JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

4/2018
28 de Febrer de 2018
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.
Seguidament es dona lectura a l’acta de 15 de febrer 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’Ajuntament de Deltebre, comunicant que podem comptar amb la
col·laboració del grup de voluntaris de Protecció Civil de Deltebre per a organitzar el dia 4 de març la
cursa solidaria de la Fundació Noelia.
Escrit del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, referent a la proposta d’aprovació del
conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i
estatals de l’Agència Catalana de Turisme entre el PTDT i diferents ajuntaments, patronats municipals
de turisme i entitats (Córner 1018).
De l’escrit del Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció General d’energia, Mines i Seguretat
Industrial, referent a subvencions per a millorar la seguretat de les plataformes elevadores dels
habitatges de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat econòmica.
De l’escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, informant de la convocatòria d’ajudes que el
MAPAMA convocat, en el context de residus, per promoure actuacions que permetin reduir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.E.B, sol·licitant la relació de jubilats que hi ha als Lligallos, per a
poder organitzar activitats.
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La Junta de Govern Local, amb motiu de la Llei de protecció de dades tant sols pot comunicar-li lo
número de persones que hi ha de més de 65 anys.
4.2.- Vist l’escrit presentat per l’Institut de Camarles, sol·licitant un ajut econòmic per al curs
2017/2018.
La Junta de Govern Local, acorda atorgar un ajut econòmic per import de 300.-€.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
No n’hi varen haver.
Altres.- Llicències gossos Perillosos
Expedient 2/2018
Amb data 15 de febrer de 2018, R.E 218, el Sr R.G, 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. R.G, la llicència per a la tinença d’un gos de la seva propietat dels considerats
com a potencialment perillosos.
Nom KATJA
Gossa femella
Raça ROTTWEILER
Mida: gran
Microxip 977200009083926
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.
Expedient 3/2018
Amb data 15 de febrer de 2018, R.E 219, el Sr. R.G, 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.
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Per tot això la Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Concedir al Sr. R.G, la llicència per a la tinença d’un gos de la seva propietat dels considerats
com a potencialment perillosos.
Nom ASTRA
Gossa femella
Raça ROTTWEILER
Mida: gran
Microxip 941000016879156
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.
06.-Expedients llicències d’activitats
No n’hi varen haver.
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.
Davant de la nova proposta de festes locals per a 2019, es proposa el 25 de juliol i 5 de desembre,
proposta que es portarà al proper Ple municipal per a la seva aprovació.
L’Alcaldessa informà que respecte a la subvenció de renovació de mobiliari, senyalització i maquinari
de biblioteques públiques 2017-2018, la data màxima per a l’execució es el 30 de novembre de 2018,
i per a justificar-ho el 31 de gener de 2019.
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.
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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.
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.

4

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. G.G.B 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.
Respecte al Projecte de servei comunitari, impulsat pel Departament d’Ensenyament i a l’efecte de
poder subscriure un conveni de col·laboració, s’ens sol·licita el nomenament d’alguna persona de
l’Ajuntament a fi de poder informar-vos d’aquest conveni i que pugui formar part d’aquesta Comissió
impulsora.
L’Alcaldessa proposa a la Regidora de serveis socials Na Lluisa Esmel Cardona.
Aprovar el conveni específic, entre la Universitat autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Camarles,
de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (Curriculars) en
entitats col·laboradores, per a que l’estudiant Laura Pujol Serra pugui cursar pràctiques en
l’Ajuntament de Camarles.
10.-Torn obert de paraules
El regidor Sr. Brull, posà de manifest que tant sols resten 11 ninxols, per la qual cosa estem estudiant
la possibilitat de que la brigada municipal pugui portar a terme la construcció d’alguns.

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

Sandra Zaragoza Vallés

LA SECRETARIA,

Teresa Roca Castell
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