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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 17 DE MAIG DE 2019 
 
NÚMERO:        9/2019 
DATA:                         17 de maig de 2019 
HORA D’INICI:                8:00 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  11:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President :     Sra. Sandra Zaragoza Vallés                                                  
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. 
 
Es dona compte de l’acta  de data 30 d’abril que es aprovada 
 
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  del document  presentat per la Diputació Servei de Carreteres- SAT- referent al 
condicionament dels elements de seguretat carretera TV-3409 des de la N-340 fins a l’accés al Municipi de 
Camarles consistirà en la retirada de la barrera existent, des de  la N-340 fins a la població i instal·lació de 
pilones flexibles per delimitar l’itinerari per a vianants i ciclistes. 
 
Es dona compte de la comunicació d’inici d’expedient sancionador  per part de la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives al Sr. J.N.B.M. 
 
Per part de la Policia Local es dona compte  d’un acta referent a l’incompliment dels horaris del local i de la 
necessitat de que presenti la llicència municipal, ja que demanada en diverses ocasions mai l’ha presentat. 
Comentant l’alcaldessa que es comprovi de quina llicència disposa el local  i  que s’iniciï, si s’escau expedient 
sancionador al respecte. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Escrit presentat per R.M.G, en representació de Queso Perfecto del Delta S.L.U,  Empresa ubicada al 
Polígon 8, parcel·la 26, partida de la Granadella, sol·licitant  contenidors per al cartró, plàstic i fracció resta,  
als efectes de poder reciclar. 
 
La Junta de Govern Local acorda  desestimar la petició i comunicar  al peticionari que  aquesta empresa no 
està donada d’alta al padró de les escombraries domiciliaries no tributant per la taxa, i que deu tenir un 
gestor autoritzat pels seus  residus.   
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4.2.- En relació a l’escrit presentat per  la Sra. V.V.G, en representació de l’AMPA Sant Angel sol·licitant 
celebrar a la plaça del mercat l’entrega d’orles de l’escola Sant Àngel el dia 16 de juny a les 20:00 hores, 
demanant escenari, equip de so, atril, catifa llarga roja, cadires etc... 
 
La Junta de Govern Local acorda autoritzar tot el sol·licitat per la representant de l’AMPA SANT ANGEL. 
 
4.3.- En relació a l’escrit presentat pel Sr. J.T.P, en representació del Club Bitlles Camarles, sol·licitant ajut 
econòmic (350,00 Euros) per fer front a les despeses del club. 
 
La Junta de Govern Local acorda atorgar un ajut de 350,00 Euros, segon las dotació pressupostaria exercici 
2019. 
 
4.4.- Escrit presentat pel Sr. A.D.B.E, Policia Local interí de Camarles, sol·licitant la baixa voluntària amb 
efectes del 19 de maig de 2019, atès que ha estat nomenat Policia Local a un altre ajuntament com a 
funcionari de carrera. 
 
La Junta de Govern Local acorda, restar assabentada i procedir  a cursar la baixa  sol·licitada. 
 
4.5.- Escrit presentat per E.B:C, en representació del Club Twirling La Granadella, sol·licitant poder realitzar 
un entrenament de federació el dia 1 de juny  al Pavelló poliesportiu, amb els atletes que representaran a 
Catalunya al Campionat d’Europa els dies 4,5,6 i 7 de juliol a França. 
 
La Junta de Govern Local,  en base a les queixes rebudes pel mal estat en que es troba  el terra del pavelló, 
acorda desestimar temporalment tota classe d’entrenaments  . 
 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS 

    
05a-1) Vist l’expedient 47/2018, incoat a instància del Sr. M.T.M, amb domicili a l’Av. Conseller J. Navarro, 
núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per l’ampliació d’una caseta 
de pou situada a l’Av. Conseller J. Navarro, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. M.T.M, amb domicili a l’Av. Conseller J. Navarro, 
núm. XXdel Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per l’ampliació d’una caseta 
de pou situada a l’Av. Conseller J. Navarro, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost 
d’obra de 1.000€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les 
especifiques següents: 
 

a) es deurà mantenir la ubicació i la volumetria de la caseta existent. 
b) 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 35. € i la 
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 2,5-€ amb un import total 
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de 37,50-€, 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 
 

C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS. 
 

No n’hi varen haver 
 
ALTRES 
 

• En relació a la sol·licitud  presentada per empresa Construccions 3G,S.A ,  adjudicatària de l’obra  
“Arranjament Camins Municipals amb àrid reciclat” , vist l’informe favorable emès pels serveis 
tècnics municipals, La Junta de Govern Local acorda  procedir a la devolució de l’Aval dipositat per 
import de 4.394,85 Euros  a l’empresa Construccions 3G,S.A .  

 

• Adhesió pressupost  presentat per Cover Ofimática, SLU-Control Group Ajuntament de Camarles 
Policia 1, Acord Marc ACM equips d’impressió-multifuncions Policia Local-  arrendament mensual 
48 mesos import anual total 678,72 Euros. 

 
 

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,  INNÒCUES O DECLARACIÓ 

RESPONSABLE. 
 
No n’hi varen haver 

 
07.- Expedients de Contractació 
 
No n’hi varen haver 
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
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L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta  el Decret 62-2019 d’aprovació forma d’organitzar i documentar 
el registre de la jornada per als treballador municipals  , funcionaris i laborals) 
 
L’Alcaldessa dona compte de l’escrit d’Aigües de Catalunya, referent a la pròrroga del servei d’aigua 
municipal a Camarles, tema que es portarà al proper Ple un cop  hagi sorgit el nou Ajuntament. 
 
L’Alcaldessa ha demanat un informe dels cartells electorals que no s’han penjat als llocs adients , es a dir en 
senyals de trànsit , arbres etc...,  
 
09.- Proposicions Urgents.  
 
No n’hi varen haver. 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
No n’hi varen haver 
 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en 
dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                              Teresa Roca Castell  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


