer.- TRAMETRE  al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat. 
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Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, 
tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan 
competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a 
l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic. 
 
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 
159/2012, els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible  per a les persones usuàries: 
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia. 
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article. 
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici. 
 
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el 
propietari o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la 
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, 
d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, 
allotjament a les persones. 
 
Setè.-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. 
 
 
2.- Identificació de l’expedient: 2018-002 
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic 
Titular Sol·licitant:  I.A.Q 
Emplaçament:   Alta Ribagorça, núm. X-X Escalera B,  Xº-Xª 
 
Antecedents: 
Amb data 22 de gener de 2018  la Sra. I.A.Q va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici d’una 
activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat  al carrer Alta Ribagorça, núm. X-X 
Escalera B,  Xº-Xª, del municipi de Camarles. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.  22/15   de data  22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions 
de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local. 
 
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 
d’ús turístics, regula els “habitatges d’ús turístic”. 
 
La Junta de Govern Local, per  unanimitat adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Alta Ribagorça, núm. X-X 
Escalera B,  Xº-Xª   del municipi de Camarles  en el Registre municipal d’activitats, 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 les comprovacions corresponents. 
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 Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitages d’ús turístic amb 
numero 2018-002. 
 
Tercer.- TRAMETRE  al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat. 
 
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, 
tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan 
competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a 
l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic. 
 
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 
159/2012, els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible  per a les persones usuàries: 
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia. 
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article. 
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici. 
 
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el 
propietari o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la 
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, 
d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, 
allotjament a les persones. 
 
Setè.-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. 
 
3.- Identificació de l’expedient: 2018-003 
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic 
Titular Sol·licitant: R.B.P 
Emplaçament:   Pla del Bif, Polígon 6, parcel·la  XX 
 
Antecedents: 
Amb data 05 de febrer de 2018  la Sra. R.B.P va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici d’una 
activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat  a la partida Pla del Bif, Polígon 6, 
parcel·la XX del municipi de Camarles. 
 
Atès que la documentació es incompleta, la interessada deurà presentar la següent documentació: 

• D.N.I 

• Cèdula d’habitabilitat 

• Rebut acreditatiu del pagament de l’IBI de l’habitatge 

• Llicència urbanística de l’habitatge legalment implantat al Sòl  Rústic 
 
Cas que no pugui acreditar, que l’habitatge està legalment implantat al Sòl Rùstic, se li denegarà l’ús 
turístic sol·licitat. 
 
06.-Expedients llicències d’activitats  
No n’hi varen haver. 
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07.- Expedients de Contractació 
 
No n’hi varen haver. 
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
Seguidament l’Alcaldessa informà  de la redacció del Pla Local de Joventut,  per part del Consell 
Comarcal  del Baix Ebre  i la signatura del corresponent conveni per a portar-lo a terme.  
 
09.- Proposicions Urgents 
 

ACCEPTACIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
 
En el marc de l'Ordre TSF/296/2016, del 2 de novembre on s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de la subvenció relativa al Programa Treball i Formació, així com la resolució de convocatòria 
de subvencions per a l'any 2017, TSF/2162/2017, de 1 de setembre, va ser acceptada la sol·licitud de 
concessió de subvenció tramitada pel Consell Comarcal del Baix Ebre amb la corresponent resolució 
d'atorgament SOC009/17/00030 el passat dia 23 de novembre de 2017.  
 
L’esmentada resolució comporta la contractació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre de 16 
treballadors en contractes de 6 mesos que es distribuiran geogràficament següent:  
 

• 2 treballadors formaran part dels Serveis de Manteniment del Consell Comarcal del Baix Ebre.  

• 12 treballadors es distribuiran a raó d'un treballador per Municipi pels municipis de L'Ametlla 
de Mar, El Perelló, L'Ampolla, Deltebre, Camarles, L'Aldea, Xerta, Tivenys, Alfara de Carles, 
Aldover, Paüls i Benifallet, i a raó de 2 treballadors al Municipi de Roquetes.  

 
Atès que per tal de poder participar en aquesta distribució territorial:  
 

a) Els municipis han de fer-se càrrec del següents costos:  
 

• El 50% del cost de la indemnització de fi de contracte dels treballadors.  

• El cost del desplaçament que hagi de realitzar el treballador, si escau.  

• Els cost de la roba i EPI's necessaris per al correcte compliment de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals que el Consell Comarcal subministrarà íntegrament a tots els treballadors.  

 
b) Les tasques a realitzar per part dels treballadors contractats destinats a cadascun dels 

municipis han de estar obligatòriament associades a activitats o actuacions de competència 
del Consell Comarcal del Baix Ebre que es resumeixen en les següents: 
 

• Manteniment de Via Verda i Camins Naturals. 

• Gestió i recollida de residus. 

• Manteniment dels edificis propis del Consell Comarcal. 
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c) En el cas de realitzar tasques de no competència comarcal, el Municipi en qüestió ha de delegar 
aquestes competències al Consell Comarcal fent servir la forma jurídica pertinent tal i com es 
detalla a l'article 9 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

 

d) Cada Municipi ha d'assignar 1 tècnic administratiu i 1 responsable membre dels Serveis de 
Manteniment del municipi que es coordinaran amb el tècnic del Programa Treball i Formació 
del Consell Comarcal per a realitzar el seguiment de les actuacions.  

 

Per tot això, La Junta de Govern Local acorda: 
 
PRIMER.- Assumir els següents costos del treballador assignat al nostre municipi:  
 

• El 50% del cost de la indemnització de fi de contracte.  

• El cost del desplaçament que hagi de realitzar el treballador, si escau.  

• Els cost de la roba i EPI's necessaris per al correcte compliment de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals que el Consell Comarcal subministrarà íntegrament a tots els treballadors.  

 
SEGON.- Acceptar que les tasques a realitzar per part del treballador contractat destinat al Municipi 
de Camarles ha d’estar obligatòriament associat a activitats o actuacions de competència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre o en el seu defecte delegades pel Municipi a l'ens Comarcal.  
 
TERCER.- Assignar com a responsables, el Sr. Gumersindo González Borràs  cap de la brigada municipal  
i el Sr . Ramón Brull Melich, responsable de l’ àrea de serveis de l’Ajuntament de Camarles que es 
coordinaran amb el tècnic del Programa Treball i Formació del Consell Comarcal per a realitzar el 
seguiment de les actuacions.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
10.-Torn obert de paraules 
 
El 1er Tinent d’Alcalde, Sr. Brull va comentar que dels 600 euros ingressats pel Carnaval, s’havien 
ingressat 400 en favor de la Fundació Noelia. 
 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:30, s’estén la present acta, de la qual, jo, el 
secretari, en dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                              Teresa Roca Castell  
 
 
 


