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NÚMERO:             7/2018 
DATA:                         9 d’abril de  2018 
HORA D’INICI:               9  hores 
HORA FINALITZACIÓ:  11:30 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 lectura a l’acta de data 26 de març de 2018  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 de l’escrit de l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat 
pel qual s’atorga a l’ajuntament de Camarles una subvenció provisional  per import de 
4.000 euros per a l’adquisició de llibres en català per a la biblioteca municipal. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Vist l’escrit presentat per el Sr. E.B.C en representació de l’empresa GERMANS 
BONET C.B. renunciant com a constructor a l’expedient urbanístic 62/2017. 
 
La Junta de Govern Local, resta assabentada al respecte i acorda: 
 

a) Acceptar la renuncia presentada al respecte. 



 
 

b) Requerí al promotor per a que designi un nou constructor responsable de les 
obres. 

 
4.2 Vist l’escrit presentat per les senyores M.A i F.F.G, demanant el canvi de titularitat 
del nínxol 214 fila xº, en favor de les sol·licitants,  aportant renúncia dels seus germans 
al mateix nínxol. 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat per les peticionaries. 
b) Deurà liquidar la taxa per import de 24.-€, corresponent per canvi de titularitat. 
c) Deurà liquidar la taxa per import de 12.-€, corresponent al títol de propietat,  
d) Traslladar còpia de l’acord al Departament d’Intervenció. 
e) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes. 

 
4.3- Vist l’escrit presentat per la Comunitat de Propietari Edifici Rambla II, sol·licitant 
l’alta del gual permanent de l’immoble del carrer Quaranta-tres, núm. XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria. 
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 50.-€ 
c) Traslladar còpia de l’acord al Departament de Rendes. 
d) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal. 

  
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 
05a-1) Vist l’expedient 87/2017, incoat a instància de la Sra. N.C.S, amb domicili a l’Av. 
Catalunya, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència per 
canviar portes magatzem i construir 4 pilars, amb emplaçament a l’Av. Catalunya, 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 a la Sra. N.C.S, amb domicili a l’Av. 
Catalunya, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència per 
canviar portes magatzem i construir 4 pilars, amb emplaçament a l’Av. Catalunya, núm. 
XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 2.000 euros, sota 
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques 
següents: 



 
 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la normativa vigent 
sobre protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
dels enderrocs de edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 70 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 5-€ amb un import total de 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 1/2018, incoat a instància de la Sra. J.B.B, amb domicili al carrer 
Onze núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència per distribució interior i acabats de 
l’habitatge amb emplaçament al carrer Set, núm. XX de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. J.B.B, amb domicili al carrer 
Onze núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència per distribució interior i acabats de 
l’habitatge amb emplaçament al carrer Set, núm. XX de Camarles, amb un pressupost 
d’obra de 56.894,42 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 1.991,30 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències 
urbanístiques per un import de 142,23-€ amb un import total de 2.133,54-€, 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 3/2018, incoat a instància de la Sra. C.J.B, amb domicili a la Masia 
XXXXXX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de per canviar una finestra 
existent per una d’alumini amb emplaçament al polígon 12 – parcel·la XXX del Lligallo 
del Gànguil de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. C.J.B, amb domicili a la Masia 
XXXXXX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud per canviar una finestra 
existent per una d’alumini amb emplaçament al polígon 12 – parcel·la XXX del Lligallo 



 
 
del Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 300 euros, sota les condicions 
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 10,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 0,75-€ amb un import total de 11,25-€, 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 6/2018, incoat a instància de la Sra. L.S.D, amb domicili al carrer 
Joan Miró núm. X de Deltebre, en sol·licitud per a construcció d’una caseta d’eines i 
construir 50 m.l. de tanca, amb emplaçament al polígon 5 – parcel·la XX de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. L.S.D, amb domicili al carrer 
Joan Miró núm. X de Deltebre, en sol·licitud per a construcció d’una caseta d’eines i 
construir 50 m.l. de tanca, amb emplaçament al polígon 5 – parcel·la XX de Camarles, 
amb un pressupost d’obra de 4.665.- euros, sota les condicions generals establertes per 
a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 
a) abans d’iniciar les obres de la construcció de la caseta d’eines s’haurà d’enderrocar 

d’edificació existent a la mateixa finca. 
b) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa de 

protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 
 

Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 163,27 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències 
urbanístiques per un import de 11,66-€ amb un import total de 174,93-€, amb caràcter 
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la 
liquidació en podria resultar modificada. 

 
05a-5) Vist l’expedient 12/2018, incoat a instància del Sr. J.E.B, amb domicili al carrer 
Trenta, núm. X de Camarles, en sol·licitud per reparar la façana de l’immoble del carrer 
Trenta, núm. X de Camarles.  
 



 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. J.E.B, amb domicili al carrer 
Trenta, núm. X de Camarles, en sol·licitud per reparar la façana de l’immoble del carrer 
Trenta, núm. X de Camarles, amb un pressupost d’obra de 600.- euros, sota les 
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques 
següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 21 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 1,5-€ amb un import total de 22,50-€, 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 13/2018, incoat a instància de la Sra. M.C.M, amb domicili al 
carrer Sis, núm. X pl. 1 pta. 4 de Camarles, en sol·licitud per a construir parets de “pladur” 
per distribuir 3 sales destinades a local d’estètica amb emplaçament al carrer Sis, nº X 
de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. M.C.M, amb domicili al carrer 
Sis, núm. X pl. 1 pta. 4 de Camarles, en sol·licitud per a construir parets de “pladur” per 
distribuir 3 sales destinades a local d’estètica amb emplaçament al carrer Sis, nº X de 
Camarles, amb un pressupost d’obra de 400.- euros, sota les condicions generals 
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 14 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 1-€ amb un import total de 15-€, amb caràcter provisional atès que al 
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar 
modificada. 

 



 
 
05a-7) Vist l’expedient 14/2018, incoat a instància del Sr. R.T.R, amb domicili al carrer 
Vint-i-cinc, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per construir un petit magatzem per 
guardar eines agrícoles i líquids amb emplaçament al polígon 12 – parcel·la XX de 
Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe DESFAVORABLE emès al respecte per part dels 
Serveis Tècnics Municipals, ACORDA: 
 
Primer.- DENEGAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. R.T.R per construir un petit 
magatzem per guardar eines agrícoles i líquids amb emplaçament al polígon 12 – 
parcel·la XX de Camarles, degut a que la finca no compleix amb la superfície mínima 
establerta a l’article 26 del Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles 
tradicionals de les Terres de l’Ebre. 

 
05a-8) Vist l’expedient 15/2018, incoat a instància de la Sra. E.P.S, amb domicili al carrer 
Trenta-un, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per canviar terra del magatzem amb gres 
en estoc quin emplaçament és al carrer Trenta-un, núm. XX  de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. E.P.S, amb domicili al carrer 
Trenta-un, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per canviar terra del magatzem amb gres 
en estoc quin emplaçament és al carrer Trenta-un, núm. XX 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) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

 
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 2,50-€ amb un import total 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. 

 
05a-9) Vist l’expedient 18/2018, incoat a instància de la Sra. J.T.R, amb domicili al carrer 
Les Flors, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud per canviar banyera 
per plat de dutxa i aplacar pedra en jardinera i 8 m2 de sòcol en façana del carrer Les 
Flors, 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 a la Sra. J.T.R, amb domicili al carrer 
Les Flors, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud per canviar banyera 
per plat de dutxa i aplacar pedra en jardinera i 8 m2 de sòcol en façana del carrer Les 
Flors, 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) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

b) Es obligatori senyalitzar degudament l’espai ocupat de la via pública, tan en 
horari diürn com nocturn amb enllumenat si s’escau. 

 
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 2,50-€ amb un import total 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. 

 
05a-10) Vist l’expedient 19/2018, incoat a instància del Sr. F.F.B, amb domicili al carrer 
Quaranta-nou, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per reposició de porta existent en 
façana amb emplaçament al carrer Quaranta-nou, nº XX de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada al Sr. F.F.B, amb domicili al carrer 
Quaranta-nou, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per reposició de porta existent en 
façana amb emplaçament al carrer Quaranta-nou, nº XX de Camarles, amb un 
pressupost d’obra de 900.- euros, sota les condicions generals establertes per a les 
llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

b) No es podrà modificar l’obertura actual existent en façana. 
 

Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 31,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 2,25-€ amb un import total de 33,75-€, amb caràcter provisional atès 



 
 
que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria 
resultar modificada. 

 
05a-11) Vist l’expedient 20/2018, incoat a instància de la Sra. M.J.S.B, amb domicili al 
carrer Trenta-dos, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per treure dutxa i endollar paret 
del lavabo amb emplaçament al carrer Trenta-dos, nº XX de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. M.J.S.B, amb domicili al carrer 
Trenta-dos, núm. XX de Camarles, en sol·licitud per treure dutxa i endollar paret del 
lavabo amb emplaçament al carrer Trenta-dos, nº XX de Camarles, amb un pressupost 
d’obra de 1.100.- euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències 
urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 38,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques 
per un import de 2,75-€ amb un import total de 41,25-€, 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 83/2017, incoat a instància de l’empresa PIUCAN S.L., amb 
domicili a la Plaça Eloi Mestre núm. X de l’Ampolla, en sol·licitud per a nova distribució 
d’un edifici existent per a l’activitat de pensió-hostal i bar-restaurant, quin emplaçament 
és al carrer Deu, nº XX de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a l’empresa PIUCAN S.L., amb domicili 
a la Plaça Eloi Mestre núm. X de l’Ampolla, en sol·licitud per a nova distribució d’un 
edifici existent per a l’activitat de pensió-hostal i bar-restaurant, quin emplaçament és 
al carrer Deu, nº XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 101.025,67.- euros, sota 
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques 
següents: 
 



 
 

a) es deurà aportar qüestionari estadístic de l’edificació, així com el full d’assumeix 
de direcció d’obra i coordinador de seguretat i salut 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 3.535,89 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències 
urbanístiques per un import de 252,56-€ amb un import total de 3.788,45-€, 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 9/2018, incoat a instància de la Sra. R.M.R, amb domicili a l’Av. 
Catalunya, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud per a substituir la 
coberta de l’edificació existent amb emplaçament al carrer Solsonès, nº X del Lligallo del 
Roig de Camarles.  
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la Sra. R.M.P, amb domicili a l’Av. 
Catalunya, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud per a substituir la 
coberta de l’edificació existent amb emplaçament al carrer Solsonès, nº X del Lligallo del 
Roig de Camarles, amb un pressupost d’obra de 17.528,29.- euros, sota les condicions 
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat d’acord amb la vigent normativa 
de protecció de medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents 
d’enderrocs d’edificació. 

b) l’emplaçament de l’obra projectada és dins d’un Pla de Millora Urbana (PMU 6) 
per tant, les obres que s’autoritzin no comportaran augment del valor ni en el cas 
d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
un import de 613,49 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències 
urbanístiques per un import de 43,82-€ amb un import total de 657,31-€, amb caràcter 
provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la 
liquidació en podria resultar modificada. 

 
 

 
 
 
 



 
 
ALTRES 
 

1. Presentades per Na C.M.B, tres sol·licitud d’Habitatges d’ús turístic al Polígon 19, 
parcel·la XX, Mas catalogat al Planejament Municipal – POUM- R.E. núm. 302, 
303 i 304 de data 5 de març de 2018, amb la finalitat de realitzar l’activitat 
d’habitatge rural d’ús agroturístic. 

 
La Junta de Govern Local, a la vista de la documentació aportada, acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la Sra. C.M.B, que en el cas de que volguessin 3 habitatges d’ús 
turístic, han de disposar de tres cèdules d’habitabilitat. 
 
Segon.- Pel que fa a l’opció de turisme rural, i als efectes de poder donar compliment 
als requisits establerts al Decret 159/2012, deurà sol·licitar informe previ a Turisme de 
la Generalitat, Departament d’empresa i coneixement, Secció de comerç i turisme, 
abans de fer cap pronunciament municipal al respecte. 
 
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 
 
PROPOSTA INICI EXPEDIENT 
 
Competència:  Junta de Govern Local, en virtut de delegació Decret núm. 22 de data 22 
de juny de 2015, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase”   
 
Fets  
 
Aquests Ajuntament manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per 
procedir a la contractació de  de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, atès que 
el contracte es necessari per necessitats i manca de recursos propis per garantir un bon 
servei.. 
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten al projecte 
Tècnic, no disposant aquesta administració local, ni mitjans, ni personal propis per a 
dur.la a terme. 
 
Fonaments jurídics 
 
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del 
sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al 
compliment i la realització dels seus fins institucionals.  
 
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, 
que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 
 
 La Junta de Govern Local , per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª 
Fase” amb la finalitat d'atendre els compromisos adquirits i poder executar aquesta 
inversió inclosa al pressupost municipal de 2018. 
 



 
 
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que 
requereix la Llei de contractes del sector públic.  
 
Tercer.-  Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el 
substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos 
a la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 
 
Quart.- Publicar en el perfil de contractació 
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
No n’hi varen haver. 
 
09.- Proposicions Urgents 
 
Sol·licitud de subvenció PEXI 2018, amb  l’avantprojecte redactat per la Diputació de 
Tarragona  “ Renovació del clavegueram a la zona del Canal “ amb  la següent previsió 
de finançament: 
 

TOTAL ACTUACIÓ AJUNTAMENT SUBVENCIÓ PEXI 2018 

29.606,27 € 4.284,27 € 25.322,00 € 

 
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI 
PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA. 
 
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Camarles volen afavorir la 
implementació del projecte de servei  comunitari entre els estudiants de secundària 
obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici 
actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 
comunitat 
 
Atès el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos 
del municipi, ja que  promouria el desenvolupament de projectes de servei comunitari 
en el municipi. 
 
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 20/07/2015. 



 
 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Camarles en 
relació amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora. 
 
2n.- Facultar a l’Alcaldessa Sandra Zaragoza Vallés perquè qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
4rt.- Notificar el presents acord al  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
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  


