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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:        17/2018 
DATA:                         6  de setembre de  2018 
HORA D’INICI:               12:30 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14.30 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. 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. 
 
Es dona lectura a  l’acta de 31 d’agost 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’ordre del Departament de Treball referent al calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2019. 
 
De la Resolució del Departament de la Presidència de convocatòria del cofinançament a 
les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
  
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Vist l’escrit presentat pel regidor d’ERC Sr. Estanis Martínez Puig, sol·licitant 
l’ocupació de la Plaça Presidents el dia 10 de setembre a les 21:00 hores, per a la 
realització d’un acte públic,  i demanant a l’efecte el subministrament d’unes 100 cadires 
i 5 ó 6 taules 
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La Junta de Govern Local, acorda:  
 
Primer.- Autoritzar el sol·licitat pel peticionari. 
 
Segon.- Recordar, que quan  finalitzi l’acte  públic de referència,  tot deurà quedar 
netejat i recollit . 
 
4.2.- Vist l’escrit presentat pel Sr. Josep Antoni Navarro Serra, exposant que el dia 1 de 
setembre va patir un accident en caure la roda de la bicicleta a la reixa del desaigüe de 
la cruïlla dels carrers vint-i-sis i sis. 
 
Pel qual demana la clausura del desguàs dels carrers esmentats, ja que no fa cap servei 
per estar ubicat en alt i l’aigua de pluja corre cap a altres carrers. 
 
La Junta de Govern Local, acorda  traslladar copia de l’escrit al  Cap de la Brigada , per a 
que informe al respecte. 
 
4.3.- Vist l’escrit presentat per l’AMPA Escola Sant Àngel , sol·licitant autorització, com 
cada any per poder fer les extraescolars, al menjador, dos aules i pati de dilluns a 
divendres de 16:30 a 18:30 hores. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el sol·licitat per l’AMPA Escola Sant Àngel, sempre que es comuniqui  
a la Direcció el Centre, tot el personal  estigui degudament contractat i es disposi 
d’assegurança de Responsabilitat Civil. 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per D.M.A, exposant que  són un equip de futbol sala local 
(FS DERTOCHIP), inscrits a la lliga organitzada per l’Associació de futbol sala Terres de 
l’Ebre. Que cada vegada els costos per mantenir l’equip són més elevats i ens costa 
mantenir l’equip de futbol sala. 
 
Per la qual cosa  sol·liciten saber,  si existeix algun ajut municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Que aquesta associació, faci arribar a l’Ajuntament un  detall de les despeses i 
ingressos que l’activitat esportiva  genera, per a valorar l’ajut adient. 
 
4.5.- Vist l’escrit presentat per R.C.C, sol·licitant es prenguin les mesures pertinents, a la 
Rambla Catalunya per la velocitat  a la que circulen turismes, motos i ciclomotors. 
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S’apliqui una major vigilància a peu , per part de la Policia local. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Posar en coneixement  del peticionari, que al lloc de referència  ja hi han dos 
trams amb bandes reductores. 
 
Segon.- Es donarà les ordres oportunes al Cap de la Policia Local, per a que  a les 18:00 
hores es vigili la zona de la Rambla, pels fets exposats. 
 
4.6.-Vist l’escrit presentat per l’empresa DELTA PARC S.C.P representada per M.L.C, en 
el que comunica a efectes de titularitat dels impostos, llicències i altra documentació 
que s’hi pugui derivar que l’empresa Hodelpa S.L arrenda la seva activitat d’Hosteleria i 
cafeteria amb emplaçament  a la Crta Nacional 340, a l’empresa Delta Parc S.C.P. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Comunicar  al peticionari que  a l’ajuntament no li consta que   hagi adaptat les 
llicències obtingudes al seu dia  a  la Llei Ambiental 20/2009, per la qual cosa deurà  
legalitzar   d’immediat  la seva activitat, abans de  sol·licitar cap canvi de nom. 
 
4.7.- Vist l’escrit del Sr. R.B.M, exposant que es propietari del solar ubicat al carrer 
trenta-set, núm. X, i la seva intenció es construir un magatzem. 
 
Per la qual cosa sol·licita iniciar els tràmits per obrir el carrer per poder accedir al solar, 
així com poder connectar al clavegueram existent. 
 
La Junta de Govern Local acorda, traslladar la proposta a informe dels serveis tècnics 
municipals. 
  
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 
No n’hi varen haver. 

 
B) OBRES MAJORS  

 
No n’hi varen haver 
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C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS 
 

ALTRES 
 
1.-Expedient:  Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic  en sòl Urbà 
MIGUELANGEL GARCIA GARRIDO. 
 
 Identificació de l’expedient: 2018-076 
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic 
Titular Sol·licitant: M.A.G.G 
Emplaçament:   Carrer  Alta Ribagorça, X-X Escalera B-Xº-XXª 
 
Antecedents: 
Amb data  27  d’agost de 2018  el Sr.  Miguel Angel Garcia Garrido 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, X-X Escalera B-Xº XX ª  Lligallo del Gànguil- 
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 Carrer Alta 
Ribagorça, X-X Escalera B-Xº XXª  del Lligallo del Gànguil-  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’Habitatges d’ús 
turístic amb numero 2018-007. 
 
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. 
 
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 dona coneixement de la reunió amb la Fundació URV,  en la qual es va parlar 
del tema de custodia béns patrimonials en mans de privats així com  de la restauració , 
així la Torre, coetera etc... La URV podria redactar el projecte de restauració de la Torre. 
 Hi ha una visita  programada el 13 de setembre a les 9 del matí. 
 
També es va parlar del tema de la Ermita, a veure si ens fan una cessió d’ús a 30 ó 40 
anys i podria entrar  en el LEADER. 
 
També es va parlar del tema de l’incident de la fuita de  l’empresa Amiblu, proposant 
una reunió a l’ajuntament amb la direcció o els responsables, per a demanar les  
explicacions  pertinents. 
 
El regidor Sr. Bonet va comentar els actes de la Diada  de’11 de  setembre, manifestant 
que un  grup tocaria l’himne de Catalunya. 
 
09.- Proposicions Urgents 
 
No n’hi varen haver 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
No n’hi varen haver 
 
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  
 


