JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

6/2018
26 de març de 2018
12:30 hores
13.:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra. Sandra Zaragoza Vallés
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 les actes de data 28 de febrer i 14 de març que són aprovades
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 presentat per C.B.C sol·licitant comissió de serveis a l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar, al haver-se donat per finalitzada la comissió de serveis a l’Ajuntament de
Reus.
Comissió de serveis que serà autoritzada pel termini d’1 any per l’Alcaldessa de l’Ajuntament.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. V.B.B, sol·licitant autorització per a instal·lar una parada
a la Plaça Don Diego de Leon, per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi, amb la finalitat de
donar a conèixer la tasca desenvolupada per Animalets Camarles.
La Junta de Govern Local, acorda, aprovar el sol·licitat per la peticionaria, però hauran de tenir
en compte que es necessari que constitueixin l’associació legalment.
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4.2 Vist l’escrit presentat per el Sr. J.G.F, sol·licitant un contra gual al gual permanent que té
aprovat al carrer Set núm. XX.
Vist l’informe emès al respecte per part de la Policia Local, que transcrit literalment diu:
“ ... Que l’article 6`6.3 de l’ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada a través de les
voreres contempla la con concessió del contra gual per als carrers amb una amplada inferior a
6 metres.
... Que el carrer té una amplada total de 7,8 metgres.
... Que no se li pot concedir el contragual”
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Denegar el sol·licitat pel peticionari.
4.3- Vist l’escrit presentat per la Comunitat de Propietari Edifici Rambla II, sol·licitant l’alta del
gual permanent de l’immoble del carrer Quaranta-tres, núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, acorda:
a)
b)
c)
d)

Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 50.-€
Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes.
Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.

05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
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
No n’hi varen haver.
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d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III.
No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa va facilitar una còpia del l’esborrany del Reglament de Participació
Ciutadana , a l’efecte de que puguin fer un estudi preliminar del mateix per a portar-lo, a
l’aprovació del proper Ple.
Seguidament l’alcaldessa informa de la sol·licitud de permuta presentada per el Sr. F.D.G, en
favor del Policia Local d’Amposta el Sr. G.F.G.C, posant de manifest que no s’acceptarà aquesta
permuta, ja que representaria un envelliment de la plantilla, a més de que la instancia es
insuficient i no aporta tota la documentació estipulada al Decret 233/2002 de 25 de setembre
(articles 56 i 57) del Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals.
09.- Proposicions Urgents
Inclusió sol·licituds d’actuació PAM 2018 subvenció 150.487,00 Euros
Tras la seva aprovació al Pressupost municipal, la Junta de Govern Local Acorda, sol·licitar al
PAM 2018 el següent:
INVERSIONS per import de 43.815,74 Euros:
a) Remodelació Plaça Lligallos
Import
21.539,21 €

PAM
20.462,24 €

Fons Propis
1.076,97 €

b) Ajardinament casal d’avis
Import
15.000,00 €

PAM
14.250,00 €

Fons Propis
750,00 €

ADQUISICIONS: Maquina Biotrituradora
Import
10.115,01 €

PAM
9.103,50 €

Fons Propis
1.011,51 €
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DESPESA CORRENT
Despeses corrents de béns de titularitat afectats a un servei o ús públic i de serveis de titularitat
municipal que corresponguin als especificats a la base 5.2.1 apartat A)
Import 106.671,26 Euros
10.-Torn obert de paraules
El 1er Tinent d’Alcalde Sr. Brull manifestà que des de Baix Ebre Innova es faran uns cursos de
formació oferint a 15 persones durant 3 dies per a netejar i pintar equipaments municipals.
La previsió es que el dia 4 d’abril 5 operaris netegen el cementiri, el 9 d’abril 5 operaris netegin
les zones d’esbarjo dels Pinets i C.I Arròs , i el dilluns 16 d’abril 5 operaris netegin el pinar
davant del Baix Ebre Innova.
Respecte al tema de les rotondes, tindríem que parlat amb carreteres Fomento, per les
previsions de poder implantar serveis de llum etc..
Intervenint l’Alcaldessa, per a comentar que es truqui a Fomento demanant una reunió urgent
per a parlar del tema.

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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