JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :

16/2018
31 d’agost de 2018
12:30 hores
13.30 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 de 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 l’escrit de la Diputació referent a la 8a convocatòria de la TINET aula,
en la qual s’ha optat per no seleccionar als ajuntaments de més habitants, en detriment
dels més menuts.
De la concessió per part de la Diputació e les subvencions següents:
Peridomèstics: 1.067,15 Euros
Gestió i qualitat de la millora de l’aigua consum humà: 2.405,78 Euros
Consultoris mèdics: 2.422,51 Euros
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04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per Sr. A.B.G, sol·licitant que no s’ocupi el davant de la seva
façana situada al carrer Nou núm. XX , ja que no pot accedir a la seva vivenda a causa de
la ocupació del bar situat al costat.
La Junta de Govern Local , atès l’informe de la Policia Local, que diu:
“ Que es va comprovar l’ocupació de la via pública del Bar Marc i es pot observar que no
ocupa la façana del Sr. Bonet”
Acorda:
Primer.- Comunicar al peticionari que l’ ocupació de via pública del Bar Marc, no ocupa
la façana del Sr. B.
4.2.- Vist l’escrit presentat per J.R.F, sol·licitant un rebaix de la vorera i les línies
pintades al terra, per a que pugui accedir al seu immoble, ubicat al carrer Quaranta-tres,
XX-B, ja que va en cadira de rodes.
La Junta de Govern Local , atès l’informe favorable de la Policia Local, que diu:
“ Que se li pot concedir el rebaix de la vorera i l’estacionament prohibit davant de casa
seva”
Acorda:
Primer.- Autoritzar el sol·licitat pel peticionari.
4.3.- Vist l’escrit presentat per I.C.T, sol·licitant una reserva d’aparcament, davant de
la seva casa ubicada al carrer set, XX, ja que va en cadira de rodes.
La Junta de Govern Local , atès l’informe favorable de la Policia Local, que diu:
“ Que se li pot concedir l’esmentada reserva d’aparcament per a minusvàlids al carrer
set, núm. 13. Que al tractar-se d’un carrer amb estacionament quinzenal s’ha de pintar
als dos costats el carrer”
Acorda:
Primer.- Autoritzar el sol·licitat pel peticionari.
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4.4.- Vist l’escrit presentat per J.R.C, sol·licitant una reserva d’aparcament, davant de
la seva casa ubicada al carrer Quaranta-tres núm. XX, ja que va en cadira de rodes.
La Junta de Govern Local , atès l’informe favorable de la Policia Local, que diu:
“ Que se li pot concedir l’esmentada reserva d’aparcament per a minusvàlids al carrer
Quaranta-tres, núm. 11. Que al tractar-se d’un carrer amb estacionament quinzenal s’ha
de pintar als dos costats el carrer.
El primer quinzenal davant del seu domicili i el segons quinzenal ala Rambla Catalunya,
ja que el segon quinzenal del carrer quaranta -tres núm. 12 no hi ha espai suficient”
Acorda:
Primer.- Autoritzar el sol·licitat pel peticionari.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
05a-1) Vist l’expedient 60/2018, incoat a instància de M.P.G.B, amb domicili al carrer
Sant Ponent núm. XX d’Amposta, en sol·licitud de llicència per a reforma interior de
sanejament, revestiments i canvi de cuina i bany emplaçament al carrer Sant Joan, núm.
80 del Lligallo el Gànguil 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. M.P.G.B, amb domicili al
carrer Sant Ponent núm. XX d’Amposta, en sol·licitud de llicència per a reforma interior
de sanejament, revestiments i canvi de cuina i bany emplaçament al carrer Sant Joan,
núm. XX del Lligallo el Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 8.860,66.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.
-3-

b) Es deurà aportar full estadístic d’edificació.

Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 310,12 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 22,15 € amb un import total de 332,27 €, 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 63/2018, incoat a instància de R.M.G.G, amb domicili al carrer
Cinquanta-un núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència per a reforma interior
habitatge de planta baixa, sense afectació estructural amb emplaçament al carrer
Cinquanta-un núm. X 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. R.M.G.G, amb domicili al
carrer Cinquanta-un núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència per a reforma
interior habitatge de planta baixa, sense afectació estructural amb emplaçament al
carrer Cinquanta-un núm. X de Camarles, amb un pressupost d’obra de 9.456,86.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) Es deurà aportar full estadístic d’edificació.

Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 330,99€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 23,64€ amb un import total de 354,63 €, amb caràcter
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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 67/2018, incoat a instància de L.E.C, amb domicili al carrer
Quaranta-quatre, núm. XX-1º-2ª de Camarles, en sol·licitud de llicència per a reforma
i ampliació d’un habitatge existent amb emplaçament al carrer Cinquanta-un núm. X
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.E.C, amb domicili al carrer
Quaranta-quatre, núm. XX-1º-2ª de Camarles, en sol·licitud de llicència per a reforma
i ampliació d’un habitatge existent amb emplaçament al carrer Cinquanta-un núm. X
de Camarles, amb un pressupost d’obra de 62.983,87.- 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 2.204,44 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 157,46 -€ amb un import total de 2.361,90 -€, amb
caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.
05b-3) Vist l’expedient 89/2018, incoat a instància de J.R.B.P, amb domicili al carrer
Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència de reforma interior
habitatge unifamiliar amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, núm. 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
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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 pel Sr. J.R.B.P, amb domicili al carrer
Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència de reforma interior
habitatge unifamiliar amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles,
amb un pressupost d’obra de 26.289,60.- 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) Es deurà aportar full de designació de coordinador de seguretat i full
estadístic d’edificació.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 920,14
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 65,72 -€ amb un import total de 985,86
-€, amb
caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.

05b-4) Vist l’expedient 92/2018, incoat a instància de P.H.Q, amb domicili al carrer Deu,
núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència d’ampliació rentador en planta coberta
24m2 amb emplaçament al carrer Deu, núm. 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 pel la Sra. P.H.Q, amb domicili al carrer
Deu, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència d’ampliació rentador en planta
coberta 24m2 amb emplaçament al carrer Deu, núm. XX de Camarles, amb un
pressupost d’obra de 6.305,88.- euros, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques següents:
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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) Es deurà aportar full de designació de coordinador de seguretat i full
estadístic d’edificació.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
un import de 220,70
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques per un import de 15,76 -€ amb un import total de 236,46
-€, amb
caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra,
la liquidació en podria resultar modificada.

C)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS

1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 41/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 30 d’abril de 2018 i Registre
d’Entrada 560/2018 per Sr/a. S.G.G, on comunica les obres de reforma del bany i
col·locar finestral al cuarto de la rentadora al carrer Vint-i-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, 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 S.G.G, on comunica les obres de reforma del bany i col·locar finestral al
cuarto de la rentadora al carrer Vint-i-quatre núm. XX de Camarles i comunicar que per
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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:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ TRADICIONAL
(CLAU 2)
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
reforma del bany i col·locar finestral al cuarto de la rentadora al carrer Vint-i-quatre
núm. 33 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 IMPORT
% APLICABLE
1.200 x 3,50%
42.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

42.-€

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
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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 42.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
1.200 x 3,50%
42.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

42.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
2.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 56/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 7 de juny de 2018 i Registre
d’Entrada 752/2018 per el Sr. C.B.C, on comunica les obres de col·locació d’una tanca
d’obra provisional amb emplaçament al Disseminat de la Granadella, Polígon 13,
parcel·la 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, 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.
-9-

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.B.C, on comunica les obres de col·locació d’una tanca d’obra
provisional amb emplaçament al Disseminat de la Granadella, Polígon 13, parcel·la 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.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL NO URBANITZABLE,
Sòl de Protecció Territoral (CLAU 21 a)
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
col·locació d’una tanca d’obra provisional amb emplaçament al Disseminat de la
Granadella, Polígon 13, parcel·la 50 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La tanca serà de malla de simple torsió o similar.
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 IMPORT
% APLICABLE
210 x 3,50%
7,35.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
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TOTAL

7,35.-€

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 7,35.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
210 x 3,50%
7,35.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

7,35.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 57/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 8 de juny de 2018 i Registre
d’Entrada 764/2018 per la Sra. J.W, on comunica les obres de reforma interior d’envans
i substitució de porta de pas amb emplaçament al carrer set, nº 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.
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Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, 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. J.W, on comunica les obres de reforma interior d’envans i
substitució de porta de pas amb emplaçament al carrer set, nº 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.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Tradicional
(CLAU 2)
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 de reforma
interior d’envans i substitució de porta de pas amb emplaçament al carrer set, nº
28Camarles, 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.
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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 IMPORT
% APLICABLE
2.900 x 3,50% 101,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

101,50.-€

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 101,50.-€ amb el
següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
2.900 x 3,50% 101,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

101,50.-€

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

-13-

4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 81/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 16 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 991/2018 per la Sra. C.M.F, on comunica les obres de pavimentar magatzem
al carrer Tretze, nº 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, 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.M.F, on comunica les obres de pavimentar magatzem al carrer
Tretze, nº 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:
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 2)
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 de pavimentar
magatzem al carrer Tretze, nº 1 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 IMPORT
% APLICABLE
600 x 3,50%
21.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

21.-€

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 21.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
600 x 3,50%
21.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
-15-

TOTAL

21.-€

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. 82/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 17 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 993/2018 pel Sr. LL.A.G, on comunica les obres de substitució de banyera per
plat de dutxa al carrer Quaranta-set, nº 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, 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. LL.A.G, on comunica les obres de substitució de banyera per plat de
dutxa al carrer Quaranta-set, nº 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:
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
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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) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de substitució de
banyera per plat de dutxa al carrer Quaranta-set, nº 8 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 IMPORT
% APLICABLE
600 x 3,50%
21.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

21.-€

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.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 21.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
600 x 3,50%
21.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

21.-€

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. 83/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 18 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 996/2018 pel Sr. J.S.P, on comunica les obres de pintar façana i exteriors al
carrer Onze nº 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, 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.S.P, on comunica les obres de pintar façana i exteriors al carrer
Onze nº XX de Camarles, i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
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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:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de pintar façana i
exteriors al carrer Onze nº 19 de Camarles, amb les següents condicions:
1. Es deurà demanar l’ocupació de la via pública abans de començar les obres.
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 IMPORT
% APLICABLE
3.500 x 3,50% 122.,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

122,50.-€

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.
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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 122,50.-€ amb el
següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
3.500 x 3,50% 122,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

122,50.-€

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. 84/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 18 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 997/2018 per la Sra. P.H, on comunica les obres de reforma d’aseo per
reposició de banyera al carrer Deu nº XX.B 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, 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
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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. P.H, on comunica les obres de reforma d’aseo per reposició de
banyera al carrer Deu nº XX.B 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.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de reforma d’aseo
per reposició de banyera al carrer Deu nº 20.B 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 IMPORT
% APLICABLE
2.800 x 3,50%
98,00.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

98,00.-€
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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 98,00.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
2.800 x 3,50%
98,00.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

122,50.-€

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. 85/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 30 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 1050/2018 pel Sr. S.F.V, on comunica les obres de construcció d’arqueta
sifònica al carrer Tres nº 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.
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Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, 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. S.F.V, on comunica les obres de construcció d’arqueta sifònica al
carrer Tres nº 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.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de reforma d’aseo
per reposició de banyera al carrer Deu nº XX.B 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.
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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 IMPORT
% APLICABLE
300 x 3,50%
10,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

10,50.-€

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 10,50.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
300 x 3,50%
10,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

10,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
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9.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 86/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 31 de juliol de 2018 i Registre
d’Entrada 1060/2018 per la Sra. C.C.Q, on comunica les obres de impermeabilització
de terrat i condicionament de façana al carrer Vint-i-dos nº 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, 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.C.Q, on comunica les obres de impermeabilització de terrat i
condicionament de façana al carrer Vint-i-dos nº 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.
Antecedents:
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a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de
impermeabilització de terrat i condicionament de façana al carrer Vint-i-dos nº XX 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 IMPORT
% APLICABLE
1.500 x 3,50%
52,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

52,50.-€

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 52,50.-€ amb el següent
desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
1.500 x 3,50%
52,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

52,50.-€

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

10.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 88/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 2 d’agost de 2018 i Registre
d’Entrada 1077 /2018 per la Sra. S.T.E, on comunica les obres de treure passamà
existent i formació d’envà pladur al carrer Trenta--dos nº 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, 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. S.T.E, on comunica les obres de treure passamà existent i
formació d’envà pladur al carrer Trenta--dos nº XX de Camarles,,i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:
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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:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de treure passamà
existent i formació d’envà pladur al carrer Trenta--dos nº XX 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 IMPORT
% APLICABLE
300 x 3,50%
10,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

10,50.-€

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
-28-

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 10,50.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
300 x 3,50%
10,50.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

10,50.-€

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

11.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 91/2018
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 20 d’agost de 2018 i Registre
d’Entrada 1153 /2018 pel Sr. S.M.A, on comunica les obres de reparació façana al
carrer Quaranta-set nº 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, 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.
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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. S.M.A, on comunica les obres de reparació façana al carrer
Quaranta-set nº 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.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zona d’Urbà
Tradicional (CLAU 2)
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 de reparació
façana al carrer Quaranta-set nº XX de Camarles , amb les següents condicions:
1.-Es deurà demanar l’ocupació de la via pública abans de començar les obres.
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 IMPORT
% APLICABLE
400 x 3,50%
14,00.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

14,00.-€
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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 14,00.-€ amb el següent
desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS IMPORT
% APLICABLE
400 x 3,50%
14,00.-€

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

14,00.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
ALTRES
Sol·licitar al SOC, subvenció per a la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018:
Activitat: integració laboral a Camarles i Lligallos
1 contracte de sis mesos
11.000,00 Euros
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE
LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
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No n’hi varen haver.
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1
No n’hi varen haver.
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II
No n’hi varen haver.
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III,
INNÒCUES O DECLARACIÓ RESPONSABLE.
No n’hi varen haver.

07.- Expedients de Contractació
No n’hi varen haver
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa dona coneixement de la sol·licitud a la Diputació de Tarragona el dia 19 de
gener de 2017, e la Redacció el Document Únic de Protecció Civil Municipal DUPROCIM
09.- Proposicions Urgents
No n’hi varen haver
10.-Torn obert de paraules
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13:30, 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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