JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

8/2017
28 d’abril de 2017
09:30 hores
11:00 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.
No es dona lectura a cap acta anterior.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No van hi haure factures
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de :
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació a la instància presentada per el Sr. R.E.G.G., sol·licitant llicència de 1º ocupació
en relació al seu immoble ubicat al carrer Bages, nº 8 – Av. Catalunya, nº 15 del Lligallo del
Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis Tècnics
Municipals, ACORDA:
a) Aprovar el sol·licitat per el peticionari.
b) Deurà de liquidar la taxa corresponent per import de 60,10.-€.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 108/2016, incoat a instància del Sr. J.C., amb domicili al carrer Trenta-un,
núm. 29 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a desplaçar un mur interior de 5
metres existent al patí del seu immoble amb emplaçament al carrer Trenta-un, núm. 29 de
Camarles.
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La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.C., amb domicili al carrer Trenta-un,
núm. 29 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a desplaçar un mur interior de 5
metres existent al patí del seu immoble amb emplaçament al carrer Trenta-un, núm. 29 de
Camarles, amb un pressupost de 2.020.- euros, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 70,70,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 5,05,-€ amb un import total de 75,75.-€, 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 3/2017, incoat a instància del Sr. J.B., amb domicili a efectes de
notificació A.C. 9 de Tortosa, en sol·licitud de llicència urbanística per a realitzar un canvi
d’ubicació dels panels solars existents amb emplaçament al polígon 2 – parcel·la 100 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.B., amb domicili a efectes de
notificació A.C. 9 de Tortosa, en sol·licitud de llicència urbanística per a realitzar un canvi
d’ubicació dels panels solars existents amb emplaçament al polígon 2 – parcel·la 100 de
Camarles, amb un pressupost de 450.- euros, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la present llicència per desplaçar els panels no pressuposarà la legalitat dels mateixos.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 15,75,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 1,12,-€ amb un import total de 16.87.-€, 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 13/2017, incoat a instància del Sr. U.V., amb domicili al carrer Trenta-dos
núm. 25 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per enderrocar un embà per ampliar
habitació amb emplaçament al carrer Trenta-dos núm. 25 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. U.V., amb domicili al carrer Trenta-dos
núm. 25 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per enderrocar un embà per ampliar
habitació amb emplaçament al carrer Trenta-dos núm. 25 de Camarles, amb un pressupost de
3.162.- euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat
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Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 110,67,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 7,90,-€ amb un import total de 118,57.-€, 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 14/2017, incoat a instància del Sr. J.J.C.H. amb domicili al carrer Trenta
núm. 29 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a tancament de la finca amb tela
de simple torsió i una alçada de 2 metres amb emplaçament al polígon 4 – parcel·la 39 de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe emès per els serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada al Sr. J.J.C.H., amb
domicili al carrer Trenta núm. 29 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a
tancament de la finca amb tela de simple torsió i una alçada de 2 metres amb emplaçament al
polígon 4 – parcel·la 39 de Camarles, fins que s’aporti l’informe favorable de l’Agència Catalana
de l’Aigua degut a la seva proximitat amb el barranc.
05a-5) Vist l’expedient 16/2017, incoat a instància del Sr. F.M.B., amb domicili al carrer Trenta
núm. 84 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’adequació del paviment de
l’entrada de la finca i col·locació d’una barbacoa amb emplaçament al polígon 19 – parcel·la 21
de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. F.M.B., amb domicili al carrer Trenta
núm. 84 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’adequació del paviment de
l’entrada de la finca i col·locació d’una barbacoa amb emplaçament al polígon 19 – parcel·la 21
de Camarles, amb un pressupost de 1.160.- euros, sota les condicions generals establertes per a
les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la barbacoa no podrà estar a menys de 6 metres de la propietat veïna.
b) l’alçada del fumeral no podrà sobrepassar 1’5 metres per damunt de la part més
elevada dels edificis existents en un radi de 50 metres.
c) no es podrà utilitzar la barbacoa en vent superior a 2 metres/segon.
d) quant a la pavimentació del camí com que és de caràcter veïnal es podria plantejar
l’execució de l’obra de tipus contributiu amb implicació de tots els usuaris.
e) dita pavimentació es deurà programar de conformitat amb els usuaris per tal de
permetre l’accés a les seves propietats.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 40,60,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 2,90,-€ amb un import total de 43,50.-€, 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 23/2017, incoat a instància del Sr. C.M.B., amb domicili al carrer Vint-icinc núm. 30 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a reformar cuina i canviar
25 m2 de rajoles amb emplaçament al carrer Vint-i-cinc núm. 30 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 al Sr. C.M.B., amb domicili al carrer Vint-icinc núm. 30 de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a reformar cuina i canviar
25 m2 de rajoles amb emplaçament al carrer Vint-i-cinc núm. 30 de Camarles, amb un
pressupost de 3.565.- euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències
urbanístiques i les especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 124,77,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 8,91,-€ amb un import total de 133,68.-€, 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
No n’hi varen haver.
ALTRES.Amb data 27 de febrer de 2017, Registre d’Entrada núm. 227 Na E.M.M. presenta un escrit en
el que diu “ Presento resposta i sol·licitud a la seva resolució de 24 de novembre de 2016 ( expedient
56/2016) i demano “ la fitxa de la Masoveria d’acord amb el document adjunt”.
Antecedents.1.-Per acord de la Junta de Govern Local de data 24/11/2016 es va denegar la llicència
urbanística ( expedient 53/2016, no 56/2016 com diu la peticionaria) a Na E.M.M. per a la
rehabilitació de masoveria per a l’ús de maset al polígon 10, parcel·la 29, del municipi de
Camarles.
2.-Acord degudament notificat i rebut per la interessada amb data 17 de gener de 2017.
Fonaments de dret.1.- La Peticionaria presenta un escrit o recurs fora de termini, ja que el plaç per a interposar el
corresponent recurs de reposició, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de
novembre de 2016,notificat i rebut el dia 17 de gener de 2017, va finalitzar el dia 18 de febrer de
2017.
Per tot això la Junta de Govern Local per unanimitat i amb l’abstenció de Na S.Z.V. ( CIU) per
trobar-se en el supòsit de l’article 23 b) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del
sector públic “ tenir parentiu d’afinitat dins del segon grau amb els interessats en el procediment “
ACORDA:
Primer.- Inadmetre el present recurs , per extemporani , al haver-se presentat fora de termini
legalment establert.
Segon.-Notificar el present acord a la interessada als efectes adients.
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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

No n’hi varen haver.
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.
L’alcalde informà que per part del Consell Comarcal de Baix Ebre es presenta un protocol per a
la prevenció i abordatge Assetjament Sexual en l’entorn laboral.
09.-Proposicions urgents.
Sol·licitar la subvenció a la Diputació, Pexi 2017 , amb les següents actuacions:
Adequació lluminàries del municipi a la normativa vigent , amb un cost total de5.990,27
Euros.
Modernització equipaments informàtics per garantir l’Administració electrònica, amb un cost
total de 21.291,83 Euros.
Aprovació dels següents convenis:
•

Aprovació Conveni de col·laboració entre el consell Comarcal del Baix Ebre i els
ajuntaments de la comarca,, per a la realització del programa treball i formació
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació.

-
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Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos
del municipi, ja que facilita programa de treball i formació a persones en situació d’atur
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i persones beneficiaries de la
renda mínima d’inserció
Atès que l’ajuntament ha presentat com a projecte el manteniment d’espais naturals i/o
urbans.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per acord del ,Ple de data 20/07/2015.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’Ajuntament de Camarles per a la realització del programa treball i formació adreçat a
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

2n.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
3er.-Facultar a l’Alcalde Ramón Brull Melich perquè qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.
4rt- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aprovat per unanimitat dels membres assistents
Aprovació conveni per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la
a l’execució d’obres d’arranjament de diversos camins municipals.
En data 24 d’abril de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a
l’Ajuntament de Camarles, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació de data 31 de
març de 2017 referent a l’aprovació del text del conveni per regular l’atorgament de
subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres d’arranjament de diversos camins
municipals.
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos
del municipi, ja que facilita l’arranjament dels camins municipals més deteriorats.
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de
11.770,88 Euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per acord del Ple municipal de data 20/07/15
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Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el conveni per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a
l’execució d’obres d’arranjament de diversos camins municipals.
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària 454
61900 del pressupost municipal vigent.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
4rt.-Facultar al l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Camarles Sra Sandra Zaragoza Vallés
perquè qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aprovat per unanimitat dels membres assistents

10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les 11:00 hores
del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde

Ramón Brull Melich

La Secretaria

Teresa Roca Castell
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