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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:        22/2018 
DATA:                         29 de novembre de  2018 
HORA D’INICI:                12:30 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President :     Sra. Sandra Zaragoza Vallés                                                  
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                            Sra. Barbara Curto Camisón 
                                            Sr.   Jordi  Bonet Curto                                                                                                                                               
Secretaria.:             Sra. Teresa Roca Castell 
 
Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS: 
 
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
Es dona lectura a  l’acta de 9 de novembre de 2018 que es aprovada . 
 
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.   
 
No n’hi varen haver. 
 
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda. 
 
Es dona compte  de l’escrit de l’associació del Taxi intermunicipal de Catalunya  de presentació en 
societat del projecte l’ATIC. 
De la concessió de  la subvenció  per import de 15.137,50 euros, Llar d’Infants curs 2017-2018. 
De la concessió de la subvenció de la Diputació  piscines 2018, per import de  3.785,09 Euros. 
De la publicació en el DOGC 7756 de data 27/11/2018 de l’anunci de l’extracte de les bases del 
concurs oposició d’una plaça d’oficial de 1ª laboral fix de fontaner electricista. 
De la publicació en el BOPT 231 de data 3 de desembre de 2018 de l’anunci d’aprovació inicial del 
DUPROCIM, atorgant un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i al·legacions. 
De la publicació al BOPT 220 de data 16 de novembre de 2018 d’exposició al públic pel termini d’un  
mes de l’expedient iniciat per Javier Callau Hierro per l’adequació d’una edificació existent per 
destinar-la a hotel rural i piscina dins de sòl no Urbanitzable. 
De l’informe  tècnic Diputació sobre la revisió de l’expedient de l’activitat de fabricació de canonades 
i accessoris de polièster reforçat amb fibra de vidre emplaçada al Polígon industrial “ Venta Nova” 
parcel·la 91. 
De l’escrit de l’empresa Amiblu,  comunicant a l’Ajuntament que els vessaments del dia 12 de 
novembre, ja han estat solucionats i tot ha quedat netejat en el  termini de les 48 hores donat per 
l’ajuntament, s’adjunten fotos de la neteja. 
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04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. E.C.B, en representació de la Clínica  Dental Camarles, oferint-
se per a realitzat unes xerrades de prevenció i salut oral, als col·legis, llar d’infants, Casal d’Avis, Centre 
de Dia i altres associacions del municipi. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la Clínica Dental Camarles per a que realitzi les xerrades corresponents. 
 
4.2.- Vist l’escrit presentat per el Sr. P.P.P, queixant-se per que una mestra del col·legi Sant Àngel, 
accedeix al pàrquing del col·legi en sentit contrari a la marxa, tot hi haver una senyal que prohibeix 
girar a la dreta, havent-hi a més a més una senyal que restringeix la circulació de vehicles a motor 
entre les 08:45 i les 09:10 hores. 
 
La Junta de Govern Local, vist la queixa presentada per el Sr. P.P, i considerant que té raó, acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la Direcció del Col·legi Sant Àngel, que les senyals de circulació son per a tothom 
iguals, i que per lo tant, si hi ha una senyal que prohibeix la circulació en una direcció així com una 
altra que restringeix la circulació durant una franja horària, s’han de respectar. 
Segon.- Comunicar a la Direcció del Col·legi Sant Àngel, que si no es respecten les senyals viaries, la 
Policia Local pot sancionar a la persona infractora de les normes de circulació. 
 
4.3. Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.G.Q, en representació de l’Agrupació Musical Camarles, 
demanant un ajut econòmic per a fer front a diverses despeses. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.-Atorgar un ajut econòmic per import de 3.000€ 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per el CLUB DE KARATE KUS-HIN KAI sol·licitant un ajut econòmic per a fer 
front a diverses despeses. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.-Atorgar un ajut econòmic d’acord amb el pressupost de l’any 2018. 
 
4.5. Vist l’escrit presentat per la Sra. D.J.M, sol·licitant li retirin la denuncia que li han imposat per no 
respectar el senyal d’estacionament quinzenal, al·legant que amb motiu d’un tractament mèdic, es 
queda impossibilitada durant uns dies i aquestes han coincidit amb el canvi de quinzena. 
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La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Comunicar a la reclamant que la denuncia, en forma no es pot retirar. 
 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS   
 
05a-1) Vist l’expedient 51/2018, incoat a instància de la senyora M.I.E.M, amb domicili al carrer Vint-
i-dos, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per la construcció d’una tanca 
exterior, substitució d’una paret existents i realització d’una solera exterior, amb emplaçament al 
polígon XX – parcel·la XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la senyora M.I.E.M, amb domicili al carrer Vint-i-
dos, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per la construcció d’una tanca 
exterior, substitució d’una paret existents i realització d’una solera exterior, amb emplaçament al 
polígon XX – parcel·la XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 600 euros, sota les condicions 
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat, Decret 201/94 i Llei 15/03 de protecció del 
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
21 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,50 € amb 
un import total de 22,50 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció 
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-2) Vist l’expedient 120/2018, incoat a instància del senyor F.B.S, amb domicili al carrer Quaranta-
quatre núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per l’ampliació del magatzem 
existent, amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre núm. XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe DESFAVORABLE dels Serveix Tècnics Municipals, ACORDA: 
 
Primer.- SUSPENDRE la llicència d’obres sol·licitada per el  senyor F.B.S, amb domicili al carrer 
Quaranta-quatre núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per l’ampliació del 
magatzem existent, amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre núm. XX de Camarles, fins que no 
aporti la següent documentació: 
 

a) Projecte tècnic signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent. 
b) Full de assumeix. 
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05a-3) Vist l’expedient 102/2018, incoat a instància de la senyora S.B.P, amb domicili al carrer Vint-i-
quatre, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per adequació d’una terrassa 
existent, amb emplaçament al carrer Vint-i-quatre, núm. XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada a la senyora S.B.P, amb domicili al carrer Vint-i-
quatre, núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per adequació d’una terrassa 
existent, amb emplaçament al carrer Vint-i-quatre, núm. XX de Camarles, amb un pressupost d’obra 
de 600 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les 
especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat, Decret 201/94 i Llei 15/03 de protecció del 
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
21 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,50 € amb 
un import total de 22,50 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció 
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-4) Vist l’expedient 116/2018, incoat a instància del senyor M.M.B, amb domicili al carrer Vint-i-
tres, núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a substitució de coberta en caseta 
existent, amb emplaçament al Polígon XX parcel·la XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe DESFAVORABLE dels Serveix Tècnics Municipals, ACORDA: 
 
Primer.- SUSPENDRE la llicència d’obres sol·licitada per el  senyor M.M.B, amb domicili al carrer Vint-
i-tres, núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a substitució de coberta en caseta 
existent, amb emplaçament al Polígon XX parcel·la XX de Camarles, fins que no aporti la següent 
documentació: 
 

a) Projecte tècnic signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent. 
b) Full de assumeix. 

 
05a-5) Vist l’expedient 26/2018, incoat a instància del senyor F.M.B, amb domicili al carrer Trenta, 
núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a restauració de la caseta del motor 
existent de 1 metre x 3 metres, amb emplaçament al carrer Trenta, núm. XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel senyor F.M.B, amb domicili al carrer Trenta, núm. 
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a restauració de la caseta del motor existent 
de 1 metre x 3 metres, amb emplaçament al carrer Trenta, núm. XX de Camarles, amb un pressupost 
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d’obra de 500 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les 
especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat, Decret 201/94 i Llei 15/03 de protecció del 
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
17,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,25 € 
amb un import total de 18,75 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la 
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
 
05a-6) Vist l’expedient 113/2018, incoat a instància del senyor F.M.B, amb domicili al carrer Trenta, 
núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a fer obertura per a col·locar una 
finestra d’alumini i acabats interiors i exteriors, amb emplaçament a la Masia del Tremendo s/n de 
Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel senyor F.M.B, amb domicili al carrer Trenta, núm. 
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a fer obertura per a col·locar una finestra 
d’alumini i acabats interiors i exteriors, amb emplaçament a la Masia del Tremendo s/n de Camarles, 
amb un pressupost d’obra de 900 euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències 
urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat, Decret 201/94 i Llei 15/03 de protecció del 
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 
31,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 2,25-€ 
amb un import total de 33,75-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la 
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
B) OBRES MAJORS 
 
a) No n’hi varen haver. 
 
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS 
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1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 118/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 14 de novembre de 2018 i Registre d’Entrada 
1541/2018 per la senyora J.R.C, on comunica les obres d’arranjament de façana i bany i col·locació 
de gres al patí, amb emplaçament al carrer Vint-i-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, 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 
J.R.C, on comunica les obres d’arranjament de façana i bany i col·locació de gres al patí, amb 
emplaçament al carrer Vint-i-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: 
 
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 URBA, Zona d’Urbà Tradicional  
(CLAU 2) 
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres d’arranjament de façana i bany 
i col·locació de gres al patí, amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit núm. 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  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2700 x  3,50% 
                                   

94,50-€ 

TOTAL  94,50-€ 

 
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 94,50.-€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2700  x  3,50% 
                                   

94,50.-€ 

TOTAL  94,50.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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2.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 74/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 6 de juliol de 2018 i Registre d’Entrada 931/2018 
per l’empresa PROPA S.L., on comunica les obres de connexió a la xarxa de clavegueram, amb 
emplaçament al Polígon Industrial Venta Nova 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 
l’empresa PROPA S.L., on comunica les obres de connexió a la xarxa de clavegueram, amb 
emplaçament al Polígon Industrial Venta Nova 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 URBA, Zona d’Industria  (CLAU 
7) 
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de connexió a la xarxa de 
clavegueram, amb emplaçament al Polígon Industrial Venta Nova 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 IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 640 x  3,50% 
                                   

22,40-€ 

TOTAL  22,40-€ 

 
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 22,40 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 640  x  3,50% 
                                   

22,40.-€ 

TOTAL  22,40.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 98/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 20 de setembre de 2018 i Registre d’Entrada 
1289/2018 per F.L.S, on comunica les obres de pavimentar amb formigó el magatzem emplaçat a la 
Ctra. Nacional 340, km. 10XX 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 
F.L.S, on comunica les obres de pavimentar amb formigó el magatzem emplaçat a la Ctra. Nacional 
340, km. 10XX 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 URBA, Zona Urbanitzable  
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de pavimentar amb formigó el 
magatzem emplaçat a la Ctra. Nacional 340, km. 1091 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 IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 300 x  3,50% 
                                   

10,50-€ 

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  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 300  x  3,50% 
                                   

10,50.-€ 

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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4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 100/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 24 de setembre de 2018 i Registre d’Entrada 
1301/2018 per E.M.P, on comunica les obres de col·locació de 12 m2 de gres al magatzem i tapiar 
una porta amb emplaçament al C/ 43, 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 
E.M.P, on comunica les obres de col·locació de 12 m2 de gres al magatzem i tapiar una porta amb 
emplaçament al C/ 43, 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: 
 
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal  a SOL URBA, Zona Urba Tradiconal 
(CLAU 2)  
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de col·locació de 12 m2 de gres 
al magatzem i tapiar una porta amb emplaçament al C/ 43, nº 9 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 IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 800 x  3,50% 
                                   

28-€ 

TOTAL  28-€ 

 
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 28 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 800  x  3,50% 
                                   

28.-€ 

TOTAL  28.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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5.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 101/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 26 de setembre de 2018 i Registre d’Entrada 
1307/2018 per C.N.R, on comunica les obres de per canviar porta del magatzem i finestres amb 
emplaçament a la Plaça Tortosa, 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 
C.N.R, on comunica les obres per canviar porta del magatzem i finestres amb emplaçament a la Plaça 
Tortosa 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 URBA, Zona Urba Tradiconal 
(CLAU 2)  
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres per canviar porta del magatzem 
i finestres amb emplaçament a la Plaça Tortosa, 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 IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.400 x  3,50% 
                                   

84-€ 

TOTAL  84-€ 

 
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 84.-€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.400  x  3,50% 
                                   

84.-€ 

TOTAL  84.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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6.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 104/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 2 d’octubre de 2018 i Registre d’Entrada 
1347/2018 per R.R.M, on comunica les obres de reforma interior i façana, alicatats terra, cuina i canvi 
de banyera per plat de dutxa amb emplaçament al C/ 38, 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 
R.R.M, on comunica les obres de reforma interior i façana, alicatats terra, cuina i canvi de banyera 
per plat de dutxa amb emplaçament al C/ 38, 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 URBA, Zona Urba Tradiconal 
(CLAU 2)  
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de reforma interior i façana, 
alicatats terra, cuina i canvi de banyera per plat de dutxa amb emplaçament al C/ 38, 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  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 5.400 x  3,50% 
                                   

189-€ 

TOTAL  189-€ 

 
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 189.-€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 5.400  x  3,50% 
                                   

189.-€ 

TOTAL  189.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 105/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 5 d’octubre de 2018 i Registre d’Entrada 
1372/2018 per J.M.M, on comunica les obres reforma terra i bany amb emplaçament al carrer Trenta, 
nº XX – Xn. C 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 
J.M.M, on comunica les obres reforma terra i bany amb emplaçament al carrer Trenta, nº XX – Xn. C 
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 URBA, Zona Urbà Tradicional 
(CLAU 2)  
b) Les obres s’ajusten a la normativa  sectorial que li es d’aplicació 
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres de reforma terra i bany amb 
emplaçament al carrer Trenta, nºXX  – Xn. C 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 IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.050 x  3,50% 
                                   

71,75-€ 

TOTAL  71,75-€ 

 
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 71,75.-€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.050  x  3,50% 
                                   

71,75.-
€ 

TOTAL  71,75.-
€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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8.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 115/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 
 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 12 de novembre de 2018 i Registre d’Entrada 
1530/2018 per D.M.S, on comunica les obres de tombar envans per unificar menjador i habitació i 
sol·licitar autorització per col·locar un contenidor de runa amb emplaçament al carrer Vint-i-nou, 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 
D.M.S, on comunica les obres de tombar envans per unificar menjador i habitació i sol·licitar 
autorització per col·locar un contenidor de runa amb emplaçament al carrer Vint-i-nou, 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 URBA, Zona 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 tombar envans per unificar 
menjador i habitació i sol·licitar autorització per col·locar un contenidor de runa amb emplaçament 
al carrer Vint-i-nou, 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  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 100 x  3,50% 
                                   

3,50-€ 

TOTAL  3,50-€ 

 
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 3,50.-€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 100  x  3,50% 
                                   

3,50.-€ 

TOTAL  3,50.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
 
4)  EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL  
     DE LES ACTIVITATS 

 
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1 
 

No n’hi van haver. 
 
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1 

 
No n’hi varen haver. 

 
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II 

 
- J.L.F.B, es dona compte de l’informe favorable emès pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació respecte al Pla de Gestió de dejeccions ramaderes, per 
l’ampliació de l’explotació de pollastres d’engreix que passarà de 55.000 a 66.000 
pollastres i quin emplaçament és al paratge “La Granadella”, marca oficial 167CG. 

 
ALTRES 
 

06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS 
 
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1 
 
No n’hi varen haver. 
 
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1 

 
No n’hi varen haver. 
 
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II 
 
No n’hi varen haver. 

 
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III,  INNÒCUES O 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. 
 

No n’hi  varen haver. 
 
07.- Expedients de Contractació 
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1.- Expedient de contractació, Contracte Menor Enderrocament immoble i tancat solar carrer Vint-i-
set, núm. 27-29 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

31-Mobra/2018 Enderrocament immoble i tancat solar carrer Vint-i-set,27-29 

 
 

Ignasi Vallés Querol 
NIF 47823094E 

 
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.  
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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: 7000000-8  
 
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 3 dies. 
 
1.5. El preu del contracte és de  14.418,00 ,- €, i  3.027,78 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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   31-Mobra/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    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.  
 
2.- Expedient de contractació, Contracte Menor Subministrament Biotrituradora treballs 
desbroçaments  i camins de titularitat municipal 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

30-Msubm/2018 Adquisició maquina biotrituradora Taller Gandia, C.B 
CIF E43115989 

 
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. 
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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: 3414400-2  
 
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. 
 
1.5. El preu del contracte és de 8.359,51 ,- €, i  1.755,50 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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   30-MSubm/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
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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.  
 
3.- .- Expedient de contractació, Contracte Menor Remodelació Plaça dels LLigallos 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

32-Mobra/2018 Remodelació Plaça dels LLigallos 
 
 

Maria Jesús Abril Martí 
NIF 52609303T en nom de JARDIDELTA 

 
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. 
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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: 45233200-1  
 
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 60 dies. 
 
1.5. El preu del contracte és de  17.801,00 €, i  3.738,21  d’IVA. 
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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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   32-Mobra/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    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.  
 
4.- .- Expedient de contractació, Contracte Menor Serveis Organització festejos taurins Festa segregació 
desembre 2018 
 
Fets  
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1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

33-Mserv/2018 Festejos taurins Festa segregació desembre 2018 Hilario Princep Martínez 
DNI 40908487C 

 
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: 
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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: 79954000 -6  
 
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 2 dies. 
 
1.5. El preu del contracte és de  2.000,00 ,- €, i  420,00  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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   33-Mserv/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    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. 
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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 
 
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta de Govern Local, que la contractació de personal 
respecte al personal d’esplais, piscines etc... es facin bans i un procés de participació ciutadana, en 
definitiva es  publiqui  l’e-bando, per a general coneixement, i es dono obertura d’una borsa de treball 
per a properes contractacions. 
 
09.- Proposicions Urgents 
 
1.-Vista la 4ª Certificació de l’obra “Adequació de les antigues escoles” presentada per 
Construcciones José Maria Miró S.L, per import de 13.938,24 Euros, la Junta de Govern Local acorda 
procedir a la seva aprovació i trametre l’expedient a la Diputació de Tarragona. 
 
2.-Vista la 2ª Certificació de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase” presentada per  Obres i 
Contractes Penta S.A, per import de 18.011,18 Euros, la Junta de Govern Local acorda procedir a la 
seva aprovació i trametre l’expedient a la Diputació de Tarragona. 
 
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÖ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES D’ENSENYAMENT 
POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2018/2019. 
 
En data 30 d’octubre de  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  proposa garantir el servei de transport  als alumnes d’ensenyament postobligatori curs 2018-
2019. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni , per a l’ajuntament es  preveu de  1.770,00 Euros . 
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: 
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1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Camarles per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori  (10 alumnes) per al curs 
escolar 2018/2019  
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 
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 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
Intervingué el  1er Tinent d’Alcalde , Sr. Brull  per a comentar els actes de la festa de la segregació del 
desembre,  entre els que hi haurà  sopar i orquestra al pavelló municipal, amb un cost aproximat de 
5 euros per persona. 
 
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  
 
 
 
 
 
 


