JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :

10/2018
29 de maig de 2018
9 hores
11:30 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. Sandra Zaragoza Vallés

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
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
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. P.P.A, sol·licitant uns gronxadors dels que s’han de retirar de la
Rambla Catalunya per a realitzant un projecte de patí a l’escola Sant Àngel.
La Junta de Govern Local, acorda sol·licitar informe al respecte al Serveis Tècnics Municipals.
4.2.- Vist l’escrit presentat per la Sra. J.S.M, en representació de l’AMPA St. Àngel, sol·licitant informe per
part dels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’estudiar la possibilitat d’instal·lar uns ventiladors al
menjador i a les aules del Col·legi Sant Àngel.
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La Junta de Govern Local, acorda traslladar la seva petició als Servies Tècnics Municipals per a que emetin
informe al respecte.
4.3.- Vits l’escrit presentat per la Sra. B.B.P, en representació de l’AMPA del Col·legi dels Lligallos,
sol·licitant autorització per a utilitzar les instal·lacions del col·legi (menjador, gimnàs i WC) el proper dia
21 i 22 de juny, per a organitzar una activitat “social de convivència”.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
4.4.- Vist l’escrit presentat per part de l’AMPA del Col·legi dels Lligallos, sol·licitant la col·laboració per a
poder organitzar la torbada Zer Mestral que es realitzarà el proper dia 4 de juny.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat per la peticonaria.
4.5.- Vist l’escrit presentat per part de l’AMPA del Col·legi Sant Àngel, sol·licitant l’autorització per a
celebrar la Festa de Fi de Curs el proper dia 15 de juny a la Plaça del mercat així com poder utilitzar
l’escenari que l’ajuntament instal·larà a la plaça amb motiu del Ball de Pubilles.
4.6.- Vist l’escrit presentat per part de l’AMPA del Col·legi Sant Àngel, sol·licitant un ajut econòmic com
tots els anys, per a fer front a les diverses despeses del curs 20107/2018.
La Junta de Govern Local, acorda atorgar un ajut per import de 600. €
4.7.- Vist l’escrit presentat per part de XARANGA TARORATA, sol·licitant autorització per a fer una
cercavila el proper dia 9 de juny, entre les 18:00 i les 19:30, amb motiu d’un acomiadament de soltera.
La Junta de Govern Local, acorda traslladar la sol·licitud a la Policia Local, per a que emeti informe al
respecte.
4.8.- Vist l’escrit presentat per part de l’empresa ROSTIDOR DE ROMAN, sol·licitant autorització per a
instal·lar una terrassa coberta al carrer Quaranta-set o Vint-i-nou, núm. X, durant la Festa Major de
Camarles, per a poder fer menjars (esmorzars, berenars, sopars etc...)
La Junta de Govern Local, acorda traslladar la sol·licitud a la Policia Local, per a que emeti informe al
respecte.
05.-Expedients llicències urbanístiques, Comunicacions Prèvies i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 25/2018, incoat a instància del Sr. SECUNDINO BO BONFILL, amb domicili al carrer
Vint-i-un núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència per a la col·locació de porta magatzem amb
emplaçament al carrer Vint-i-un, nº XX de Camarles.
2

Vist el contingut de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, i de conformitat amb el mateix;
Considerant l’establer a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i art 234 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i en base a l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la C. informativa d’urbanisme, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. S.B.B, amb domicili al carrer Vint-i-un núm. XX
de Camarles, en sol·licitud de llicència per a la col·locació de porta magatzem amb emplaçament al carrer
Vint-i-un, nº XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 1.250.- euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i LL.15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes dels enderrocs de l’edificació.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 43,75
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 3,15-€ amb un
import total de 46,87-€, 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 30/2018, incoat a instància del Sr. L.C.M, amb domicili al carrer Quinze núm. X de
Camarles, en sol·licitud de llicència per a la construir d’una caseta d’eines amb emplaçament al polígon
19 – parcel·la XX de Camarles.
Vist el contingut de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, i de conformitat amb el mateix;
Considerant l’establer a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i art 234 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i en base a l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la C. informativa d’urbanisme, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. L.C.M, amb domicili al carrer Quinze núm. X
de Camarles, en sol·licitud de llicència per a la construir d’una caseta d’eines amb emplaçament al polígon
XX – parcel·la XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 4.000 euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i LL.15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes dels enderrocs de l’edificació.
b) l’alçada màxima no podrà superar els 3,5 metres des del punt més baix
c) es deuran respectar les particions a veïns que seran al menys de 4 metres.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 140
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 10-€ amb un
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import total de 1.50-€, 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 48/2017, incoat a instància de la Sra. L.C.P, amb domicili al carrer Vuit núm. X de
Camarles, en sol·licitud de llicència per a reparar la coberta de l’edifici existent amb emplaçament al
polígon 19 – parcel·la XXX “La Rabaleta” de Camarles.
Vist el contingut de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, i de conformitat amb el mateix;
Considerant l’establer a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i art 234 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i en base a l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la C. informativa d’urbanisme, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. L.C.P, amb domicili al carrer Vuit núm. X de
Camarles, en sol·licitud de llicència per a reparar la coberta de l’edifici existent amb emplaçament al
polígon 19 – parcel·la XXX “La Rabaleta” de Camarles, amb un pressupost d’obra de 21.010 euros, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
b) es deurà respectar la volumetria existent a l’edifici.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 735,35
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 52,52-€ amb un
import total de 787,87-€, 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 57/2014, incoat a instància de l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A.U., amb
domicili a l’Av. Prat de la Riba, núm. XX de Tarragona, en sol·licitud de llicència per a la instal·lació de fibra
òptica a l’IES de Camarles, amb modificació del traçat inicial.
Vist el contingut de l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, i de conformitat amb el mateix;
Considerant l’establer a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i art 234 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i en base a l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la C. informativa d’urbanisme, ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A.U., amb
domicili a l’Av. Prat de la Riba, núm. 32 de Tarragona, en sol·licitud de llicència per a la instal·lació de fibra
òptica a l’IES de Camarles, amb modificació del traçat inicial, amb un pressupost d’obra de 41.911,08
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euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques
següents:
b) En relació a l’execució de l’obra, es presentarà la documentació del director encarregat
d’executar l’obra i qüestionari estadístic al haver obra civil.
c) A l’hora de començar el desplegament es presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’empresa
que es contracte per fer les obres (visat).
d) Telefònica de España SAU, exigirà a l’empresa que contracte per dur a terme la instal·lació,
l’autorització de tots els propietaris afectats per dur a terme la instal·lació de cables en façana
abans de començar les obres.
e) Si a l’hora de realitzar la instal·lació s’ha d’executar algun tipus d’obra puntual que no es reflexa
al projecte, es demanarà el corresponent permís d’obres.
f) Al haver infraestructura canalitzada subterrània, s’haurà de deixar una fiança de 12.500.-€
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
1.466,88 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 104,77€ amb un import total de 1.571,65-€, 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 32/2018, incoat a instància del Sr. J.J.M.B, amb domicili al carrer Les Flors, núm.
XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a legalitzar un habitatge
unifamiliar en construcció prefabricada amb emplaçament al carrer Les Flors, nº XX del Lligallo del Gànguil
de Camarles
Vist el contingut de l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal, i de conformitat amb
el mateix;
Considerant l’establer a l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, i art 234 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i en base a l’article 27 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, la Junta de Govern
Local, previ dictamen de la C. informativa d’urbanisme, ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. J.J.M.B, amb domicili al carrer
Les Flors, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, per a legalitzar d’un habitatge unifamiliar en
construcció prefabricada amb emplaçament al carrer Les Flors, nº XX del Lligallo del Gànguil de Camarles,
motivat per l’informe desfavorable emès al respecte per part dels Serveis Tècnics Municipals i fins que no
s’aporti la següent documentació:
a)
b)
c)
d)
e)

informe de l’ACA per la proximitat al barranc.
full de direcció d’obra per part de la direcció facultativa
full de coordinador de seguretat i salut.
full estadístic d’edificació.
plànol on es justifiqui l’alineació a vials.
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C) COMUNICACIÓ PRÈVIA
1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 29/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 17 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 500/2018 pel
Sr. J.A.G.G, on comunica les obres de reparació de terra de l’entrada de l’establiment, a l’edifici ubicat al
Carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil - Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada , mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
J.A.G.G, on comunica les obres de reparació de terra de l’entrada de l’establiment, a l’edifici ubicat al
Carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil - Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
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a)L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà Tradicional (CLAU
3)
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres menors de reparació de terra de
l’entrada de l’establiment que es porten a terme en al Carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil –
Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

400 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
14.-€
14.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

400 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
14.-€
14.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
2.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 33/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 24 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 540/2018 pel
Sr. C.M.A, amb domicili al carrer Trenta, núm. XX de Camarles, on comunica les obres de canviar cambra
de bany, a l’edifici ubicat al Carrer Trenta núm. XX de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
C.M.A, on comunica les obres de canviar cambra de bany, a l’edifici ubicat al Carrer Trenta núm. XX de
Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
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Antecedents:
a)L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà Tradicional (CLAU
2)
b) Les obres consistiran en reforma de bany existent, per tant les obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de canviar cambra de bany, a l’edifici
ubicat al Carrer Trenta núm. 60 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

930 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
32,55.-€
32,55-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

930 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
32,55.-€
32,55.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .

3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 36/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 25 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 544/2018 per
la Sra. C.A.B, amb domicili al carrer Trenta-quatre, núm. XX de Camarles, on comunica les obres de
reforma de millora interior, a l’edifici ubicat al Carrer Trenta-quatre núm. XX de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada per la
Sra. C.A.B, amb domicili al carrer Trenta-quatre, núm. XX de Camarles, on comunica les obres de reforma
de millora interior, a l’edifici ubicat al Carrer Trenta-quatre núm. XX de Camarles i comunicar que per part
dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
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Antecedents:
a)L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà Tradicional (CLAU
2)
b) Les obres consistiran en reforma de bany existent, per tant les obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de reforma de millora interior, amb
emplaçament al Carrer Trenta-quatre núm. 16 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Es respectarà la configuració interior de l’habitatge.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

10.000 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
350.-€
350-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

10.000 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
350.-€
350.-€
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CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 37/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 26 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 549/2018 pel
Sr. J.P.G, amb domicili al carrer Osona XX dels Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les obres de
col·locar tub de desguàs a través de dos parcel·les, amb emplaçament al Polígon 19 parcel·la XXXX i XXX
de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
J.P.G, amb domicili al carrer Osona s/n dels Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les obres de
col·locar tub de desguàs a través de dos parcel·les, amb emplaçament al Polígon 19 parcel·la XXXX i XXX
de Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
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de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) Segons l’art. 161 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO URBANITZABLE (CLAU
20.a)
b) Les obres consistiran en la col·locació d’un tub per evacuació d’aigües entre dos parcel·les, per tant les
obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació les obres de col·locar tub de desguàs a través de
dos parcel·les, amb emplaçament al Polígon 19 parcel·la 2018 i 142 de Camarles, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

150x 3,50%

TOTAL

IMPORT
5,25.-€
5,25-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

930 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
5,25.-€
5,25.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
5.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 38/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 27 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 551/2018 pel
Sr. U.R, amb domicili al Polígon 1 parcel·la X de Camarles, on comunica les obres de construcció d’una
gossera, amb emplaçament al Polígon 1 parcel·la X de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
U.R, amb domicili al Polígon 1 parcel·la X de Camarles, on comunica les obres de construcció d’una
gossera, amb emplaçament al Polígon 1 parcel·la X de Camarles i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) Segons l’art. 161 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO URBANITZABLE (CLAU
21.a)
b) Les obres consistiran en la construcció d’una gossera, per tant les obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació les obres de construcció d’una gossera, amb
emplaçament al Polígon 1 parcel·la 2 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

2.500 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
87,50.€
87,50-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

BASE IMPOSABLE I TIPUS
% IMPORT
APLICABLE
2.500 x 3,50%
87,50.-€

TOTAL

87,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
6.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 40/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 27 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 553/2018 pel
Sra. M.M.B, amb domicili al carrer Bages núm. X del Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les
obres de treure formigó de la teulada per a posar espuma aïllada, amb emplaçament a l’Hort de Coll al
Lligallo del Gànguil de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada per la
Sra. M.M.B, amb domicili al carrer Bages núm. X del Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les
obres de treure formigó de la teulada per a posar espuma aïllada, amb emplaçament a l’Hort de Coll al
Lligallo del Gànguil de Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) Segons l’art. 161 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL URBÀ (CLAU 3)
b) Les obres consistiran en la reparació de la teulada existent, per tant les obres es consideren
FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació les obres de reparació de la teulada existent,
amb emplaçament a l’Hort de Coll al Lligallo del Gànguil de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

500 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
17,50.-€
17,50-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

500 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
17,50.-€
17,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 45/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 9 de maig de 2018 i Registre d’Entrada 607/2018 pel
Sr. J.M.B, amb domicili al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les
obres d’enderroc de 2 envans, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de
Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
J.M.B, amb domicili al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, on comunica les
obres d’enderroc de 2 envans, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de
Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) Segons l’art. 161 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL URBÀ (CLAU 3)
b) Les obres consistiran en l’enderroc de dos envans, per tant les obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació les obres d’enderroc de 2 envans, amb
emplaçament al carrer Sant Joan núm. 54 del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

500 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
17,50.-€
17,50-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

500 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
17,50.-€
17,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
8- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 46/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 10 de maig de 2018 i Registre d’Entrada 619/2018
pel Sr. B.B.M, amb domicili al carrer Trenta núm. XX de Camarles, on comunica les obres de demolició
d’un balcó, amb emplaçament al carrer Quaranta-vuit núm. XX de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de
comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de maig de 2018, els actes
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’ajuntament de Camarles.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació
efectuada, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada pel Sr.
B.B.M, amb domicili al carrer Trenta núm. XX de Camarles, on comunica les obres de demolició d’un balcó,
amb emplaçament al carrer Quaranta-vuit núm. XX de Camarles i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent
informe:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una
llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
Antecedents:
a) Segons l’art. 161 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL URBÀ (CLAU 2)
b) Les obres consistiran en demolició d’un balcó, per tant les obres es consideren FAVORABLES
c)Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació les obres de demolició d’un balcó, amb
emplaçament al carrer Quaranta-vuit núm. 14 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

350 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
12,25.-€
12,25-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 14.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

350 x 3,50%

TOTAL

IMPORT
12,25.-€
12,25.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
Altres
1.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE TÈCNIC COMPARTIT DE
JOVENTUT 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, el conveni abans esmentat
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, ja
que suposa una cooperació interadministrativa per a la gestió i prestació dels serveis i programes de
joventut i el desenvolupament del Projecte Tècnic Compartit de Joventut 2018.
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu .:
Cost salarial tècnic compartit de joventut : 1.541,87 €
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 el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles
per al desenvolupament del projecte de Tècnic compartit de joventut 2018..
2n.-.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
3rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè signi
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.
2.- Vista la certificació d’obra anomenada “ Execució Treballs de Substitució xarxa aigua potable AV.
del Delta ( Fase 2) presentada per Aigües de Catalunya, dintre de les obres compromeses en la pròrroga
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de contracte de concessió del servei d’aigua al municipi per un import d’execució per contracta de
6.656,61 €,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la certificació Final d’obra anomenada “Execució Treballs de Substitució xarxa aigua
potable AV. del Delta ( Fase 2), presentada per Aigües de Catalunya, per import de 6.656,61 €, Euros.
Segon.- Traslladar el present acord a la empresa concessionària, als efectes adients.
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
1.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Actuacions musicals Festes Lligallos 2018
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
9-Mserv/2018

Ressenya
Actuacions musicals Festes Lligallos 2018
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Empresa
Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y
Eventos S.L

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda
per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 92312251-5
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1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en tres mesos.
1.5. El preu del contracte és de 14.950,00 ,- €, i 3.139,50 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició
addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
9-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.

25

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
2.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis actuació musical Orquesta Platea Lligallos 2018
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
10-Mserv/2018 Actuacions Musical Orquesta Platea Festa Lligallos 2018

Empresa
Carlos Delshorts Domingo

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda
per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
26

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 92312251-5
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa una setmana.
1.5. El preu del contracte és de 5.250,00 ,- €, i 1.102,50 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició
addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
10-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
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2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
3 . Expedient de contractació, Procediment obert simplificat Sumari “ Reforma Casal Camarlenc 1ª Fase”
.Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2018 es va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra Reforma el Casal Camarlenc 1ª Fase, mitjançant procediment obert simplificat
sumari .
2. En data 7 de maig de 2018 es publica en el perfil de contractació de l'Ajuntament l’anunci de licitació.
3. Dins del termini previst han presentat oferta:
-

OBRES I CONTRACTES PENTA S.A
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN S.L

4. Valorades les ofertes, el licitador que ha obtingut la millor puntuació és OBRES I CONTRACTES PENTA
S.A, essent la classificació de les ofertes la següent:

ORDRE
1
2

LICITADOR
Obres i Contractes Penta S.A
Excavacions Casanova S.L

PREU
54.720,57
56.181,28

Fonaments jurídics
La legislació aplicable és la següent:
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PUNTUACIÓ
10,00
0,00

-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26
de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
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 s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

PART DISPOSITIVA
Primer.- Adjudicar el contracte d’obra “Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase”, a l’empresa OBRES I
CONTRACTES PENTA S.A, amb NIF AXXXXXXXXX, per un preu de Cinquanta-quatre mil set-cents vint,
amb cinquanta-set €, IVA inclòs, ( 54.720,57 €) amb el desglossament següent: 45.223,61 €, pressupost
net, i 9.496,96 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs
de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges
de les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció: Millor preu
Segon.- Nomenar responsables del contracte el Sr. Lluís Labèrnia Bertomeu, Director facultatiu de l’obra
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors, a la unitat gestora- Serveis tècnics Municipals- i al Sr.
Lluís Labèrnia Bertomeu, Director facultatiu
Quart.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de
la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del contracte.
Cinquè - Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTE D’OBRES OBERT SIMPLIFICAT ADEQUACIÓ DE PART DE
L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES I CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT AL PATI PER ACTIVITATS 1ª FASE
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
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Expedient número:6-Simplif/escoles/2018
Contractació de l’obra “ Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al
pati per activitats 1ª Fase”.
Fets
El contracte es necessari, per necessitats i manca de recursos propis per poder 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, per la qual cosa es
contractarà externament.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2018 s'acorda iniciar l'expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques pels quals ha de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del present
contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 622.02 331 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals

PART DISPOSITIVA
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “ Adequació de part de l’edifici de les antigues
escoles i construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª Fase”,” mitjançant procediment obert simplificat
, amb pressupost estimat de 143.181,81 €, i 30.068,18 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
al tipus del 21%, i una durada del contracte de 6 mesos.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de
regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de
contractant de l’anunci de licitació, per que en el termini de 20 dies naturals 1 des de la publicació de
l’anunci de licitació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè.- Designar als següents membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant.
President/a: Teresa Roca Castell, Secretaria Interventora.
Vocal: Ricard Solé Fumado, Tècnic Municipal
Vocal: Jordi Monrós Garate, SAM-Diputació
Secretari/ària: Cristina Navarro Navarro, ,Funcionària ajuntament.
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, així
com la composició dels membres de la mesa de contractació.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
5.- Procediment: Sobre la no utilització de mitjans electrònics
Assumpte: Obra Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al ,pati
per activitats 1ª Fase
A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Informe dels Serveis Tècnics

28 de maig

Observacions

Examinada la documentació tècnica que s'acompanya, vist l'informe dels Serveis Tècnics i de
conformitat amb l'establert a l'apartat 3 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
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La Junta de Govern Local, Acorda:
PRIMER. No exigir l'ocupació de mitjans electrònics vist l'Informe dels Serveis Tècnics Municipals, en el
procediment de presentació d'ofertes [o sol·licituds de participació] en relació amb l'expedient d’obres
Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al ,pati per activitats 1ª
Fase, procediment obert simplificat d'aquest municipi que les seves característiques són:
Tipus de contracte: Obres
Subtipo del contracte: obres rehabilitació
Objecte del contracte: Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un
cobert al ,pati per activitats 1ª Fase

Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45000000-7
Valor estimat del contracte: 143.181,81 €
IVA : 30.068,18 €

IVA%: 21

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 173.249,99 €
Durada de l'execució: 6 mesos

Durada màxima: 6 mesos

6.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis assegurances responsabilitat civil Ajuntament
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
12-Mserv/2018

Ressenya
Assegurança Responsabilitat Civil Ajuntament

Empresa
Ocaso S.A

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
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6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núm. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda
per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 66000000
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa fins 19 de maig de 2019.
1.5. El preu del contracte és de 9.570,09 ,- €, Exempt aplicació d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
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1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició
addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
12-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
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7.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis assegurances Festejos Taurins Festes Lligallos
2018
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
13-Mserv/2018

Ressenya
Empresa
Assegurances Festejos Taurins Lligallos 2018 Ocaso S.A

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núm. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda
per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 66000000
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 7 dies (23-25-26-27-28-29 i 30 de Juny).
1.5. El preu del contracte és de 2.363,32 ,- €, Exempt aplicació d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició
addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
13-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
36

3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
08.- Informes de l’Alcaldia
Es dona compte de la presentació de sol·licitud de subvenció a la TinetAula 8ª Edició, per a la realització
de cursos d’internet i xarxes socials.
09.- Proposicions Urgents
Per la Regidoria de Festes, es presenta la programació de les Festes Majors dels Lligallos, que es detalla a
continuació , programació que es aprovada per la unanimitat de la Junta de Govern Local.
PROGRAMA D'ACTES FESTA MAJOR DELS LLIGALLOS 2018
(del 22 al 30 de juny)
Dissabte,

9 de Juny

08:00
09:00
19:00

Sorteig de les carretes i taulados.
Esmorzar popular de la muntada de la Plaça.
Elecció de les pubilles i hereus 2018. Recollida a casa acompanyats de la cantadora Silvia
Ampolla i la Rondalla Estrella Band.

Divendres, 22 de juny
18:00
21:30
23:45
00:01
00:30
1:30

SORTEIG DE CARRETES I TAULADOS.

INICI DE FESTES

Repartiment de coques a càrrec de les pubilles i hereus 2018 acompanyats per la
Batucada Joves Lligallencs.
Sopar a la plaça de bous. Porta’t el sopar per esperar l’arribada del bou embolat.
Engegada de la metxa per part d'una penya, la Pubilla Major 2018 i autoritats.
Bous a la plaça de la Ramaderia Germans Princep.
Bou Embolat de la Ramaderia Germans Princep. Colla emboladors jove de Masdenvarge
The Memories 11.0
DJ DARIO, DJ TIMMY i LIGHT DJ JOHN.
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Dissabte, 23 de Juny DIA DE L’OFRENA
10:00
12:00
19:00

20:00
21:00
24:00

Passa-carrers en la xaranga Tarorata i, al finalitzar, pica-pica i beguda per als assistents a
la Plaça de l’Església
Tir al Plat al Camp de Tir de l’Ampolla.
Signatura del llibre d’honor a càrrec del pregoner de la Festa Major 2018 l’ AMPA Ceip
Lligallos acompanyats de l’Alcaldessa la Sra. Sandra Zaragoza Vallés el regidor de festes el
Sr. Ramon Brull Melich i regidors de la corporació.
Ofrena de Flors i Fruits en Honor al Patró St. Joan, acompanyada de la Batucada Joves
Lligallencs i l’Agrupació Musical de Camarles.
Baixada de la Flama del Canigó.
Presentació de la Pubilla Major, Pubilla Major Infantil, Hereu Major Infantil, Hereus i
Pubilles apadrinades per les Entitats dels Lligallos, així com les pubilles de Camarles i
Lligallos 2017. Pregó de la Festa Major a càrrec de la Sra. Blanca Bertomeu i Princep,
actual presidenta de l’AMPA Ceip Lligallos.
Obertura del ball per la Pubilla Major, seguida de la resta de pubilles i hereus, amb
l’orquestra ISAURA.

Diumenge, 24 de Juny

DIA DEL PATRÓ

12:00

Vermut dansat en honor a Sant Joan al Bar Casal acompanyats de la xaranga Tarorata.

20:00

Missa en honor a Sant Joan Baptista.

21:00

Solemne processó en honor a Sant Joan Baptista, amb l’acompanyament de la Batucada
Joves Lligallencs i per l'Agrupació Musical de Camarles.

22:30

Ramillet de Focs d’artifici. Rere de l'església.

24:00

Revetlla de Sant Joan.

02:00

Festa jove.

Dilluns, 25 de Juny DIA DE LA DONA
11:00
11.30
12.00

Concentració a la plaça de l’església i es baixarà fins les dependències municipals
acompanyades per la Xaranga Tarorata.
Proclamació de l'alcaldessa 2018 i entrega de bara per part de la Il·lustríssima Alcaldessa,
Sandra Zaragoza, a les dependències municipals dels Lligallos.
Esmorzar per a les dones davant la panaderia Can Coll, per gentilesa del Forn de Pa Can
Coll.
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12:30
13.30
14.40
18:30
22:00

3:30

Bicicletada pels carrers dels Lligallos.
Dinar del dia de la dona al Pla d'en Roca.
Concurs de guinyot al Bar Casal organitzat per l’Associació de Veïns, el Bar Casal
patrocina un refrigeri per a tots els participants.
Bous a la Plaça de la Ramaderia Mijares Capota.
Sopar- Ball al recinte de festes amb degustació de pa en tomàquet i pernil salat a més,
Concurs de truites. Bingo a càrrec de la butacada de joves lligallencs
La nit estarà amenitzada amb el QUARTET DAVANNA.
(NOTA: No es proporcionarà cap beguda a cap persona que no estigui menjant al
recinte)
Festa JOVE

Dimarts, 26 de Juny DIA DE L’INFANT
11:00

TOBOGAN INFANTIL al pont de la Nacional. Festa de l’aigua i llaminadures per a tots els
infants.

18:30

Bous a la plaça de la Ramaderia Germans Princep.

22:00

Sopar- Ball al recinte de festes amb degustació d’Estofat.
Concurs taules de colors, anima’t a venir tota la colla del mateix color i participa en el
concurs! Col·labora Alimentació Gimeno, Carnisseria Martínez i Molí d’oli Torretes. La nit
estarà amenitzada amb el grup TRIO DE MUSICS. Bingo a càrrec de la butacada de joves
lligallencs

3:30

Festa JOVE

Dimecres, 27 de Juny

DIA DE LA VELLESA

12:00

Homenatge a una persona gran del poble, visitant-la a casa seva, acompanyats de la
batucada Joves Lligallencs,i fent-li l’entrega d’un petit present per part de les autoritats i
pubilles.
Aquest any és la Sra. Josefa cardona Princep

13:00
18:30
20:30
21:30
23:30

Dinar de la vellesa al Restaurant Pla d’en Roca.
Bous a la Plaça de la Ramaderia Germans Princep.
Degustació de baldanes d’arròs a la Plaça de Bous. Col·labora G.P.Motors.
Bou Encapllaçat nocturn de la Ramaderia Germans Princep.
Sessió de Ball amb la ORQUESTRA OCEANIC.
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Dijous, 28 de Juny
10:00
12:30
14:00
16:00
18:30
20:30
20:45
22:00
22:45
23:00
24:00

DIA DE LES PAELLES

Passa-carrers amb la Xaranga Tarorata.
Obertura de portes del recinte de festes. Inscripció i repartiment d’arròs, oli i musclos per
a les paelles. .
Dinar popular, Concurs de Paelles i de cocs. Col·labora: Arrossaires del Delta amb l’arròs i
la Coop. Olivarera del Baix Ebre amb l’oli i col·labora amb els musclos la Peixateria David.
Música amb la Xaranga Tarorata, calderó i repartiment de premis dels concursos.
Bous a la Plaça de la Ramaderia Fernando Mansilla
Desencaixonada del Bou Salvatge “Guardián” de la Ramaderia Mansilla.
Bous a la Plaça de la Ramaderia Mansilla.
Correfoc a càrrec dels Diables Aldaia. Inici a les Dependències municipals i finalització a la
Plaça de Bous.
Bingo a la plaça de bous. a càrrec de la penya taurina mai acabem.
Embolada del bou “Guardián” de la Ramaderia Mansilla. Emboladors tradició canareva
Alcanar
Concurs de disfresses, aquest any la temàtica és lliure. Sessió de Ball amb l’ORQUESTRA
PLATEA

Divendres, 29 de Juny
11:30
13:00
18:30
19:30
22:30
acabem.
23:00
23:30
24:00

Baixada de les Andròmines al Pont de la Nacional.
Dinar Jove.
Bous a la Plaça de la Ramaderia Hermanos Vela.
Xocolatada per gentilesa del Restaurant Pla d’en Roca.
Bingo a la plaça de bous.a càrrec de la penya taurina mai
Bou Embolat de la Ramaderia Hermanos Vela. Colla emboladors Planers del bous de
Santa Barbara
Focs de fi de festes.
Closing Party Imagina Radio.

Dissabte, 30 de Juny
09:00
10:30
11:00
12:00
14:00
18:00

DIA DEL JOVE

DIADA PENYA TAURINA

Passa-Carrers amb la Xaranga Tarorata.
Concentració, dels assistents, davant les dependències municipals.
Encierro infantil, amb carretons i bous inflats.
Jocs infantils.
Dinar de la Penya Taurina Mai Acabem amb sorpreses.
cagada del manso a la plaça de bous.
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18:30

23:00

Bous a la plaça, de la ramaderia Germans Princep. Animals de procedència de Rogelio
Martí i Jandilla
Desencaixonada del Bou salvatge “Catalán” de la finca els ullals antiga ramaderia Rogelio
Martí Alfara de Carles.
Bous a la plaça, de la ramaderia Germans Princep. Animals de procedència de Rogelio
Martí i Jandilla.
Bingo a la plaça de bous. a càrrec de la penya taurina mai acabem.
Embolada del bou “Catalán” de la finca els ullals antiga ramaderia Rogelio Marti Alfara de
Carles.Embolat a càrrec de la colla emboladors d’Amposta.
Traca Final de la Penya Mai Acabem.

23:30

Festa CONTACTO.

20:00
20:15
21:30
22:00

10.-Torn obert de paraules
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
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