JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2019.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

4/2019
28 de febrer de 2019
12:30 hores
14:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto
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 19 de febrer de 2019 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 la Sentencia 35/2019 Procediment Abreviat 488/2017-A , Baltasar Bonet Vila contra
l’Ajuntament de Camarles- “ Bases i convocatòria Procés selectiu selecció de personal funcionari interí
arquitecte tècnic (grup A2) amb formació de borsa de treball.
Recurs contenciós administratiu que es DESESTIMAT, donant la raó a l’Ajuntament.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. P.F.B, sol·licitant fraccionament del deute total de 795,51 Euros,
període executiu Expedient Base gestió ingressos : 2015/92484.
La Junta de Govern Local, Acorda:
Primer.- Estimar el fraccionament sol·licitat del deute per termini de 12 mesos, tenint en compte que el
20 de març de 2019 es farà el primer pagament.
Segon.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos Locals, per al seu coneixement i efectes.

4.2.- Vist l’escrit presentat per J.T.R.M, sol·licitant fraccionament del deute total de 8.102,32 Euros,
període executiu Expedient Base gestió ingressos : 1-2011/052666.
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La Junta de Govern Local, Acorda:
Primer.- Estimar el fraccionament sol·licitat del deute per termini de 24 mesos, tenint en compte que el
20 d’abril de 2019 es farà el primer pagament.
Segon.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos Locals, per al seu coneixement i efectes.
4.3.- Vist l’escrit presentat per la Sra. S.E.M, sol·licitant llicència de divisió horitzontal del seu immoble
ubicat al carrer Vint-i-dos, nº XX.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis Tècnics Municipals,
acorda:
a)

Aprovar la proposta presentada per la sol·licitant de la que en resultaran dues parts: una de 60’20
m2 i una altra de 83’80 m2.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent, per import de 60.-€
4.4.- Vist l’escrit presentant per el Sr. F.B.C, sol·licitant treball a l’ajuntament.
La Junta de Govern Local, acorda, comunicar al sol·licitant que s’haurà d’adreçar-se al Consell Comarcal,
que fan programes de formació i de situació d’atur de llarga durada.
4.5.- Vist l’escrit presentant per CORAL SANT JAUME APÒSTOL, sol·licitant un ajut econòmic per tal de
poder fer front a les activitats que tenen programades per al proper any 2.019.
La Junta de Govern Local, acorda, comunicar a l’entitat sol·licitant que els atorgaran un ajut econòmic
d’acord amb el pressupost de l’any 2019.
4.6.- Vist l’escrit presentant per la Sra. S.R.V, sol·licitant la baixa dels rebuts de Taxes d’escombraries, anys
2014, 2015, 2016 i 2017, al·legant que no disposen d’aquest servei.
La Junta de Govern Local, acorda:
a)
b)
c)
d)

Denegar el sol·licitat per la peticionaria.
El servei de recollida d’escombraries no es presta porta a porta.
Hi ha contenidors de recollida selectiva per tot el municipi.
Si el local el te llogat, pot derivar el pagament d’aquest rebut en els llogaters.

4.7.- Vist l’escrit presentat per la Sra. N.M.M, sol·licitant la bonificació corresponent a la Llar d’Infants, per
disposar del carnet de família nombrosa.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
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4.8.- Vist l’escrit presentant per la Sra. E.Q.M, sol·licitant un ajut econòmic a la Penya Taurina Balcó del
Delta.
La Junta de Govern Local, acorda, comunicar a l’entitat sol·licitant que els atorgaran un ajut econòmic
d’acord amb el pressupost de l’any 2019.

5) EXPEDIENTS URBANÍSTICS
a) LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRA MENOR
05a-1) Vist l’expedient 4/2019, incoat a instància del Sr. S.S.A, amb domicili al carrer Sant Roc núm. XX2
de Deltebre, en sol·licitud de llicència urbanística per a cobrir un porxo i construcció d’una bassa amb
emplaçament al carrer Vint-i-set núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. S.S.A, amb domicili al carrer Sant Roc núm. XX
de Deltebre, en sol·licitud de llicència urbanística per a cobrir un porxo i construcció d’una bassa amb
emplaçament al carrer Vint-i-set núm. XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 43.867.-€ euros, sota
les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat t.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
1.535,34 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 109,65-€
amb un import total de 1.645 -€, 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 52/2018, incoat a instància del Sr. P.M.F, amb domicili al carrer IES de Camarles, en
sol·licitud de llicència urbanística per a reparar tanca interior de 35 metres lineals per 1,5 d’alçada amb
emplaçament al paratge “La Granadella” enfront de l’IES de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. P.M.F, amb domicili al carrer IES de Camarles,
en sol·licitud de llicència urbanística per a reparar tanca interior de 35 metres lineals per 1,5 d’alçada amb
emplaçament al paratge “La Granadella” enfront de l’IES de Camarles, amb un pressupost d’obra de
1.250.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques
següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 43,75
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 3,12-€ amb un
import total de 46,87 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
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05a-3) Vist l’expedient 117/2018, incoat a instància de la Sra. M.C.B.A, amb domicili al carrer Vuit núm. XX
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un cobert amb emplaçament al
carrer Vuit núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.C.B.A, amb domicili al carrer Vuit núm. XX
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un cobert amb emplaçament al
carrer Vuit núm. XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 1.500.-€ euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 52,50
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 3,75-€ amb un
import total de 56,25 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-4) Vist l’expedient 128/2018, incoat a instància de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L.U., amb domicili a la carretera Valencia núm. 340 Km. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència
urbanística per a projecte de legalització d’estesa elèctrica de baixa tensió per subministrament a la
parcel·la 45 del polígon X de Camarles, propietat de J.M.M.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.,
amb domicili a la carretera Valencia núm. 340 Km. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència
urbanística per a projecte de legalització d’estesa elèctrica de baixa tensió per subministrament a la
parcel·la 45 del polígon X de Camarles, propietat de J.M.M, amb un pressupost d’obra de 569,78.-€ euros,
sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la instal·lació del puntalet metàl·lic, per part del sol·licitant, s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la,
aquesta línia actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles és de 8 metres des de l’eix del
camí.
b) la instal·lació d’aquest puntalet seguirà les especificacions constructives reflectides a la “Guia
Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió.
c) S’adjunta detall constructiu del puntalet.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 19,94
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,42-€ amb un
import total de 21,36 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-5) Vist l’expedient 2/2018, incoat a instància del Sr. J.G.S, amb domicili al carrer Sis núm. X de
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir un sopluig de 15 m2 amb emplaçament al
carrer Dinou, núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
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Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. J.G.S, amb domicili al carrer Sis núm. X de
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir un sopluig de 15 m2 amb emplaçament al
carrer Dinou, 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.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 21 € i
la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,5-€ amb un import
total de 22,50 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de
l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-6) Vist l’expedient 87/2018, incoat a instància de l’empresa IMMOBILIÀRIA RIO NARANJA S.L., amb
domicili al carrer Aldea núm. 9 (Polígon Industrial Venta Nova) de Camarles, en sol·licitud de llicència
urbanística per a instal·lar una caixa TMF10 per subministrament elèctric a la nau industrial de CYTECMA
emplaçada al C/ Aldea, nº 9 (Polígon Industrial “Venta Nova”) de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa IMMOBILIÀRIA RIO NARANJA S.L., amb
domicili al carrer Aldea núm. 9 (Polígon Industrial Venta Nova) de Camarles, en sol·licitud de llicència
urbanística per a instal·lar una caixa TMF10 per subministrament elèctric a la nau industrial de CYTECMA
emplaçada al carrer Aldea, nº 9 (Polígon Industrial “Venta Nova”) de Camarles, amb un pressupost d’obra
de 2.500.€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) deurà dipositar una fiança de 1.500 € per ocupar terrenys de domini públic al realitzar la rasa.
b) abans de començar les obres s’informarà als serveis tècnics municipals per tal de supervisar les
obres.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 87,50
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 6,25-€ amb un
import total de 93,75 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-7) Vist l’expedient 110/2018, incoat a instància del Sr. M.A, amb domicili a la Mallada, polígon X
parcel·la XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir una tanca romboidal
galvanitzada de 1,50 m. d’alçada x 2,50 m. de llarg i un porto de 2x2x1,5 amb emplaçament al polígon X
parcel·la XX partida La Mallada de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe desfavorable emès per els Serveis Tècnics Municipals, ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. M.A, amb domicili a la
Mallada, polígon X parcel·la XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir una tanca
romboidal galvanitzada de 1,50 m. d’alçada x 2,50 m. de llarg i un porto de 2x2x1,5 amb emplaçament al
polígon X parcel·la XX partida La Mallada de Camarles, fins que no siguin s’aporti la següent documentació:
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a) Haurà d’aportar autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per la proximitat al barranc.
05a-8) Vist l’expedient 114/2018, incoat a instància del Sr. J.J.M.B, amb domicili al carrer Les Flors núm.
XX dels Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per construcció d’una piscina
amb emplaçada al carrer Les Flors núm. XX dels Lligallo del Gànguil de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe desfavorable emès per els Serveis Tècnics Municipals, ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. J.J.M.B, amb domicili al
carrer Les Flors núm. XX dels Lligallo del Gànguil de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per
construcció d’una piscina amb emplaçada al carrer Les Flors núm. XX dels Lligallo del Gànguil de Camarles,
fins que no siguin s’aporti la següent documentació:
a) Haurà d’aportar autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per la proximitat al barranc.
05a-9) Vist l’expedient 90/2018, incoat a instància de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.,
amb domicili a la carretera València N-340 km. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística
per projecte de legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la parcel·la
185 – polígon X de Camarles, propietat del Sr. J.M.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.,
amb domicili a la carretera València N-340 km. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística
per projecte de legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la parcel·la
185 – polígon X de Camarles, propietat del Sr. J.M, amb un pressupost d’obra de 639,93.€ euros, sota les
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la instal·lació de la CDU (per part del sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la, aquesta
línia actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles és des de 8 metres de l’eix del camí.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 22,39
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,60-€ amb un
import total de 23,99 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05a-10) Vist l’expedient 95/2018, incoat a instància de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L.U.,
amb
domicili
a
la
carretera
València
N-340,
p.k.
1157,5
de
Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lar una caixa TMF10 per subministrament
elèctric a la nau industrial de CYTECMA emplaçada al carrer Aldea, nº 9 (Polígon Industrial “Venta Nova”)
de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U.,
amb
domicili
a
la
carretera
València
N-340,
p.k.
1157,5
de
Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística pel projecte de legalització d’estesa cable soterrani de
baixa tensió per a subministrament a nom de Inmobiliaria Rio Naranja S.A. a realitzar en la nau industrial
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ubicada al carrer Aldea, nº 9 (Polígon Industrial “Venta Nova”) de Camarles, amb un pressupost d’obra de
1.165,41.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les
especifiques següents:
a) la instal·lació de la CS + CGP (per part del sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 40,79
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 2,91-€ amb un
import total de 43,70 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
A) OBRES MAJORS
05b-1) Vist l’expedient 16/2018, incoat a instància de la Sra. M.E.B, amb domicili al carrer Deu, núm. XX
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir la 2ª fase, tancaments exteriors, acabats
i instal·lacions de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al carrer Nou, núm. X de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.E.B, amb domicili al carrer Deu, núm. XX de
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir la 2ª fase, tancaments exteriors, acabats i
instal·lacions de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al carrer Nou, núm. X de
Camarles, amb un pressupost d’obra de 114.703,67.-€ euros, sota les condicions generals establertes per
a les llicències urbanístiques.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
4.014,63 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 286,75-€
amb un import total de 4.301,38-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la
inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.

05b-2) Vist l’expedient 5/2019, incoat a instància de la Sra. M.B.N, amb domicili al carrer Vint-i-set, núm.
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a per a reforma interior en planta primera amb
emplaçament al carrer Vint-i-set, nº XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.B.N, amb domicili al carrer Vint-i-set, núm.
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a per a reforma interior en planta primera amb
emplaçament al carrer Vint-i-set, nº XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 22.251,15.-€ euros,
sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents;
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 778,80
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 55,61 € amb un
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import total de 834,41-€, 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 3/2019, incoat a instància del Sr. I.V.Q, amb domicili al carrer Trenta-nou, núm. XX
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderroc de les edificacions existents al carrer
Trenta-nou, nº XX, XX i XX5 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. I.V.Q, amb domicili al carrer Trenta-nou, núm.
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderroc de les edificacions existents al carrer
Trenta-nou, nº XX, XX i XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 3.700.-€ euros, sota les condicions
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 129,50
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 9,25-€ amb un
import total de 138,75-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
B) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 109/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 31 d’octubre de 2018 i Registre d’Entrada 1479/2018
per F.B.B, on comunica les obres de canviar “bordillos” enfront de la porta del magatzem per entrada de
vehicles amb emplaçament al carrer Cinquanta-cinc, nº Xde 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.B.B,
on comunica les obres de canviar “bordillos” enfront de la porta del magatzem per entrada de vehicles
amb emplaçament al carrer Cinquanta-cinc, 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:
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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 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 de canviar “bordillos”
enfront de la porta del magatzem per entrada de vehicles amb emplaçament al carrer Cinquanta-cinc, nº
7 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

200 x 3,50%

IMPORT
7.-€
7.-€

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.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

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

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. 112/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 6 de novembre de 2018 i Registre d’Entrada
1506/2018 per A.C.M, on comunica les obres de pavimentar pati interior de 45 m2 en formigó amb
emplaçament al carrer Quaranta-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.
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
A.C.M, on comunica les obres de pavimentar pati interior de 45 m2 en formigó amb emplaçament al carrer
Quaranta-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 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 menors de pavimentar pati interior
de 45 m2 en formigó amb emplaçament al carrer Quaranta-tres, nº 26 de Camarles, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
500 x 3,50%
17,50.-€
17,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 17,50.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
500 x 3,50%
17,50.-€
17,50.-€

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. 121/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 21 de novembre de 2018 i Registre d’Entrada
1592/2018 per M.C.T.N, on comunica les obres de reparació de goteres, canviar 5 metres passamà del
balcó, modificar arqueta sifònica i revestir paret del pati de llums amb emplaçament al carrer Quarantatres, nº XX de Camarles.
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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. XX 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
M.C.T.N, on comunica les obres de reparació de goteres, canviar 5 metres passamà del balcó, modificar
arqueta sifònica i revestir paret del pati de llums amb emplaçament al carrer Quaranta-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 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 de goteres, canviar 5
metres passamà del balcó, modificar arqueta sifònica i revestir paret del pati de llums amb emplaçament
al carrer Quaranta-tres, nº 24 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
900 x 3,50%
31,50.-€
31,50-€
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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 31,50.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
900 x 3,50%
31,50.-€
31,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 122/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 4 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1662/2018 per J.C.M, on comunica les obres de reparació de goteres amb emplaçament al carrer
Quaranta-un, 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
J.C.M, on comunica les obres de reparació de goteres amb emplaçament al carrer Quaranta-un, nº X de
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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 reparació de goteres amb
emplaçament al carrer Quaranta-un, nº 5 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

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

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.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
200 x 3,50%
TOTAL

7.-€
7.-€

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. 123/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 4 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1663/2018 per R.C.C, on comunica les obres de col·locació de porta magatzem per reposició de l’existent
i reparació de goteres a la coberta amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre, 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 R.C.C,
on comunica les obres de col·locació de porta magatzem per reposició de l’existent i reparació de goteres
a la coberta amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre, 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
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c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres menors de col·locació de porta
magatzem per reposició de l’existent i reparació de goteres a la coberta amb emplaçament al carrer
Quaranta-quatre, nº 74 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
2000 x 3,50%
70.-€
70.-€

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 70.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
2000 x 3,50%
70.-€
70.-€

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. 124/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 10 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1696/2018 per COSTA SEDA S.L., on comunica les obres per la construcció d’una caseta per a la instal·lació
d’un grup electrogen amb emplaçament al polígon 1 – parcel·la XX2 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 desfavorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d’edificació i ús del sòl
comunicats no són conformes a la vigent normativa urbanística.
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 la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- DENEGAR la comunicació prèvia presentada per COSTA SEDA S.L., per a la construcció d’una
caseta per a la instal·lació d’un grup electrogen amb emplaçament al polígon 1 – parcel·la XX2 de Camarles
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe desfavorable 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 segons l’article 162 del POUM de Camarles, es troba en SOL NO URBANITZABLE Sòl de
Protecció Territorial (CLAU 21.a)
b) Les obres consistiran en la construcció d’una caseta d’eines.
c) Segons el Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre, en
l’article 26 es determina una superfície mínima de la finca de 2.000m2 per la construcció d’una caseta
d’eines.
d) Segons la documentació aportada la finca en estudi situada al polígon 1, parcel·la 132 no compleix la
superfície mínima establerta ple Pla Director.
e) Per tot l’exposat l’informe és DESFAVORABLE”
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.

7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 125/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 10 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1697/2018 per F.M.P, on comunica les obres de tanca metàl·lica i porta d’accés amb emplaçament al
polígon X8 – parcel·la XX de Camarles.
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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.M.P, on comunica les obres de tanca metàl·lica i porta d’accés amb emplaçament al polígon 18 – 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) Segons l’article 162 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO URBANITZABLE, Sòl de
Protecció Territorial (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 tanca metàl·lica i porta
d’accés amb emplaçament al polígon 18 – parcel·la XX de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La tanca serà de malla de simple torsió i de color adient amb l’entorn.
2.- Abans de començar les obres es determinarà la alineació de la tanca amb els serveis tècnics
municipals.
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:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
1.200 x 3,50%
42.-€
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 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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

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

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. 126/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 20 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1773/2018 per M.A.V, on comunica les obres de col·locació de teula i revocar façana a la construcció
existent amb emplaçament al polígon 1 – 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.
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:
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Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada per
M.A.V, on comunica les obres de col·locació de teula i revocar façana a la construcció existent amb
emplaçament al polígon 1 – 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, sol de Protecció
Territorial (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 de teula i
revocar façana a la construcció existent amb emplaçament al polígon 1 – parcel·la 46 de Camarles, amb
les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi ambient
i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
3.000 x 3,50%
105.-€
105.-€

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 105.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
3.000 x 3,50%
105.-€
105.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal .
9.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 1/2019 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 9 de gener de 2019 i Registre d’Entrada 63/2019
per M.R.F.F, on comunica les obres de tapar una porta d’accés a l’habitatge i desguàs de la cuina
amb emplaçament al carrer Sant Joan, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a
règim de comunicació prèvia.
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, 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
M.R.F.F, on comunica les obres de tapar una porta d’accés a l’habitatge i desguàs de la cuina amb
emplaçament al carrer Sant Joan, núm. XX del Lligallo del Gànguil de Camarles i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a
l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a comunicació prèvia.
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Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal a SOL URBÀ, Zòna d’Urbà Tradicional ,
LLIGALLO DEL GÀNGUIL (CLAU 3)
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació
c) Procedeix donar-se per Assabentat de la Comunicació de les obres menors de tapar una porta
d’accés a l’habitatge i desguàs de la cuina amb emplaçament al carrer Sant Joan, núm. 97 del Lligallo
del Gànguil de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi ambient
i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
500 x 3,50%
17,50-€
17,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia
incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística,
però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia
naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de
comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 17,50.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
500 x 3,50% 17,50.-€
17,50.-€

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

22

10.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 127/2018 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 20 de desembre de 2018 i Registre d’Entrada
1775/2018 per J.G.S, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 127/18 per a fer una
lloseta de formigó i 6 pilars metàl·lics per a un rafal amb emplaçament al carrer Dinou, 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 J.G.S,
vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 127/18 per a fer una lloseta de formigó i 6
pilars metàl·lics per a un rafal amb emplaçament al carrer Dinou, 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 menors de fer una lloseta de formigó
i 6 pilars metàl·lics per a un rafal amb emplaçament al carrer Dinou, nº 21 de Camarles, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
4.200 x 3,50%
147.-€
147.-€

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 147.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
4.200 x 3,50%
147.-€
147.-€

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. 6/2019 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 28 de gener de 2019 i Registre d’Entrada 157/2018
per I.V.Q, on comunica les obres de fer paviment de formigó amb emplaçament al carrer Trenta-nou, nº
XX, XX i 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
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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 I.V.Q,
on comunica les obres de fer paviment de formigó amb emplaçament al carrer Trenta-nou, nº XX, XX i 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 menors de fer paviment de formigó
amb emplaçament al carrer Trenta-nou, nº XX, XX i 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.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
3.000 x 3,50%
105.-€
105.-€

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 105.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
3.000 x 3,50%
105.-€
105.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal
12.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 8/2019 EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 31 de gener de 2019 i Registre d’Entrada 176/2019
per C.B.B, on comunica les obres per a reformar WC amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, 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 C.B.B,
on comunica les obres per a reformar WC amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, 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 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 de canviar “bordillos”
enfront de la porta del magatzem per entrada de vehicles amb emplaçament al carrer Cinquanta-cinc, nº
7 de Camarles, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Les obres no començaran sense la prèvia supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
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
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
614 x 3,50%
21,49.-€
21,49.-€

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 21,49.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal
TOTAL

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT
614 x 3,50% 21.49.-€
21,49.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal
ALTRES
1.-Expedient: Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic en sòl Urbà M.C.G.F.
Identificació de l’expedient: 2019-001
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: M.C.G.F
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Emplaçament: Carrer Dinou, núm. 4
Antecedents:
Amb data 28 de febrer de 2019 la Sra. M.C.G.F va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici d’una
activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Dinou, núm. X del municipi de
Camarles.
Fonaments de Dret:
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 22/15 de data 22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístics, regula els “habitatges d’ús turístic”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Carrer Dinou, núm. X del municipi
de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de la verificació posterior del
compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat. L’exercici de
l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin
lliurat les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic amb numero
2019-001.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, tots
els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan competent
en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les
persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 159/2012,
els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries:
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia.
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el
propietari o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord
amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament
a les persones.
Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.
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2.-Expedient: Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic en sòl Urbà O.M.P.
Identificació de l’expedient: 2019-002
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: O.M.P
Emplaçament: Carrer Trenta, núm. XX
Antecedents:
Amb data 28 de febrer de 2019 la Sra. Olga Melich Pujol va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici
d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Trenta, núm. 63 del
municipi de Camarles.
Fonaments de Dret:
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 22/15 de data 22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístics, regula els “habitatges d’ús turístic”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Carrer Trenta, núm. XX del
municipi de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de la verificació posterior del
compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat. L’exercici de
l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin
lliurat les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic amb numero
2019-002.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, tots
els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan competent
en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les
persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 159/2012,
els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries:
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia.
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el
propietari o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la
Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord
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amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament
a les persones.
Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.
Altres.- Llicències gossos Perillosos
Expedient 1/209
Amb data 22 de febrer de 2019, R.E 327, el Sr. J.R.C.V, ha sol·licitat llicència municipal per a la tinença
d’un gos dels considerats com a potencialment perillosos segons la legislació vigent.
Amb la sol·licitud de llicència acompanya la documentació preceptiva segons la legislació vigent.
Per tot això la Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Concedir al Sr. J.R.C.V, la llicència per a la tinença d’un gos de la seva propietat dels considerats
com a potencialment perillosos.
Nom roc
Gos Mascle
Raça PITBULL
Mida: gran
Microxip 981098106684378
Segon.- Inscriure al gos en el Registre municipal de gossos d’aquest ajuntament, previ abonament de la
taxa corresponent.
Tercer. L’interessat deurà liquidar la taxa per import de 40,00 Euros en concepte d’atorgament de llicència
per la tinença de gos potencialment perillós, segons la ordenança aprovada per l’Ajuntament.
Quart.- Notificar a la persona interessada.

06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
06.a.1) Es dona compte de l’informe final emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre la
inspecció ambiental integrada realitzada SAT LLEDÓ núm. 6.651, explotació ramadera de galls d’indi
d’engreix, granja “Filato”, quin emplaçament és al polígon XX – parcel·la X de Camarles.
La Junta de Govern Local, resta assabentada del resultat del referit informe, segons el qual es garanteix un
compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització ambiental.
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1
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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,
DECLARACIÓ RESPONSABLE.

INNÒCUES O

06.d-1) Declaració Responsable canvi titularitat d’activitat Promoguda per G.L.B
El 23 de març de 2018 (RE núm.401), el senyor G.L.B va presentar declaració responsable de canvi de
titularitat de l’activitat de Bar i Bar Musical “Bar Tiràs” al carrer Vint-i-cinc, núm. 24 de Camarles.
Mitjançant la declaració responsable, el titular de l’activitat ha posat en coneixement de l’ajuntament
l’inici d’una determinada activitat, declarant sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat i que disposa d’un certificat tècnic
normalitzat justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència
de l’exercici de l’activitat
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Inscriure l’activitat de Bar, com a principal i Bar Musical, com activitat complementaria, del local
“Bar Tiràs” al carrer Vint-i-cinc, núm. 24 de Camarles, sense perjudici de la verificació posterior del
compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat.
L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
Titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i comprovacions corresponents.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 50 Euros.
07.- Expedients de Contractació
1.-Expedient de contractació, Contracte Menor Subministre material de treball Fontaner electricista
Brigada municipal
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
5Msubm/2019 Subministre ferramentes Fontaner electricista Brigada Herraiz Maquinaria ICA, SAU
Municipal
CIF A-43-201185
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.
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3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 44500000-5
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 10 dies.
1.5. El preu del contracte és de 1.451,58 ,- €, i 304,83 d’IVA, .
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
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1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de
la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
5-MSubm/2019
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
2.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis projecte de legalització elèctrica casal de
Camarles
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
6Mserv/2019

Ressenya
Projecte legalització elèctrica Casal de Camarles
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Empresa
Enginyeria-Ingenium S.L
Manel Caballé
DNI 40934726-Q

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 45310000-3

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 tres mesos.
1.5. El preu del contracte és de 2.660,00 ,- €, i 558,60 ,- €, d'IVA, menys 15% IRPF 399,00 .
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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:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
6-Mserv/2019
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis projecte de legalització elèctrica col·legi de
Camarles
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
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Expedient
7Mserv/2019

Ressenya
Projecte legalització elèctrica
Camarles

Empresa
Col·legi de Enginyeria-Ingenium S.L
Manel Caballé
DNI 40934726-Q

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 45310000-3
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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 tres mesos.
1.5. El preu del contracte és de 1.450,00 ,- €, i 304,50 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de
la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
7-Mserv/2019
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
4.-Expedient de contractació, Contracte Menor Carpa i llum ambiental i quadre elèctric festa del crostó
Lligallos
Fets
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1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
8Msubm/2019 Subministre Carpa i llums festa crostó

Empresa
Grupo Maestrat Carpas i Eventos S.L
CIF B-12377149

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 92312251-5
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1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en els dies 23 i 24 de març de 2019.
1.5. El preu del contracte és de 2.600,00 ,- €, i 546,00 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:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
8-MSubm/2019
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

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

5.-Expedient de contractació, Contracte Menor obra vallat zona esbarjo dels Pinets Camarles
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Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
9Mobra/2019 vallat zona esbarjo dels Pinets Camarles

Empresa
Jordi Giribets Montal, SLU
CIF B64060254

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de
l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord
amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
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1.2. Codi CPV: 34928200-0
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 30 dies.
1.5. El preu del contracte és de 592,30 ,- €, i 124,38 d’IVA, .
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de
la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
9-Mobra/2019
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament
la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els
treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
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08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta la possibilitat de poder sancionat als gossos que facin les
deposicions a la via pública a través del ADN. Es crearia una base de dades , i s faria un conveni amb el
veterinari, l’extracció de sang tindria un cost de 2 € + IVA i la Policia Local seria l’encarregada de la
vigilància i e recollir les mostres de les deposicions.
També va avançar que el proper dilluns 4 de març s’inauguraria l’obra de la coberta el col·legi.
09.- Proposicions Urgents
Ateses les bases , que a continuació es relacionen, la Junta de Govern Local acorda, aprovar-les
Fent les publicacions pertinents al BOPT, DOGC, i web municipal.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEL SISTEMA DE CONCURSOPOSICIÓ I TORN LLIURE, PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL, PER TAL D'ATENDRE LES
NECESSITATS DE PERSONAL CONCRETES EN ELS CASALS DE VACANCES ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES.
PRIMERA. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és la formació d'una borsa de treball per a la incorporació de personal
laboral temporal, per a ser contractat per realitzar les tasques de responsable de l’activitat, i persones
dirigents per a la realització de l’activitat municipal d’educació en el lleure consistent en casals de
vacances.
Als efectes d’aquestes bases, pel que respecta a la definició dels termes següents: casals de vacances,
responsable de l’activitat, s’han de considerar les definicions recollides en els arts. 2.c) i 3 del Decret
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
que es produeixin durant l’any 2019-2020.
En aquest sentit l’Ajuntament de Camarles organitza casals de vacances durant les vacances escolars de
Nadal i estiu.
Funcions bàsiques:
A l'efecte de la valoració dels concurs i d'orientar el contingut de la prova pràctica, són funcions genèriques
dels llocs de treball d'adscripció d'aquesta convocatòria les següents:
- Responsable de l’activitat (director/a del casal de vacances): l’Ajuntament de Camarles té previst
contractar temporalment un únic responsable de l’activitat, per cada casal de vacances que
organitzi. Les funcions d’aquest responsable, són les que venen contemplades en el Decret
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de
18 anys.
-

Persones dirigents (monitor d’activitats d’educació en el lleure): el nombre de persones
contractades en la modalitat de monitors variarà en cada casal de vacances, atenent a la durada
temporal dels mateixos i usuaris inscrits en cascun d’ells. Les funcions d’aquest personal és portar
a terme directament les activitats de lleure amb els participants menors de 18 anys, segons el
programa del responsable del casal de vacances.
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SEGONA. Condicions generals de les persones aspirants
A fi de poder ser admeses a participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el
darrer dia del termini per a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels estats membres de la Unió Europea.
També podran ser admesos el cònjuge dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres Estats
membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als
del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que
visquin al seu càrrec.
L'accés a l'ocupació pública s'entendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure
circulació de treballadors.
b) Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies i no superar l'edat establerta per
a la jubilació forçosa.
c)Titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent. A més s’haurà d’aportar la titulació següent:
c.1) Si s’opta a la contractació laboral temporal de les tasques de direcció dels casals de vacances, s’haurà
d’acreditar estar en possessió de la documentació que acrediti ser professional de l’educació en el lleure
en la modalitat de director/a d’activitats d’educació en el lleure, per a la qual cosa serà suficient disposar
dels títols següents:
- Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
- Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
-Certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
c.2) Si s’opta a la contractació laboral temporal per al desenvolupament de tasques com a monitor/a
d’activitats d’educació en el lleure, caldrà acreditar que s’està en possessió d’algun dels títols següents:
- Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
-Certificat professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
- Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
d)Estar en possessió del Nivell intermedi de català (B) o equivalent.
e) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents
funcions.
f) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos
o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal
laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobarse inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que
impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
g) Complir les condicions per a exercir les funcions de les places que es convoquen. En particular amb
caràcter previ a la contractació laboral dels aspirants serà necessari que l’Ajuntament de Camarles disposi
d’un certificat de delictes de naturalesa sexual negatiu. Altrament ,en base a les previsions contingudes en
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor i la Llei 26/2015 de data 28 de
juliol de modificació del Sistema de Protecció a la Infància, la contracció laboral no serà possible.
TERCERA. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin prendre part en el procés de selecció han de sol·licitar-ho mitjançant instància
normalitzada, degudament signada per la persona aspirant, la qual estirà disponible en la web municipal,
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i dirigida a l'Ajuntament en el termini de 15 dies naturals comptadors a partir de la publicació de l’anunci
de la convocatòria en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les bases es publicaran al
BOP, al Tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal (www.camarles.cat).
Amb la instància sol·licitant prendre part en aquest procés, la persona aspirant declararà que reuneix els
requisits establerts a la Base segona, i adjuntarà la següent documentació:
a) Fotocòpia del document oficial en vigor que acrediti que la persona aspirant reuneix els requisits
establerts a l'apartat a) i b) de la Base segona (DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document oficial que
acrediti la seva nacionalitat i edat).
A més, aquelles persones aspirants que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de
la Unió Europea hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i,
en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquestes persones
aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en la qual aquest manifesti
fefaentment que no està separat del seu cònjuge.
b) Fotocòpia de la titulació requerida.
c) "Curriculum vitae", els documents acreditatius dels mèrits al·legats en els termes establerts a la Base
sisena.
No es valoraran els mèrits no acreditats conforme el que es regula a la Base sisena.
d) A efectes de l'exempció de la prova de català s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el Nivell
intermedi de català (B) o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 1, apartat 1.1).
e) A efectes de l'exempció de la prova de castellà s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el nivell B2
o equivalent, conforme es regula a la Base sisena (Fase 1, apartat 1.2).
No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es
compulsarà un cop finalitzat el procés selectiu i només de les persones proposades per formar part de la
borsa de treball. En el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l'original, la persona
aspirant quedarà exclosa del procés selectiu.
La resta de requisits establerts a la Base segona s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés i
només de les persones proposades per formar part de la borsa de treball.
La sol·licitud de participació i la resta de documentació requerida ha de presentar-se en el Registre General
de l'Ajuntament de Camarles, ubicat al carrer Vint, núm. 20 o en la forma que determina l'article 16 de la
Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que
són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d'acord amb la normativa vigent.
QUARTA. Llistat de persones admeses i excloses
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim
d'un mes i es declararà aprovada la relació de persones admeses i excloses. En aquesta mateixa resolució
es farà pública la identificació dels membres de l’òrgan de selecció, així com el dia, hora i lloc de realització
de la proves de coneixement de llengua catalana i castellana i d’una prova pràctica. L'esmentada resolució
es farà pública al Tauler d'anuncis de la Corporació i web municipal (www.camarles.cat).
Així mateix, es concedirà un termini de 5 dies hàbils per presentar esmenes i possibles reclamacions. Les
al·legacions es resoldran en el termini de 10 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades.
Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i
no caldrà tornar-la a publicar.
Tots els actes que es derivin de la present convocatòria es faran públics a través de la web municipal
(www.camarles.cat).
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CINQUENA. Tribunal qualificador
1. El Tribunal estarà format per 3 vocals, un dels quals desenvoluparà les funcions de presidència, i també
formarà part d’aquest òrgan de selecció un funcionari/a de l’Ajuntament de Camarles, que actuarà amb
dret de veu però sense vot., i realitzarà les funcions de secretaria.
2. La composició del Tribunal es determinarà per resolució de l'Alcaldia en el mateix acte d'aprovació de
persones admeses i excloses a la convocatòria i en la designació dels seus membres s'estarà a allò que es
preveu a l'article 60 del RDL5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
3. El Tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als seus treballs de persones assessores
especialistes en l’àmbit de les activitats d’educació infantil i juvenil en el lleure.
4. En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixements de català
exigit i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del
català i aranès en els processos de selecció de personal, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de
persones expertes en matèria de normalització lingüística.
En qualsevol moment, el Tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat
mitjançant la presentació de l'original del seu document nacional d'identitat.
El Tribunal podrà demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que
hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, ja que podran ser exclosos
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits exigits.
SISENA. Valoració del concurs i contingut de les proves
A l'efecte de la valoració dels concurs i d'orientar el contingut de la prova pràctica, són funcions genèriques
dels llocs de treball d'adscripció d'aquesta convocatòria les que figuren en la base Primera.
FASE 1.- Coneixements de llengua catalana i llengua castellana.
1.1 Coneixement de la llengua catalana
Quedaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin tenir coneixements
del nivell intermedi de català (B) segons l'annex específic de la Direcció General de Política Lingüística
d'acord amb el que es regula al Decret 161/2002, d'11 de juny o un dels altres títols, diplomes i certificats
equivalents regulats a l'ordre VCP/491/2009, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística,
modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.
Així mateix també restaran exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les
persones aspirants que acreditin haver participat en processos anteriors de selecció de personal per
accedir a l'Administració Local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior al requerit, i que hagin superat la prova
esmentada en dits processos
Per superar la prova, les persones aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixement similar al que
caldria per a l'obtenció del certificat esmentat en el primer paràgraf. Les persones aspirants seran
qualificades com a apte o no apte, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.
1.2 Coneixement de la llengua castellana
Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de llengua
castellana de nivell B2 o nivell intermedi.
Als efectes de l'exempció els documents d'acreditació s'entendran referits a:
a)
Haver cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.
b)
Diploma d'espanyol (nivell B2) o equivalent.
També quedaran exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones
aspirants que, mitjançant la presentació d'un títol acadèmic oficial, acreditin el nivell de coneixements
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requerit, per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua, o del certificat
d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
Per superar la prova, les persones aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements equivalent al
que caldria per a l'obtenció del certificat esmentat en el primer paràgraf. Les persones aspirants seran
qualificades com a apte/a o no apte/a, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.
FASE 2.- Prova pràctica
Els aspirants realitzaran una prova pràctica relacionada en les funcions del lloc de treball al que aspirin, la
qual es valorarà de 0 a 20 punts, i s’haurà d’obtenir un mínim de 10 punts per a superar-la. Aquesta prova
té caràcter eliminatori. L’Ajuntament de Camarles en la mateixa resolució que aprovi la llista provisional
d’admesos i exclosos, farà públic, el lloc, dia i hora de realització d’aquesta prova pràctica.
Hi haurà dos proves pràctiques, una pels aspirants que desitgin ser contractats com a responsable de
l’activitat de casal de vacances, una altra per aquells aspirants que desitgin integrar-se en la borsa de
treball per a eventuals contractacions de monitors/monitores de casals de vacances . Per tal d’afavorir la
participació d’aspirants en aquesta borsa de treball, aquestes proves es realitzaran el mateix dia però en
hores diferents. Primer tindrà lloc la prova practica per seleccionar responsables d’activitat, i finalitzada
aquesta prova es farà la pràctica corresponent als aspirants que desitgin integrar-se en la borsa de treball
per ser contractats com a monitors/res.
FASE 3.- Experiència professional.
Als efectes de còmput un mes equival a 30 dies. Així mateix, les fraccions inferiors a 30 dies es valoraran
de manera proporcional. La puntuació màxima per l’experiència professional acreditada serà de 3 punts.
No es valoraran els mèrits al·legats si no s'acrediten amb els documents relacionats en els paràgrafs
posteriors. Sent necessari que de la documentació presentada es desprengui que les tasques realitzades
estan relacionades amb les funcions dels llocs a proveir.
Tampoc es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa, ni els
serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual.
La data de referència de la valoració dels mèrits és la data de publicació al DOGC de la convocatòria
d'aquest procés.
Tota documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada efectuada per traductor jurat u organisme degudament autoritzat.
En cas que hi hagin contradiccions entre les dates d'inici i finalització que hi constin en els diferents
documents aportats per la persona interessada per acreditar l'experiència professional prevaldrà la que hi
figuri a l'informe de vida laboral.
3.1. Serveis prestats a l'Administració Pública:
Es valoraran els serveis prestats a l'Administració pública, com a personal funcionari o laboral, en lloc o
plaça d'igual o similar categoria i sempre que s'acrediti que ha realitzat les funcions dels llocs de treball a
ocupar: 0,20 punts per mes complet de treball o puntuació proporcional en cas de tractar-se d’un període
menor.
Per acreditar els serveis prestats s'ha de presentar certificació de l'administració que indiqui els serveis
prestats, la categoria professional i les funcions, i període de temps.
L'antiguitat i els serveis prestats a l'Ajuntament de Camarles no caldrà que s'acreditin documentalment i
s'admetran i valoraran amb base a les dades que constin en els expedients personals de les persones
aspirants que consten en el Servei de Recursos Humans.
3.2. Serveis prestats a l'empresa privada.
Serveis prestats a l'empresa privada en lloc o plaça d'igual o similar categoria i sempre que s'acrediti que
ha realitzat les funcions dels llocs de treball objecte de la convocatòria: 0,10 punts per mes complet de
treball o puntuació proporcional en cas de tractar-se d’un període menor.
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Per acreditar l'experiència professional a l'empresa privada s'ha de presentar certificació de l'empresa que
indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, període de temps, i el certificat de vida
laboral expedit per la Seguretat Social.
Únicament es podrà valorar l'experiència laboral professional sempre que s'acreditin amb el full de vida
laboral i qualsevol document de l'empresa que expressi de forma precisa les funcions determinades en la
Base Primera.
FASE 4. Formació
4.1 Es valorarà la realització de cursos, jornades, seminaris de formació, tallers, quin contingut estigui
relacionat amb el desenvolupament de tasques relacionades amb activitats d’educació en el lleure infantil
i juvenil o amb habilitats relacionades en el desenvolupament d’aquestes activitats. Els interessats han
d’aportar un document que acrediti la seva participació en aquestes accions formatives, indicant les hores
de la seva durada, l’assistència de l’aspirant a dita formació o en el seu cas, aprofitament.
Aquestes accions formatives seran avaluades segons el barem següent:
- Jornades de fins a 9 hores: 0,05 punts.
- Jornades de 10 a 19 hores: 0,15 punts.
- Jornades de 20 a 39 hores: 0,25 punts.
- Jornades de 40 hores o més: 0,35 punts.
El màxim de punts per aquest apartat és de 3 punts.
4.2 Es valoraran les titulacions acadèmiques de caràcter reglat vinculades a l’àrea sòcio-educativa, tot
tenint en compte que no es valoraran com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a mèrit. Aquestes titulacions
es valoraran segons el barem següent:
- Mòduls de formació nivell mitjà: 1,5 punts.
- Batxillerat o mòdul superior: 2 punts.
- Títol universitari: 3 punts.
El màxim de punts per aquest apartat és de 3 punts, per a valorar aquesta formació acadèmia serà
necessari que s’aporti una còpia del títol oficial o del resguard de pagament de la taxa per l’expedició
d’aquest títol acadèmic.
SETENA. Relació d'aprovats, presentació de documents i contractació
L'ordre inicial dels aspirants aprovats es determinarà sumant els punts obtinguts en les fases 2, 3, i 4.
Acabada la qualificació del procés selectiu, el Tribunal Qualificador publicarà la relació d'aprovats per ordre
de puntuació descendent, designant les persones que proposa per a ser incloses en la borsa de treball
per a l’activitat municipal de casal de vacances, diferenciant entre personal responsable (director/a),
personal dirigent (monitor/a).
Les persones aspirants que hagin estat proposades pel Tribunal qualificador hauran de presentar els
originals de la documentació que va adjuntar amb la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i
acreditar els requisits de capacitat i habilitació establerts en la base segona, en el termini màxim de 10 dies
naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la llista d'aprovats i sense requeriment previ.
El requisits contemplats a les lletres e) i f) s’acreditaran mitjançant l’aportació d’una declaració
responsable, en el model que s’adjunta a les presents bases. Així mateix dintre d’aquest termini, o bé
juntament amb la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu serà necessari que s’autoritzi a
l’Ajuntament de Camarles per a tramitar la sol·licitud del certificat de delictes de naturalesa sexual per a
treballar en menors, segons el model adjunt a les presents bases. En cap es procedirà a la contractació del
personal al que es refereix aquestes bases si l’Ajuntament de forma prèvia no disposa del corresponent
certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, en virtut de les previsions contingudes a la Llei 26/2015
de modificació de sistema de protecció de la Infància.
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De conformitat amb el que preveu la base tercera, en el supòsit de que la documentació presentada no
coincideixi amb l'original o de la no presentació en termini de la documentació requerida, comportarà
l'exclusió del procés selectiu de la persona proposada.
Un cop formada la borsa de treball per a personal dels casals de vacances que serà aprovada per resolució
de l’Alcaldia, el personal inclòs en aquesta serà cridat per l’Ajuntament de Camarles per ordre de puntuació
obtingut, cada cop que aquest precisi realitzar un casal de vacances, segons les necessitats de cada
moment.
L’integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball causarà baixa en la borsa, i una vegada que
finalitzi el seu contracte de treball amb l’Ajuntament tornarà a causar alta en la borsa d’ocupació en el lloc
de la mateixa que li correspongui en relació als punts obtinguts.
Cada cop que l’Ajuntament precisi contractar temporalment personal per un casal de vacances ho
comunicarà als integrants de la borsa, i aquests tindran un termini mínim de 5 dies naturals per manifestar
a l’Ajuntament la seva disponibilitat a la contractació. En el cas que durant aquest termini de 5 dies la
persona cridada no manifesti res al respecte, s’entendrà que renuncia a la contractació.
La renuncia a una contractació laboral temporal suposarà passar a l’últim lloc de la borsa de treball, tret
que concorri alguna de les circumstàncies següents:
- Part, baixa per maternitat o situacions assimilables.
- Malaltia que impedeixi l’assistència al treball, sempre que s’acrediti degudament.
- Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball.
Aquesta borsa de treball tindrà vigència durant l’any 2019 i 2020, i podrà prorrogar-se per un any més si
la normativa vigent no ho impedeix.
VUITENA. Incidències
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde o Junta de Govern Local, si aquests actes
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar
el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els
interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’òrgan que hagués dictat l’acte objecte de recurs,
o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de
la seva publicació o notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, d’acord amb el que preveu
l’article 8 de l’esmentada llei.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquests últims decideixen directament
o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar
en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada
davant de l’alcaldia.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament del procés de selecció.
NOVENA. Incompatibilitats.
A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, li serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats, referenciada a l'article 321 i següents de l'esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò que no estigui previst en les bases es procedirà segons el que determina el Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel que s'aprova el reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i la normativa aplicable.
ANNEX I.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ........................................................
amb DNI: .............................
i
domicili
a.....................................................................
d'acord amb les Bases reguladores del procés selectiu d'una borsa de treball per atendre necessitats
concretes en els casals de vacances organitzats per l’Ajuntament de Camarles, aprovades per acord de la
Junta de Govern Local en sessió de data 28 de febrer de 2019
DECLARO el següent:
- Que no pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal
exercici de les funcions corresponents a la plaça convocada.
- Que no he estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni em trobo en
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos
o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal
laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no hem trobo
inhabilitat o en situació equivalent ni he estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en
el meu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
Camarles, ... de ... ...de ...
Signatura, ...
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ANNEX II- AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER A LA SOL.LICITUD I TRAMITACIÓ DEL
CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL
En/Na
___________________________________________________________,
amb
DNI
__________________, que visc al carrer ________________________________ població
________________________ CP ______________ de la província de ______________________, i amb
telèfon ___________________ i correu electrònic _______________________________.
Autoritzo a l’Ajuntament de Camarles a consultar/sol·licitar les meves dades personals:
Inexistència Antecedents Sexuals
D’acord amb les bases que regulen el procés selectiu de:
_____________________________________________________________________
I per donar compliment a la normativa vigent que regula aquest tràmit, signo aquesta autorització a
Camarles, ___/___/______20___
Signat
Adjunto còpia del DNI
Camarles, 4 de març de 2019
L’Alcaldessa

10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:30, 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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