JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE GENER DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

2/2017
26 de Gener de 2017
9:30 hores
11:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sr. Ramón Brull Melich
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sra .Lluïsa Esmel Cardona
Sr. Elíes Bonet Cervera

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 16 de gener de 2017 que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 11/2016 que comença amb la núm.
Registre 001470, amb un import de 21,78 €, i acaba amb el núm. Registre 001679 amb
un import de 74,37 €, amb un total de CENT CINQUANTA MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA AMB SEIXANTA-NOU CTS. (150.850,69).
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte dels correus electrònics de Enertika respecte a l’informe energètic i
seguiment dels consums de l’enllumenat públic.
També de les sol·licituds d’assistència tècnica a la Diputació de Tarragona pel control
higienicosanitari de la piscina municipal i de la elaboració de Plans d’Emergència
DUPROCIM .
De l’escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, referent a
l’aprovació d’un nou mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a
Catalunya
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.-En relació a la sol·licitud presentada per N.F.M. i atès que en el termini atorgat
per a subsanar deficiències, ha aportat la justificació del pagament dels llibres de la
seva filla;
La Junta de Govern acorda :
Primer.- Concedir un ajut de 60 euros .
Segon.- Abonar aquesta quantitat en el número de compte facilitat al seu dia.
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4.2.- Vista la sol·licitud presentada per la P.T.“ M. A.” sol·licitant una subvenció com a
entitat del poble, rebre la correspondència com les altres entitats, i participar i
col·laborar amb l’ajuntament del municipi.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Aportar tota la documentació i registre de constitució de la entitat de
referència.
Segon.- Estudiar llavors la consignació adient al pressupost de 2017 .
4.3.- Vista la instància presentada per M.C.E.T., sol·licitant instal·lació de senyalització
d’estacionament quinzenal al carrer Lleida al Lligallo.
La Junta de Govern Local, vist l’informe de la Policia Local que diu “ que NO es fa
necessari la senyalització d’estacionament quinzenal, ja que el carrer té suficient amplada per a
poder estacionar els vehicles a totes dues bandes”, ACORDA:
Primer.- Desestimar, en base a la motivació donada per la Policia Local, la petició
formulada per M.C.E.T.
4.4.-) Vista la instància presentada per la Sra. G.C.B. i S.C.B., sol·licitant la revisió del
pressupost aplicat pel tècnic municipal en l’Exp. 2/16 de llicència urbanística al carrer
Quaranta-quatre, 36 de Camarles.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
així com l’informe favorable emès pel tècnic municipal, que estima procedent el nou
pressupost, proposat pel peticionari ja que s’ha pogut constatar l’error produït en el
que s’havia notificat anteriorment, acorda:
Primer.- Acceptar el nou pressupost proposat pel peticionari
Segon.- Aprovar una nova la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb
caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) Obres Menors
05a-1) Aprovar l’expedient 103/2016, incoat a instància de la Sra. G.C.B., al carrer
Quaranta-quatre, 36 de Camarles.
05a-2) Vist l’expedient 107/2016, incoat a instància de la Sra. S.B., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 3 parc. 154 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. S.B., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 3 parc. 154 de Camarles, sota
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 113/2016, incoat a instància del Sr. Ò.E.F., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-vuit de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Ò.E.F. amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-vuit de Camarles,
sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 114/2016, incoat a instància de l’empresa E.E. S.A., amb
domicili a l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Quarantaquatre cantonada amb el carrer Vint-i-nou de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa E.E. S.A., amb
domicili a l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Quarantaquatre cantonada amb el carrer Vint-i-nou de Camarles, sota les condicions
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 117/2016, incoat a instància de la Sra. M.F.B., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Trenta-un, núm. 9 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.F.B., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Trenta-un, núm. 9 de
Camarles, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i
les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 118/2016, incoat a instància del Sr. A.M.V., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-set, núm. 7 i carrer
Vint-i-vuit, núm. 6 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sr. A.M.V., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-set, núm. 7 i carrer
Vint-i-vuit, núm. 6 de Camarles, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 119/2016, incoat a instància del Sr. R.C.C., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 19 parc. 69 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. R.C.C., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 19 parc. 69 de Camarles, sota
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, 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 124/2016, incoat a instància de la Sra. C.F.R., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-set, núm. 5 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. C.F.R., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-set, núm. 5 de
Camarles, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i
les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
3) EXPEDIENTS URBANÍSTICS
B) OBRES MAJORS
05b-1) Vist l’expedient 115/2016, incoat a instància del Sr. B.K., amb domicili a
Irlanda, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 3 parc. 10 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. B.K., amb domicili a
Irlanda, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 3 parc. 10 de Camarles, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05b-2) Vist l’expedient 77/2016, incoat a instància de la Sra. A.P.R., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 1 parc. 20 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. A.P.R., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 1 parc. 20 de Camarles,
sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05b-3) Vist l’expedient 127/2016, incoat a instància de l’empresa A.H. S.L., amb
domicili a Olèrdola, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 15 parc. 74 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa A.H. S.L., amb
domicili a Olèrdola, en sol·licitud de llicència urbanística al pol. 15 parc. 74 de
Camarles, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i
les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05b-4) Vist l’expedient 128/2016, incoat a instància de la Sra. N.B.D., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-cinc, núm. 8 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. N.B.D., amb domicili
a Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Vint-i-cinc, núm. 8 de
Camarles, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i
les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
05b-5) Vist l’expedient 129/2016, incoat a instància del Sr. J. M. B., amb domicili a
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Les Flors, 46 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. J.M.B., amb a Camarles,
en sol·licitud de llicència urbanística al carrer Les Flors, 46 de Camarles, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques, amb caràcter
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
Altres
Expedient: Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic en sòl no Urbanitzable
P. DE W.
1.-ANTECEDENTS
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Amb data 17 de gener de 2017, Registre d’Entrada núm. 35 , En P. W. va presentar
comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic al pol. 2 parc. 12 de Camarles, d’aquest
terme municipal, aportant cèdula d’habitabilitat i la declaració responsable
corresponent.
El Sr. P.W., no aporta cap llicència urbanística de la construcció en sòl no urbanitzable.
A l’expedient figura un informe de Secretaria-intervenció de data 26 de gener de 2017
desfavorable a la implantació d’un ús turístic en un habitatge il·legalment implantat,
en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència i en situació de fora d’ordenació.
De la mateixa manera, i pel altres casos similars al del Sr. P. W., l’ajuntament disposa
d’un informe de la Diputació de Tarragona de data 3 de juny de 2015, que diu:
“ No es possible que un habitatge il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar
de llicència, i en situació de fora d’ordenació segons la normativa d’urbanisme, pugui tenir un
ús turístic.”
2.- FONAMENTS
2.1. El règim del sòl no urbanitzable es regula bàsicament als arts. 47 a 52 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(en endavant, TRLU) i els arts. 46 a 62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU).
2.2. L’art. 47.2 del RLU disposa que en sòl no urbanitzable, a més de la utilització
d’acord amb la seva naturalesa rústica, només es poden admetre els usos,
construccions i obres previstos en la Llei d’urbanisme, respectant en tot cas les
incompatibilitats i determinacions de la legislació sectorial i del planejament territorial
i urbanístic.
2.3. El règim de fora d’ordenació de l’habitatge es deu a que va ser implantat
il·legalment, sense disposar de llicència, encaixant en el supòsit de l’art 108.7 TRLUC
que diu que en tots els casos queden fora d’ordenació les edificacions implantades
il·legalment en sòl no urbanitzable. Aquest article és desenvolupat per la DT 6ª del
RLU que diu que les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a
habitatge, que no estiguin incloses en el catàleg de masies o cases rurals o no estiguin
associades a explotacions rústiques, poden romandre sobre el territori amb l’ús
mencionat, si el planejament urbanístic no ho impedeix i se subjecten al règim següent:
a) Si els habitatges es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de restauració de
la realitat física alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació (...)”. La
vinculació de l’art. 108.7 del TRLUC amb la DT 6ª del RLU ha estat establerta pel
TSJCat en sentència núm. 984/2011, de 23 de desembre quan diu al fj. 5é: “(...) En el
presente proceso, (...) no tiene cabida la pretensión de la Administración demandada de que las
construcciones realizadas al amparo de las licencias de obras de autos, "es troben actualment en
situació de fora d'ordenació per aplicació de l'article 102.7", ya que dicha pretensión versa sobre
la permanencia de usos de vivienda " ya existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de
urbanismo, pretensión que es ajena al objeto del presente proceso.”
L’art. 108.2 del TRLUC regula el règim de les construccions i les instal·lacions fora
d’ordenació. En aquestes no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de
volum, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les
persones o la bona conservació de les esmentades construccions i instal·lacions, com
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també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.
2.4. L’habitatge d’ús turístic es troba regulat al Decret 159/2012, de 20 de novembre,
dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. L’art. 66 disposa que
tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari,
directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació
econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i
amb les característiques que estableix aquest Decret.
L’art. 68.5 de l’esmentat Decret estableix que la condició d’habitatge d’ús turístic
impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als efectes
d'impedir-hi l'actuació inspectora de les autoritats competents.
En relació amb les limitacions urbanístiques regulades al Decret, únicament s’indica a
l’art. 68.6 que la destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibida
per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la
comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al
règim de propietat horitzontal. Res es regula en relació amb el sòl no urbanitzable.
Justament la regulació respecte del sòl no urbanitzable ha estat introduïda
recentment per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, a l’art. 47.8 bis del TRLUC. Aquesta modificació estableix de forma
expressa a l’article 47, que porta per títol “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” que
“8.bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar
legalment implantat”.
2.5. Finalment, hem de tenir en compte la disposició transitòria catorzena del TRLUC, a
efectes de tramitació de l’expedient, que estableix que els expedients de sol·licitud
d’autorització d’usos i obres en sòl no urbanitzable es tramiten i s’aproven d’acord
amb la normativa urbanística d’aplicació en el moment en que van tenir entrada en
l’Ajuntament.
2.6. Ateses les limitacions imposades a les construccions en situació de fora
d’ordenació, que impossibiliten qualsevol actuació diferent de les contemplades a la
norma, no és possible l’atribució d’ús turístic a un habitatge sense llicència,
il·legalment implantat i en un sòl no urbanitzable.
La Junta de Govern Local , per unanimitat ACORDA:
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada per En P. W. , per a tenir un ús turístic al
pol. 2 parc. 12 de Camarles a Camarles, per tractar-se d’un habitatge il·legalment
implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència urbanística de la
construcció de l’habitatge i estar en situació de fora d’ordenació.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement i
efectes.
06.- EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I
CONTROL
DE LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
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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
06d-1) Vist l’escrit presentat per la Sra. L. R.S., comunicant l’obertura d’un establiment
destinat a floristeria i fotografia amb emplaçament al carrer Vint-i-set núm. 36 de
Camarles.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat dedicada a l’obertura d’un establiment destinat a
floristeria i fotografia amb emplaçament al carrer Vint-i-set núm. 36 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.
1.
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.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, de verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada.
Tercer.- Notificar aquest acord a d’interessada als efectes oportuns.
06d-2) Vist l’escrit presentat per l’empresa M.S. OT S.L., comunicant l’obertura d’un
despatx i operador de transports amb emplaçament al pol. Ind. Venta Nova de
Camarles.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat dedicada a l’obertura d’un despatx i operador de
transports amb emplaçament al pol. Ind. Venta Nova 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.
2.
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.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, de verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada.
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Tercer.- Notificar aquest acord a d’interessada als efectes oportuns.
06d-3) Vist l’escrit presentat per la Sra. A.M.S.F., comunicant la tinença d’un nombre
de fins a 5 cabres amb emplaçament al pol. 18 parc. 74 de Camarles.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat dedicada a la tinença d’un nombre de fins a 5 cabres amb
emplaçament al pol. 18 parc. 74 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.
3.
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.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i
administrativa, de verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada.
Tercer.- Notificar aquest acord a d’interessada als efectes oportuns.
07.- Expedients de Contractació.
No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia.
No n’hi varen haver
09.-Proposicions urgents.
1.-Atès el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’ajuntament de Camarles per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post
obligatori curs escolar 2016-2017
La Junta de Govern Local ACORDA
1.- Aprovar el conveni de referència .
2.-Donar publicitat al conveni, quin text íntegre es podrà consultar al web de Registre
de
convenis
de
col·laboració
i
cooperació
de
la
Generalitat
http://registredeconvenis.gencat.cat/, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
2.-Dintre del Programa de Treball i Formació del Consell Comarcal del Baix Ebre, pel
qual se’ns assigna 1 treballador, acceptar aquesta assignació d’un peó per a tasques de
manteniment i millora dels espais naturals i/o urbans, així com l’assumpció els
següents costos:
• La meitat del cost de la indemnització de fi de contracte dels treballadors.
• El cost del desplaçament que hagi de realitzar el treballador, si escau.

10

•

Els costos de 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.

•
3.- Donar de baixa la subscripció del diari “ La Vanguardia” al casal, amb un import a
l’any de 450 Euros atès que, era un antic compromís, que avui dia no consta per escrit
en cap contracte.
10.-Torn obert de paraules
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les
11:30 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

La Secretaria

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell
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