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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 11 DE MAIG  DE  2017. 
 
NÚMERO:             9/2017 
DATA:                         11 de maig de  2017 
HORA D’INICI:               09:30  hores 
HORA FINALITZACIÓ: 11:00 hores 
LLOC:    Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President :     Sr. Ramón Brull Melich                                                      
Tinents d’Alcalde:   Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
                                             Sra .Lluïsa Esmel Cardona 
                                             Sr. Elíes Bonet Cervera                                                                                        
                                                             
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 29 de març i 18 d’abril de 2017 que son aprovades. 
 
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.- A sol·licitud de la Sra. A.B.M. i el Sr. D.R.P. , se li va atorgar per la Junta de 
Govern Local de data 27 d’abril de 2016 el fraccionament en dues meitats de l’I.C.I.O., 
amb import 5.242,35.-€, expedient urbanístic 88/2015, per a construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres en planta baixa amb emplaçament al carrer Bages, núm. 9 
del Lligallo del Gànguil de Camarles. 
 
La  interessada amb data 8 de juny de 2016 va fer el primer pagament per import de 
2.621,18 eurosJ, restant pendent d’ingrés la segona quota per import de  2.621,18  més 
l’interés legal de demora que es calcularà un cop aquest segon termini hagi estat 
liquidat . 
 
Per tant la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

a) Notificar  la liquidació del segon fraccionament per import de 2.621,18€  a la 
interessada la qual disposa dels següents terminis: 
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a.  *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada 
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil.  

b. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de 
cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del 
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil.  

 
4.2.- Vista l’escrit presentat per la Sra. E.B.C., sol·licitant autorització per a que el Club 
de Twirling l’Ametlla de Mar, amb col·laboració amb el Club de Twirling la 
Granadella, celebri la semifinal i final del Campionat d’Espanya d’individuals al 
Pavelló Poliesportiu de Camarles el dies 3 i 4 de juny. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria. 
b) Deurà de liquidar la taxa en concepte d’utilització del Pavelló per entitats de 

forà del municipi per import de 12€ l’hora. 
 
4.3.-  Vist l’escrit presentant per l’AMPA C.S.A., sol·licitant autorització per a instal·lar 
un aparell d’aire condicionat al menjador del col·legi. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Autoritzar al ‘AMPA per a que instal·li l’aparell corresponent. 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.C.P., sol·licitant un gual permanent de 3,1 metres 
al carrer Quaranta-sis núm. 21 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 presentant per el Sr. D.M.H., en representació del grup Batucada 

Joves LLigallencs, sol·licitant un ajut econòmic per a l’any 2017. 
 
La Junta de Govern Local, atès que el pressupost de l’any 2017 ja està tancat, acorda 
atorgar un ajut de 600.-€. 
No obstant l’ajuntament restà a la vostra disposició per a ajudar-vos en lo que la vostra 
entitat necessites. 
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4.6.- Vist l’escrit presentat per l’empresa INTERTRANS PRADES, sol·licitant una 
reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega al Polígon Industrial “Venta Nova”, 
parcel·la 81-82. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Autoritzar la reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega de 24 hores. 
b) S’haurà de liquidar la placa corresponent per import de 76,16.-€ 
c) S’haurà de liquidar la taxa anual per import de 60.-€ 
d) S’haurà de dipositar una fiança per import de 500.-€ per a garantir la reposició 

de la situació a l’estat original. 
 
4.7.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.F.B., sol·licitant una reserva d’aparcament d’us 
privat de la farmacia al carrer Vint-i-vuit, núm. 7. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Autoritzar la reserva d’aparcament d’us privat de la farmacia. 
b) S’haurà de liquidar la placa corresponent per import de 106,42.-€ 
c) S’haurà de liquidar la taxa anual de 60.-€ 
d) Es fa trasllat de l’acord a la Brigada Municipal. 
e) Es fa trasllat de l’acord a la Policia Local.  

 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS 

 
05a-1) Vist l’expedient 22/2017, incoat a instància del Sr. U.R. amb domicili al polígon 
1 parcel·la 2 partida Garrofer Bord de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística 
per a construir un porxo - cobert adossat a un magatzem agrícola existent amb 
emplaçament al polígon 1 parcel·la 2 partida Garrofer Bord 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.R., amb domicili al polígon 
1 parcel·la 2 partida Garrofer Bord de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística 
per a construir un porxo - cobert adossat a un magatzem agrícola existent amb 
emplaçament al polígon 1 parcel·la 2 partida Garrofer Bord de Camarles, amb un 
pressupost de 8.250.- euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències 
urbanístiques i les especifiques següents: 

 
a) el porxo es construirà de tal manera que s’uneixi l’antiga edificació amb el 

magatzem a construir. 
b) el cromatisme i acabats seran els fixats al Pla Territorial Parcial de les Terres de 

l’Ebre i al Pla Director Territorial de les Terres de l’Ebre. 
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c) s’atendrà a les consideracions fixades per l’aprovació del PEIN de les serralades 
Cardó-Boix. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 288,75,-€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències 
urbanístiques per un import de 20,62,-€ amb un import total de 309,37.-€, 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.- 
 
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 
 

La Sra. E.M.R.C., té atorgada  per acord de la Junta de Local llicència ambiental per 
a l’activitat d’explotació ramadera de 11.000 pollastres d’engreix al Polígon 16, 
parcel·la 68 Disemitat( Raval de Valentí). 
 
Ara  sol·licita un canvi no substancial respecte la seva explotació avícola, marca 
oficial: 1670CD, per tal d’incrementar la seva capacitat passant dels 11.000 
pollastres d’engreix als 12.500, i quin emplaçament és a la Masia “Garres”, polígon 
16 – parcel·les 64, 65, 66, 67, 68 i 101 (barri Ligallo del Gànguil). 
L’enginyer  tècnic agrícola autor de la memòria tècnica aportada, justifica que es 
tracta d’una modificació no substancial que contempla l’increment de capacitat de 
l’establiment que passa d’11.000 a 12.500 pollastres. 
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La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable  emès pels serveis tècnics 
municipals i les seves condicions, respecte l’ampliació de l’explotació avícola, i 
dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’urbanisme ACORDA: 
 
Primer.-Inscriure l’activitat ( modificació no substancial) d’explotació ramadera 
avícola de producció de carn ( cria de pollastres d’engreix) al polígon 16, parcel·les 
64,65,66,67,68 i 101 del terme municipal de Camarles, al 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. 
 
Segon.-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. 
 
Terece.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i 
administrativa de verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada, per 
import de 420 Euros. 
 

 
07.- Expedients de Contractació. 
 

PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR PARC ZONA ESPORTIVA 
ENTRE LLIGALLOS”.  
 
 

1.1 ANTECEDENTS 
 Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en el  Parc de la zona 
esportiva Entre Lligallos,projecte  redactat per l’arquitecte Lluis Labèrnia Bertomeu . 
 
 
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 27.543,68 euros i 5.784,17 euros 
d’IVA, . 
 Al pressupost municipal del 2017 existeix consignació pressupostària en import 
adequat i suficient. 
  
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 8 de maig un informe sobre el 
procediment legal a seguir i 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. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
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. 
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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. 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: 
 
Primer. Dur a terme les obres relatives al Parc de la zona esportiva Entre 
Lligallos,mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Martí 
Queral S.L per un import de 24.965,01 € i 5.242,65 € d’IVA.  

 
Segon. Aprovar la despesa per import de 30.207,66 amb càrrec a la partida 171 60000 
del vigent pressupost 
 
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti 
el pagament si s’escau. 
 
08.- Informes de l’Alcaldia.  
 
No n’hi varen  haver. 
 
 09.-Proposicions urgents. 
 
 Atès que el proper dia 10 de juny s’inaugurarà el Parc de la zona esportiva Entre 
Lligallos, es proposa que aquest s’anomeni “ PARC DE LA INFÀNCIA”, proposta que 
es acceptada pels membres de la Junta de Govern Local. 
 
També s’acorda nomenar “Plaça 8 de març Dia Internacional de les Dones” a la placeta 
del Lligallo entre els carrers Baix Ebre i Lleida. 

  
10.-Torn obert de paraules 
 
El regidor de Medi Ambient Sr. Elies Bonet, aporta les actes d’inspecció de l’ACA una 
referent a l’’activitat “ xarxa clavegueram municipal”, fent-se constar les observacions 
detectades per l’inspector, i posant de manifest el regidor de Medi ambient que 
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l’ajuntament ja ha demanat pressupost per a la reparació de canonades mitjançant el 
sistema Part-lining amn una valoració d’uns 8.000,00 euros +Iva. 
 
El regidor de Medi Ambient Sr. Elies Bonet, aporta les actes d’inspecció de l’ACA  i un 
altra referent a l’’activitat “neteja barranc de la Granadella”, fent-se constar les 
observacions detectades per l’inspector,  S’inspecciona el Barranc de la Granadella, 
ubicat davant de l’IES a raó de la petició formalitzada per la directora de l’institut a 
l’ajuntament de Camarles.. 
 
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                                                                      La Secretaria                                                              
L’Alcalde 
                
 
 
 
Ramón Brull Melich                                                         Teresa Roca Castell      
                                  

 
 
 
 
 
 


