JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :

22/2017
11 de desembre de 2017
9:00 hores
10:00 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Tinents d’Alcalde:

Sr. - Ramón Brull Melich
Sra .Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra.SandraZaragozaVallés

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta de 10 de novembre de 2017.
Seguidament es dona lectura a l’acta de 10 de novembre 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 del Departament de Governació Administracions Públiques
i Habitatge referent al termini per a justificar les despeses de reparacions i
manteniments període 2016-2017, fins al 31 de març de 2018.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per D.M.H, actuant com a President de la Batucada “
Joves Lligallencs” , sol·licitant un augment de la subvenció de cara a l’exercici 2018
ja que som una de les entitats que més actuacions fan per al municipi.
Presentant a la vegada la memòria del curs 2016-2017. La Junta de Govern Local
acorda estudiar un augment de cara a l’exercici vinent, import que un cop aprovat ja
se’ls comunicarà.
421.- Vist l’escrit presentat per J.M.G, sol·licitant un canvi de titularitat del nínxol 190,
fila 3ª, quina propietat era de J.M.P.
La Junta de Govern Local, vista la renuncia presentada per part de tots els hereus
acorda:
a) aprovar el sol·licitat pel peticionari.
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b) S’haurà de liquidar la taxa corresponent per expedició de nou títol, import de
12,-€
c) S’haurà de liquidar la taxa corresponent per canvi de titularitat, import de 24.-€
d) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Rendes.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A)

OBRES MENORS

No n’hi varen haver
B)

OBRES MAJORS.

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

d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX
III.
07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver.
08.- Resolució recurs de reposició bases procés selectiu funcionari interí
arquitecte tècnic, amb formació borsa de treball, interposat pel Sr. B.B.V.
Antecedents.1. Amb data 5 de desembre de 2017, Registre d’Entrada 1338, el Sr. Baltasar Bonet
Vila, presenta escrit referent a la interposició d’un recurs de reposició contra les Bases
referents al procés selectiu personal funcionari interí arquitecte tècnic ( grup A2) amb
formació de borsa de treball de l’Ajuntament de Camarles,
2. El present recurs s’interposa contra les bases publicades al BOPT número 201 de
data 18 d’octubre de 2017 consistents en el procés selectiu personal funcionari interí
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arquitecte tècnic ( grup A2) amb formació de borsa de treball de l’Ajuntament de
Camarles, atorgant-se el termini d’un mes per a la interposició del recurs de reposició
a comptar des del dia següent al de la seva publicació, es a dir fins el dia 19 de
novembre.
Fonaments de dret.L'article 116 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques estableix que són causes d'inadmissió dels recursos,
entre altres, la següent:
d) Haver transcorregut el termini per a la interposició del recurs.
Per tot això ,la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Inadmetre, per extemporani, el recurs presentat pel Sr. B.B.V amb data 5 de
desembre de 2017.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat amb indicació que, contra
aquesta, que posa fi a la via administrativa, pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació. Alternativament i de
forma potestativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva
notificació.
09.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcaldessa informà de la proposta del PAM 2018 amb una dotació a
tota la provincia de 22.000.000,00 Euros i del PEXI 2018 de 3.000.000,00 Euros
10.-Proposicions urgents
No n’hi varen haver.
11.-Torn obert de paraules
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 10:00 , s’estén la present acta, de
la qual, jo, el secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA,

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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