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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 23  DE NOVEMBRE DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:             21/2017 
DATA:                         23 de novembre de  2017 
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. 
 
No hi va haver. 
 
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 del Departament d’Ensenyament, pel qual s’autoritza a l’ajuntament 
de Camarles per a que desafecti de l’ús escolar les antigues escoles de l’escola Sant Àngel. 
De la publicació al BOPT número 226, de data 23 de novembre, referent a l’aprovació definitiva 
de la concessió demanial per l’ocupació demanial del carrer vint-i-tres amb la Plaça Diego de 
León per a la instal·lació d’un quiosc de venda de productes de joc de la ONCE. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.-  Vist l’escrit presentat per la Sra. D.P.G, representant  Anida Operaciones Singulares 
S.A., sol·licitant per tal de poder ficar en funcionament els pisos de la seva propietat situats al 
carrer Trenta-ú de Camarles, còpia del final de l’obra de la promoció, llicència de primera 
ocupació i en cas de tenir-lo còpia del llibre de l’edifici. 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la peticionaria que deurà acreditar la titularitat (escriptura de propietat), 
portar el final d’obra i manual d’ús i manteniment, i també facilitar l’accés a l’obra. 
 
 
4.2.-  Vist l’escrit presentat per la Sra. D.B.N, en nom de la Coral Sant Jaume Apòstol, 
sol·licitant l’ajut econòmic corresponent a l’exercici de 2017 per totes les activitats que han dut 
a terme, i que  demostren amb la memòria presentada. 
 
La Junta de Govern Local acorda atorgar un ajut econòmic de 3.000,00 Euros. 
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4.3.-  Vist l’escrit presentat per la Sra. M.C.G.F sol·licitant autorització per a tallar el carrer 
Dinou, per a reparar un balcó. 
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable emès per la Policia Local acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el tall de carrer, devent senyalitzar amb tanques la zona  a tallar, i 
senyalitzar degudament per la nit, amb senyals lluminosos, en acabar les obres ha de quedar 
el carrer  totalment net i sense desperfectes. 
 
4.4.-  Vist l’escrit presentat pel  Sr. K.B.G, sol·licitant un gual permanent  de 3 metres a 

l’avinguda Catalunya de Camarles. 
 
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.-€ 

 
4.5.-  Vist l’escrit presentat pel  Sr. J.P.M, exposant  la seva renúncia a l’expedient urbanístic 
50/2017, consistent en remodelació de façana al carrer Sant Joan del Lligallo. 
 
La Junta de Govern resta assabentada de la renúncia i procedeix  a arxivar l’expedient 
corresponent. 
 
4.6.- Vist l’escrit presentant per la Sra. S.B.N, en representació del Partit Animalista-PACMA- 
sol·licitant informació documental en relació a la granja de primats -en concret macacos de 
Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, acorda comunicar al sol·licitant  
1.- Que la granja disposa de totes les llicències tant d’obres com d’activitat. 
2,.-El nom de l’empresa es Centre de Recherches Primatologiques LTD, i l’administrador Sr. 
Andreu Perolada Valldepérez. 
3.-S’adjunta còpia de les llicències 
4.-La còpia de l’inscripció Registre de nucli Zoològic de la Generalitat, deurà demanar-la a 
l’empresa. 
5.-Respecte als animals autoritzats, dir que la capacitat màxima inicial era de 2.400 micos, 
podent arribar fins a 3.600. 
6.- Respecte als parts de cada femella, l’ajuntament ho desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
7.- Respecte al destí dels animals, l’ajuntament ho desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
8.- Respecte a les autoritzacions de trasllats dels animals fora de Catalunya, l’ajuntament ho 
desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
9.- Respecte a la còpia dels CITES , per a la importació dels animals, l’ajuntament ho 
desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
10.- Respecte a les mesures per a garantir l’alimentació i cuidat dels  animals, l’ajuntament ho 
desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
11.- Respecte a les còpies donacions propietaris de la granja per a fins socials, l’ajuntament 
ho desconeix, consultar-ho a l’empresa. 
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05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS 
 
05a-1)   Vist l’expedient 29/2017, incoat a instància de B.C.A, amb domicili al carrer Dinou, en 
sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar dos finestres+ pedres (brancades) 
al carrer Dinou.  
 
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA: 
 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. B.C.A amb domicili al carrer  
Dinou de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canviar dos finestres+ pedres 
(brancades) al carrer Dinou, amb un pressupost d’obra de 750 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 26,25-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un 
import de 1,87-€ amb un import total de 28,12-€, 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 68/2017, incoat a instància de A.A.N, amb domicili al carrer Trenta-
vuit, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a rehabilitació de pati exterior al 
carrer Trenta-vuit.  
 
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA: 
 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. A.A.N, amb domicili al carrer  Trenta-
vuit, en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a rehabilitació de pati exterior al 
carrer Trenta-vuit, amb un pressupost d’obra  de 6.530,00 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 228,55-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un 
import de 16,32-€ amb un import total de 244,87-€, 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 71/2017, incoat a instància de M.C.F.I amb domicili al carrer  Dinou, 
en sol·licitud  de llicència urbanística per a construir paret mitjanera pati de llums al carrer 
Dinou. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per M.C.F.I amb domicili al carrer  Dinou, 
en sol·licitud en sol·licitud de llicència urbanística per a construir paret mitjanera -pati de llums 
al carrer Dinou, amb un pressupost d’obra  de 1.200,00 euros, sota les condicions generals 
establertes per a les llicències urbanístiques i les  següents específiques:  
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a) La Peticionaria deurà avisar als veïns abans de començar les obres  

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un 
import de 42.-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un 
import de 3-€ amb un import total de 45-€, amb caràcter provisional atès que al moment de 
realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
 

B) OBRES MAJORS. 
 
05b-1)  Vist l’expedient  43/2017, incoat a instància del Sr. B.B.G, amb domicili al  carrer 
Clavell  l’Aldea, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir al Sector Entre Lligallos, 
Carrer Ripollès, un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. B.B.G, amb domicili al carrer  Clavell, 
de l’Aldea, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir al Sector Entre Lligallos, Carrer 
Ripollès de Camarles, un habitatge unifamiliar aïllat,  amb un pressupost d’obra  de 180.000,00 
euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les 
específiques següents.: 
 

a) No s’autoritza i per tant resta fora de la llicència atorgada,  el cobert i  cos auxiliar de 
26,80 m2, per no complir la normativa del POUM. 

b) No es podrà començar l’obra fins que s’aporti el Projecte executiu i els corresponents 
assumeix d’arquitecte i aparellador.  

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un 
import de 6.300-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un 
import de 450-€ amb un import total de 6.750-€, 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  80/2017, incoat a instància de la Sra. L.M.C, amb domicili a l’Av Mar 
Mediterrani de l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística per a  adaptació local per a 
destinar-ho a farmàcia,  para farmàcia i activitats complementàries a realitzar al carrer vint-i-
dos i carrer Sis de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atesos els informes tècnic i jurídic, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. L.M.C, amb domicili a l’Av Mar 
Mediterrani de l’Ampolla, en sol·licitud de llicència urbanística per a  adaptació local per a 
destinar-ho a farmàcia,  para farmàcia i activitats complementàries a realitzar al carrer vint-i-
dos i carrer Sis de Camarles,   amb un pressupost d’obra  de 51.200,00 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 1.792-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un 
import de 128-€ amb un import total de 1.920-€, amb caràcter provisional atès que al moment 
de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
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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 

 
 

d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III 
 
  1.-d).-Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per LAURA MOLINA 
 CABRERA 
 
El 27 de setembre de 2017 (RE núm.1052), la Senyora  Laura Molina Cabrera va presentar 
declaració responsable de l’activitat  de  Farmàcia, Parafarmàcia i activitats complementàries 
al carrer vint-i-dos i sis núm. 34 de Camarles . 
 
Mitjançant la declaració responsable, el titular  de l’activitat ha posat en coneixement de 
l’ajuntament l’inici d’una determinada activitat, declarant sota la seva responsabilitat, que 
compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat i 
que disposa d’un certificat tècnic normalitzat justificatiu de complir-los i que es compromet a 
mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat 
 

La Junta de Govern Local,    per unanimitat  acorda: 

Primer.- Inscriure l’activitat   de Farmàcia, Parafarmàcia i activitats complementàries al carrer 
vint-i-dos i -sis núm. 34 de Camarles, ,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 comprovacions corresponents. 
 
Segon.- 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. 

 
07.- Expedients de Contractació 
 
07.-1 Contracte menor adequació lluminàries del municipi a la normativa vigent  (PEXI) 
 
ANTECEDENTS 
 
1.1. Aquest Ajuntament vol contractar l’obra consistent e l’adequació de lluminàries a la 
normativa vigent, dintre del programa específic per a la millora de xarxes bàsiques municipals.  
 
1.2. Per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de novembre es va incoar l’expedient administratiu 
per a la contractació de l’obra  de referència i es va demanar l’informe procedent sobre el 



 6 

procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a 
finançar la despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així mateix, 
s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. 
 
1.3. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 4.739,68 euros i 995,33 euros d’IVA, per 
al qual,  en el pressupost de 2017 , s’ha habilitat la corresponent consignació pressupostària 
en import adequat i suficient. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. 2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (endavant TRLCSP) 
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la 
LCSP. 

e) Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò que no 
contradiguin el que disposa la LCSP. 

 
 
2.2. 2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la 
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 
79 bis. del TRLCSP. 

 
Per tot això, La Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1r. Dur a terme  l’obra mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 
MARTI FERNANDEZ INSTAL·LACIONS   S.L. per un import de 4.739,68 euros i   995,33  
euros d’IVA.  

 
2n. Aprovar la despesa per import de 5.735,01 € amb càrrec a la partida 16562100 del vigent 
pressupost. 

 
3r. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 
pagament, si és el cas. 
 
 
07.2.- Aprovació definitiva concessió demanial per l’ocupació privativa del carrer vint-
i-tres amb la Plaça Diego de León, per a la instal·lació d’un quiosc de venda de 
productes de joc de la ONCE 
 
Amb data 18 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives  per a la concessió demanial per l’ocupació privativa del Carrer vint-
i-tres amb la Plaça Diego de León, per a la instal·lació d’un quiosc de venda de productes de 
joc de la ONCE. 
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Transcorregut el termini d’exposició al públic,( BOPT núm. 198 de data 13 d’octubre de 2017  
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords inicials han estat elevats a definitius. 
 
Per tot el qual  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la  concessió demanial per l’ocupació privativa del carrer vint-
i-tres amb la Plaça Diego de León, per a la instal·lació d’un quiosc de venda de productes de 
joc de la ONCE. 
Segon.-Aprovar definitivament els Plecs de Clàusules administratives de la concessió. 
 
Tercer.- Adjudicar directament la concessió demanial  per a la instal·lació d’un quiosc de venda 
de productes de joc de la Organització nacional de cecs ( ONCE), . 
Es fixa la durada de la concessió en 10 ANYS comptats des de la fermesa administrativa de 
l’acord d’adjudicació, prorrogable expressament per terminis de 10 anys fins a un màxim de 
50. 
 
Quart.- Per aplicació de l’article 93.4 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, tenint en compte que la ONCE és una entitat de dret públic de caràcter social i 
sense ànim de lucre, la concessió tindrà caràcter gratuït i per tant no estarà subjecta a cap 
cànon. 
 
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS SÓN ELS SEGÜENTS: 
 
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
L’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’UN QUIOSC DE VENDA DE PRODUCTES DE JOC DE LA ORGANITZACIÓ NACIONAL 
DE CECS ( ONCE) 
1.- OBJECTE.- La licitació té per objecte la concessió privativa de l’ús de la via pública 
mitjançant la instal·lació d’un quiosc de venda de productes de joc de la Organització Nacional 
de Cecs ( ONCE) a la cantonada del carrer vint-i-tres amb la  Plaça Diego de León, segons 
croquis adjunt . 
D’acord amb l’article 1 del Reial decret 394/2011, de 18 de març pel qual es modifica el Reial 
Decret 358/0991 de 15 de març, pel qual es reordena la ONCE, aquesta organització és una 
Corporació de Dret Públic de caràcter social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar i d’autoorganització, quins fins socials es dirigeixen a la consecució de l’autonomia 
personal i plena integració de les persones cegues i amb deficiència visual greu, mitjançant la 
prestació de serveis socials, que exerceix a tot el territori espanyol, funcions delegades de les 
administracions públiques, sota el protectorat de l’Estat. 
2. NATURALESA JURÍDICA.- El contracte de concessió té la naturalesa de contracte 
administratiu que es regirà pel present plec de clàusules i en el que no estigui previst pel 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 336/1988 de 17 
d’octubre; pel Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
Local de Catalunya; i per la legislació bàsica de l’estat en matèria de règim local integrada per 
la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local per la llei 33/2003 de patrimoni de les 
administracions públiques; per la legislació bàsica en matèria de contractació pública. 
3.TERMINI DE LA CONCESSIÓ.- Es fixa la durada de la concessió en 10 ANYS comptats 
des de la fermesa administrativa de l’acord d’adjudicació, prorrogable expressament per 
terminis de 10 anys fins a un màxim de 50. 
S’ entén implícita la facultat de l’ens local e resoldre o rescatar la concessió abans del seu 
venciment si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En aquest 
supòsit el concessionari ha de ser rescabalat dels danys que se li hagin produït. 
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L’exercici de la facultat municipal de cessar l’ús privatiu del bé de domini públic requereix la 
incoació d’un expedient administratiu contradictori dirigit a determinar la naturalesa de 
l’ocupació i si la indemnització és procedent o no. 
4.PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ. La concessió 
demanial directa s’atorga a l’empara de l’article 93.1 en relació al 137.4.a) de la Llei 33/2003 
de Patrimoni de les administracions Públiques salvant els drets de propietat i sens perjudici 
de tercer per la concurrència de les causes manifestades a la clàusula primera. 
5.FINALITAT DE LA CONCESSIÓ.- La concessió directa de l’ús privatiu s’atorga a 
l’adjudicatària per tal de que procedeixi a la instal·lació d’un quiosc de venda de cupons i altres 
productes de joc. 
6. EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ.- La concessió s’extingirà per qualsevol de les següents 
causes: 
a) Per venciment del termini 
b)Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada 
c) Per desafectació del Bé 
d)Per renúncia del concessionari 
e)Per revocació de la concessió 
f) Per resolució judicial 
g) Per mutu acord 
 
Un cop extingida la concessió i amb independència de la causa l’adjudicatari haurà de retornar 
el be de domini  públic a l’Ajuntament en l’estat anterior a l’atorgament de la concessió. 
7. OBRES I INSTAL·LACIONS A REALITZAR PER PART DE L’ADJUDICATARI.- 
Per al desenvolupament  de l’activitat es duran a terme les obres mínimes i necessàries 
d’anclatge del quiosc a terra i de connexió a la xarxa elèctrica mitjançant la escomesa 
corresponent. 
8.CÀNON DE LA CONCESSIÓ.- Per aplicació de l’article 93.4 de la Llei 33/2003 de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, tenint en compte que la ONCE és una entitat de dret públic 
de caràcter social i sense ànim de lucre, la concessió tindrà caràcter gratuït i per tant no estarà 
subjecta a cap cànon. 
9. DRETS I DEURES DE LA CONCESSIONARIA.- 
Són deures de l’adjudicatari: 
-Un cop formalitzada l’adjudicació definitiva realitzar les obres i instal·lacions previstes  en el 
termini d’un mes. Ultrapassat el termini esmentat sense haver efectuat les obres i instal·lacions 
necessàries per a l’ús previst, podrà entendre’s caducat el dret de l’ajudicatari. 
-Respectar l’objecte de la concessió. 
-Mantenir les obres i instal·lacions objecte de la concessió en perfecte estat  de conservació. 
-Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat o activitats que desenvolupi. 
Són drets del concessionari: 
-Obtenir de l’ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit. 
-Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin. 
10. INFRACCIONS I SANCIONS 
Les infraccions de l’adjudicatari poden ser: lleus, greus i molt greus. 

a) Són infraccions lleus: 

-El no sotmetiment a la inspecció del serveis tècnics municipals. 
-No exhibició de la llicència municipal. 
La sanció corresponent a les in fraccions lleus serà la de multa fins a un import de 300,00 
Euros. 

b) Són infraccions greus: 

-La reiteració d’actes que donen lloc a sancions lleus. 
-L’actuació de l’adjudicatari que doni lloc a depreciació del domini públic. 
-L’ús anormal del domini públic. 
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L’exercici d’una activitat diferent a la que ha estat objecte de la concessió. 
La sanció a imposar serà la de multa fins a 1.500,00 Euros, podent-se imposar la 
indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major. 

c) Són in fraccions molt greus: 

-La reiteració de sancions greus. 
-El no exercici de l’activitat. 
Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de fins a 3.000,00 Euros i en el cas 
de reincidència o reiteració podrà declarar-se extingida la concessió. 
La imposició de sancions s’haurà de realitzar de conformitat amb la legislació reguladora del 
procediment sancionador. 
 
07.3.-contracte menor de subministrament de software per a la gestió  del cementiri 
municipal. 
 
Adquisició del software per a la gestió del cementiri, a l’empresa @peiron software , pel preu 
de 1.170 Euros. 
 
08.- Informes de l’Alcaldia 
 
L’Alcaldia informà  de la sol·licitud a la Diputació de la Elaboració del Pla Director del 
Claveguream. 
09.-Proposicions urgents 
 
Aprovació  certificació 1ª i única, presentada  per Arnó Infraestructuras S.L.U “Arranjament i 
millora d’un tram del Camí Pla del Bif, Camins Consell Comarcal 2017,  per import de 
11.770,88 Euros. 
 
10.-Torn obert de paraules 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:00 , s’estén la present acta, de la qual, 
jo, el secretari, en dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA, 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                              Teresa Roca Castell 
 
 
 
 
 
 
 


