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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2019 
 
NÚMERO:        7/2019 
DATA:                         12 d’ abril de 2019 
HORA D’INICI:                8:00 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  11:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President :     Sra. Sandra Zaragoza Vallés                                                  
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                            Sra. Barbara Curto Camisón 
                                            Sr.   Jordi  Bonet Curto                                                                                                                                               
Secretaria.:             Sra. Teresa Roca Castell 
 
Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS: 
 
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
Es dona compte de les actes de data 28 de març 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  
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- vist l’escrit presentant per la Sra. V.B.M, sol·licitant un gual permanent de 4,3 metres, al carrer 
Cinquanta-dos núm. X baixos, porta X. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el gual permanent de 4,3 metres, al carrer Cinquanta-dos núm. X baixos, porta X. 
Segon.- Deurà liquidar la taxa corresponent a la placa per import de 50.-€ 
Tercer.- Traslladar còpia al Departament de Taxes. 
Quart.- Traslladar còpia al Departament d’Intervenció. 
Cinquè.- Traslladar còpia al Cap de la Brigada Municipal. 
 
4.2.- vist l’escrit presentant pel Sr. S.G.C, sol·licitant un gual permanent de 2,7 metres, al carrer Vint-i-vuit, 
núm. XX. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el gual permanent de 2,7 metres, al carrer Vint-i-vuit, núm. XX. 
Segon.- Deurà liquidar la taxa corresponent a la placa per import de 50.-€ 
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Tercer.- Traslladar còpia al Departament de Taxes. 
Quart.- Traslladar còpia al Departament d’Intervenció. 
Cinquè.- Traslladar còpia al Cap de la Brigada Municipal. 
 
4.3.- vist l’escrit presentant pel Sr. J.M.C.C, sol·licitant un gual permanent de 2,7 metres, al carrer Baix-Ebre, 
núm. X. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el gual permanent de 2,7 metres, al carrer Baix-Ebre, núm. X. 
Segon.- Deurà liquidar la taxa corresponent a la placa per import de 50.-€ 
Tercer.- Traslladar còpia al Departament de Taxes. 
Quart.- Traslladar còpia al Departament d’Intervenció. 
Cinquè.- Traslladar còpia al Cap de la Brigada Municipal. 
 
4.4- vist l’escrit presentant per  la Sra. E.G.P, en el que posa de manifest uns desperfectes que hi ha tant a la 
vorera com a la via publica del carrer Vint-i-nou a l’alçada del núm. XX. 
 
La Junta de Govern Local, acorda comunicar que l’empresa Aigües de Catalunya ja s’ha fet càrrec d’arranjar 
els desperfectes. 
 
4.5.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.M.F.M, en el que posa de manifest uns desperfecte que hi ha tant a la 
vorera com a la via pública del carrer Quatre a l’alçada del núm. XX i els problemes que te amb la cadira de 
rodes per a poder accedir al seu domicili. 
 
La Junta de Govern Local, acorda comunicar-li al Sr. J.M.F.M, que la vorera que dona accés al seu domicili no 
està arranjada per a minusvàlids i que seria millor que accedís al seu domicili per el carrer comunitari que 
dona als magatzems. 
 
4.7.- Vist l’escrit presentat per els Quintos 2001, representats per Jaume Curto Camisón, sol·licitant ajut 

econòmic per haver participat en l’organització de la Festa de la Segregació. 
 
La Junta de Govern local, acorda: 
 

a) Atorgar un ajut econòmic per import de 300.-€ 
 
4.8.- Vist l’escrit presentat per els Quintos 2001, representats per Jaume Curto Camisón, sol·licitant 
autorització per a instal·lar una parada a la Plaça Don Diego de Leon, per a vendre roses el proper Sant Jordi, 
així com també la cessió de dos taules.  
 
La Junta de Govern local, acorda: 
 

a) Autoritzar el sol·licitant pels Quintos 
b) Donar les ordres oportunes a la Brigada Municipal per a que els porti les taules. 

 
4.9.- Vist l’escrit presentat per el Sr. A.S.E, sol·licitant autorització per poder continuar practicant futbol sala 
al Pavelló Poliesportiu, els dimarts i dijous de 18 a 20 hores, com venien fent fins ara. 
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La Junta de Govern local, acorda requerir al peticionari, que haurà de comunicar a l’ajuntament si els 
jugadors, son tots del municipi de Camarles o d’altres municipi, i si es així, si hi ha rotació d’entrenament i 
partits en els camps i/o pavellons poliesportius dels municipis veins, així com si l’equip està federat. 
 
4.10.-  Vist l’escrit presentat per part del Sr. C.B.B, exposant la problemàtica que hi ha al carrer Vint-i-vuit, 
núm. X, amb l’arbre que hi ha plantat a la vorera, ja que per una banda dificulta la visibilitat del seu negoci i 
per altra els fruits que cauen al terra provoquen problemes de brutícia tant a la vorera com a dins del seu 
local. Per lo que sol·licita s’adoptin les mesures pertinents i constants, per a solucionar aquest problema. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) Donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada Municipal, per a que efectuïn una poda adequada a 
les necessitats del sol·licitant.. 

 
 
4.11.- Vist l’escrit presentat per el CLUB DE FUTBOL CAMARLES, sol·licitant per al dia 1 de maig i per al dia 
15 de juny de servei d’ambulància  amb motiu d’uns torneig de futbol que es celebrarà, a la vegada també 
demanen el subministrament de 50 taules i 260 cadires, així com 30 tanques i carpes. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
a) Comunicar al Club de Futbol Camarles, que es demanarà pressupost al servei d’ambulància. 
b) Donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada Municipal per a que els subministri les carpes. 
 
 
4.12.- Vist l’escrit presentat per la Sra. P.P.A, en representació dels alumnes de 6è, del Col·legi Sant Àngel, 
sol·licitant un ajut econòmic per a poder adquirir unes mini cistelles de basquet i de basquet que ascendeixen 
a 900.-€. 
 
La Junta de Govern Local, acorda comunicar a la peticionaria, que aquesta petició s’ha de canalitzar a través 
de la Direcció del Centre. 
 
4.13.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.M.F.G, demanant una zona de càrrega i descàrrega així com la 
modificació de la illeta que hi ha davant de la nau BIOSIX AGH S.L. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda. 
 

a) Aprovar la zona de carrega i descarrega sol·licitada pel peticionari, amb unes dimensions de 11 x 12 
fent un total de 132 metres. 

b) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Rendes. 
c) Aprovar la modificació de la illeta, que consistiria en l’arrodoniment d’un vèrtex, suprimint un 

triangle de tres metres de costat. 
d) La placa de “Carrega i Descarrega” anirà a càrrec del sol·licitant. 

 
4.12.-  Vist l’escrit presentant per la Sra. M.B.N, demanant la modificació de la valoració de l’expedient 
urbanístic 5/2019, justificant la peticionaria mitjançant nou pressupost  que les reformes de l’immoble 
ascendeixen a 4.724.-€. 
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La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis tècnics Municipals, 
acorda practicar una nova liquidació de conformitat amb el pressupost de 4.724.-€. 
 

a) Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 165,34. 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 11,81-€ amb 
un import total de 177,15-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció 
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 

b)  
4.13.- Vist l’escrit presentant per el Sr. S.M.H , actuant en representació  de la Penya Barcelonista dels 
Lligallos i dels equips de futbol sala de la Penya Barcelonista Lligallos, sol·licitant un ajut econòmic per a poder 
fer front a les despeses que suposa organitzar, participar i col·laborar en festes, associacions etc... i també 
sol·licitant autorització per a l’ús del pavelló per realitzar els entrenaments etc... 
 
La Junta de Govern local ACORDA atorgar una subvenció de 1,000,00 euros, i continuar  realitzant els 
entrenaments com fins ara. 
 
5)  EXPEDIENTS URBANÍSTICS 

 
a) OBRES MENORS 

 
05a-1) Vist l’expedient 17/2019, incoat a instància del Sr. À.F.N, amb domicili al carrer Quaranta-tres núm. X 
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a reparar un tub de reg en la seva explotació agrària 
emplaçada en el polígon 19 – parcel·la XXX “camí de la Rabaleta” de Camarles, pel qual s’haurà de trepar i 
tallar el referit camí municipal. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada pel Sr. À.F.N, amb domicili al carrer Quaranta-tres núm. X 
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a reparar un tub de reg en la seva explotació agrària 
emplaçada en el polígon 19 – parcel·la XXX “camí de la Rabaleta” de Camarles, pel qual s’haurà de trepar i 
tallar el referit camí municipal, amb un pressupost d’obra de 400-€ euros, sota les condicions generals 
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) abans d’iniciar les obres es deurà avisar al tècnic municipal per fer-ne la pertinent valoració i 
determinar els treballs a realitzar. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 14. € i la 
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1-€ amb un import total 
de 15-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la 
liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-2) Vist l’expedient 21/2019, incoat a instància de la Sra. G.S.G, amb domicili al polígon 4 – parcel·la XX 
partida Filato Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lació de coberta amb estructura 
metàl·lica i panell “sandwich” de 9 x 6 metres, amb emplaçament al polígon 4 – parcel·la XX partida Filato 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 la Sra. G.S.G, amb domicili al polígon 4 – parcel·la XX 
partida Filato de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lació de coberta amb estructura 
metàl·lica i panell “sandwich” de 9 x 6 metres, amb emplaçament al polígon 4 – parcel·la XX partida Filato de 
Camarles, amb un pressupost d’obra de 4.242,78 euros, sota les condicions generals establertes per a les 
llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) abans d’iniciar les obres es deurà avisar al tècnic municipal per fer-ne la pertinent valoració i 
determinar els treballs a realitzar. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 148,49. 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 10,60-€ amb un 
import total de 159,10-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva 
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 
 
05a-3) Vist l’expedient 49/2019, incoat a instància d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, amb domicili 
a la carretera València, p.k. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística per a projecte de 
legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la parcel·la 32 – polígon 8, 
propietat de la Sra. Rosario Pierre Soriano de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, amb domicili 
a la carretera València, p.k. 1157,50 de Tarragona, en sol·licitud de llicència urbanística per a projecte de 
legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la parcel·la 32 – polígon 8, 
propietat de la Sra. Rosario Pierre Soriano de Camarles, amb un pressupost d’obra de 768,24 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, 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 26,88. € 
i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 1,92-€ amb un import 
total de 28,80-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, 
la liquidació en podria resultar modificada. 
 

B) OBRES MAJORS  
 

05b-1) Vist l’expedient 10/2019, incoat a instància de la Sra. C.C.R, amb domicili al X Rue Philippe de Metz, 
92270 Bois Colombes (França), en sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderroc de l’edifici existent amb 
emplaçament al carrer Sant Joan, nº XX del Lligallo del Gànguil de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. C.C.R, amb domicili al X Rue Philippe de Metz, 
92270 Bois Colombes (França), en sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderroc de l’edifici existent amb 
emplaçament al carrer Sant Joan, nº XX del Lligallo del Gànguil de Camarles, amb un pressupost d’obra de 
4.700.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques 
següents: 
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a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat. 
b) un cop realitzat l’enderroc es deurà delimitar el solar amb una tanca. 
c) abans de procedir al tancament del solar s’haurà d’avisar als serveis tècnics municipals per tal de fer 

l’alineació amb el vial. 
 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 164,50 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 11,75-€ amb un 
import total de 176,25-€, 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 13/2019, 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 construir un magatzem amb emplaçament al carrer 
Trenta-nou, nº XX, XX i XX 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 construir un magatzem amb emplaçament al carrer 
Trenta-nou, nº XX, XX i XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 18.564,25.-€ euros, sota les condicions 
generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) presència del tècnic municipal en el moment d’iniciar les obres l. 
 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 649,74 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 46,41-€ amb un 
import total de 696,15-€, 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 83/2019, incoat a instància del Sr. D.M.S, amb domicili al carrer Vint-i-nou núm. XX 
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a fer una ampliació d’obertura en una paret de càrrega 
amb emplaçament al carrer Vint-i-nou 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. D.M.S, amb domicili al carrer Vint-i-nou núm. XX 
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a fer una ampliació d’obertura en una paret de càrrega 
amb emplaçament al carrer Vint-i-nou núm. XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 5.100.-€ euros, 
sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat. 
b) deurà sol·licitar la pertinent autorització per ocupar la via pública. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 178,50 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 12,75-€ amb un 
import total de 191,25-€, 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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05b-4) Vist l’expedient 130/2018, incoat a instància del Sr. E.L.P, amb domicili al carrer Villanueva, núm. XX 
de Beceite (44588) Terol, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir una caseta d’eines amb 
emplaçament al polígon 16 – parcel·la XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per Sr. E.L.P, amb domicili al carrer Villanueva, núm. XX de 
Beceite (44588) Terol, en sol·licitud de llicència urbanística per a construir una caseta d’eines amb 
emplaçament al polígon 16 – parcel·la XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 9.900.-€ euros, sota les 
condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) es tindran en compte els paràmetres establerts en l’art. 26 del Pla Director Urbanístic de les 
Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre. 

b) 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 346,50 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 24,75-€ amb un 
import total de 371,25-€, 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. 19/2019 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 11 de març de 2019 i Registre d’Entrada 479/2019 per  
la Sra. P.P.C, on comunica les obres de reparació de la façana per danys d’un incendi amb emplaçament al 
carrer Nou, nº XX de Camarles. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació 
prèvia. 
 
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són 
conformes a la vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de 
l’ajuntament de Camarles. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació 
efectuada , mitjançant Decret de l’Alcaldia  núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada per la Sra. 
P.P.C, on comunica les obres de reparació de la façana per danys d’un incendi amb emplaçament al carrer 
Nou, nº XX de Camarles i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
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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 reparació de la façana per 
danys d’un incendi amb emplaçament al carrer Nou, nº XX de Camarles, amb les següents condicions: 
 

1.- abans d’iniciar les obres deurà obtenir autorització municipal per ocupar la via pública. 
 
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres  de l’Ajuntament 
de Camarles, es detalla el càlcul: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200 x  3,50% 
                                   

42.-€ 

TOTAL  42.-€ 

 
e) Per tot l’exposat l’informe és  FAVORABLE 
 
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia incorpora 
la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap 
cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents 
presentats a l’interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 42.-€ amb el següent desglossament: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200  x  3,50% 
                                   

42.-€ 

TOTAL  42.-€ 
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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. 9/2019 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 30 de gener de 2019 i Registre d’Entrada 169/2019 per  
la Sra. K.T.M, on comunica les obres d’ ampliació i cobrir la terrassa amb emplaçament al carrer 27, nº XX de 
Camarles. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació 
prèvia. 
 
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són 
conformes a la vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de 
l’ajuntament de Camarles. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de delegació 
efectuada , mitjançant Decret de l’Alcaldia  núm. 22 de juny, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia presentada per la Sra. 
K.T.M, on comunica les obres d’ ampliació i cobrir la terrassa amb emplaçament al carrer 27, 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 d’ ampliació i cobrir la terrassa 
amb emplaçament al carrer 27, nº XX de Camarles, amb les següents condicions: 
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1.- abans d’iniciar les obres deurà obtenir autorització municipal per ocupar la via pública. 
2.- abans de començar les obres es notificarà als Serveis tècnics Municipals. 
 

I les condicions de l’informe emès al respecte per part de la Policia Local, que diuen: 
 

a) l’ocupació no podrà sobresortir l’illa que hi ha pintada al terra, davant del seu establiment. 
b) s’haurà de deixar l’espai suficient a la vorera per al pas de vianants. 
c) Queda prohibit clavar al terra de la vorera i via pública qualsevol element. 
d) S’haurà d’ocupar l’espai estrictament necessari i no causar amb l’ocupació de les taules i cadires cap 
perjudici o molèstia als veïns. 
e) Les taules i cadires s’hauran de retirar quan l’autoritat municipal així ho decideixi o ho estimi oportú 
per a la celebració de qualsevol acte municipal que ho requereixi. 

 
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres  de l’Ajuntament 
de Camarles, es detalla el càlcul: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200 x  3,50% 
                                   

42.-€ 

TOTAL  42.-€ 

 
e) Per tot l’exposat l’informe és  FAVORABLE 
 
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia incorpora 
la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap 
cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents 
presentats a l’interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 42.-€ amb el següent desglossament: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200  x  3,50% 
                                   

42.-€ 

TOTAL  42.-€ 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal . 
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3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES MENORS NÚM. 107/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 15 de març de 2019 i Registre d’Entrada 532/2019 per  
la Sra. M.R.F.F, on comunica les obres d’enderrocar 2 envans en l’immoble del C/ Sant Joan, núm. XX 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 la Sra. 
M.R.F.F, on comunica les obres d’enderrocar 2 envans en l’immoble del C/ Sant Joan, núm. XX 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. 
 
Antecedents: 
 
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal  a SOL 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 d’enderrocar 2 envans en 
l’immoble del C/ Sant Joan, núm. XX Lligallo del Gànguil de Camarles, amb les següents condicions: 
 

- 1.- la runa es transportarà a l’abocador autoritzat. 
 

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     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 250 x  3,50% 
                                   

8,75-€ 

TOTAL  8,75.-€ 

 
e) Per tot l’exposat l’informe és  FAVORABLE 
 
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia incorpora 
la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap 
cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents 
presentats a l’interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 8,75.-€ amb el següent desglossament: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 250  x  3,50% 
                                   

8,75.-€ 

TOTAL  8,75.-€ 

 
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. 28/2018 EN RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 12 d’abril de 2018 i Registre d’Entrada 484/2018 per el 
Sr. JOAN GUART AUXACHS, on comunica les obres de construcció d’una fossa de 5 x 2 metres a l’interior de 
la nau industrial amb emplaçament a l’Av. Glen H. Hinner, núm. XX del Polígon Industrial “Venta Nova” de 
Camarles. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació 
prèvia. 
 
Vist l’informa favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són 
conformes a la vigent normativa urbanística. 
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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 el Sr. 
J.G.A, on comunica les obres de construcció d’una fossa de 5 x 2 metres a l’interior de la nau industrial amb 
emplaçament a l’Av. Glen H. Hinner, núm. XX del Polígon Industrial “Venta Nova” de Camarles i comunicar 
que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del Reglament 
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent 
informe: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual s’ha 
afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, les obres que es pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres 
sinó que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
Antecedents: 
 
a) L’obra en qüestió es troba segon el planejament municipal  a SOL URBÀ, Zona Industrial (CLAU 7) 
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 construcció d’una fossa de 
5 x 2 metres a l’interior de la nau industrial amb emplaçament a l’Av. Glen H. Hinner, núm. XX del Polígon 
Industrial “Venta Nova” de Camarles. 

 
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres  de l’Ajuntament 
de Camarles, es detalla el càlcul: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.481,38 x  3,50% 
                                   

51,84-€ 

TOTAL  51,84-€ 

 
e) Per tot l’exposat l’informe és  FAVORABLE 
 
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació prèvia incorpora 
la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap 
cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents 
presentats a l’interessat. 
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre construccions 
instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 51,84.-€ amb el següent desglossament: 

 

CONCEPTE     BASE IMPOSABLE I TIPUS  % APLICABLE IMPORT 
 

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.481,38  x  3,50% 
                                   

51,84-€ 

TOTAL  51,84-€ 

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

 
ALTRES :  Llicència Segregació 
 
Identificació de l’expedient                                                                                             ___                           EXP.: 3/19 

2. Relació de fets 

En relació amb la documentació presentada i segons la normativa urbanística vigent per part del Tècnic 
Municipal s’ha emès informe favorable per a la concessió de la llicència municipal de segregació 
proposada. 

 

3. Fonaments de dret 

L’article 51.1 n de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableix que la 
competència per a concedir aquesta llicència correspon a l’Alcalde si no en té delegada la competència, en 
aquest cas la competència està delegada en la Junta de Govern Local. 

 
 

 

SOL·LICITANT: AJUNTAMENT DE CAMARLES      P4318300C  

     

EMPLAÇAMENT: C/ Trenta-ú, nº 74 

 

FINQUES REGISTRALS:   Finca registral núm. 26.985, inscrita en el Tom 3425, Llibre 750, Foli 140 del 

Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa 

                                           

 LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ:  Es tracta de segregar una porció de 1.000 m2 de la parcel·la amb Rfª 

cadastral 3869501CF0136H0001UX, quina superficie total és de 16.968 m2. S’adjunta plànol redactat en 

data març de 2019 pel tècnic municipal, Ricard Solé Fumadó, en el qual es reflecteix la finca matriu i la 

porció de 1.000 m2 que es segrega i que tindrà façana a la Carretera Camarles-Barri El Roquer.      
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Que en data 12 d’abril de 2019, per la Junta de Govern Local, s’ha adoptat l’acord de concessió de la 
llicència municipal de segregació, segons l’expedient de referència, salvant el dret de  propietat i sens 
perjudici de tercers i d’altres autoritzacions d’Organismes competents, d’acord amb l’informe emès pel 
tècnic municipal que a continuació es transcriu: 

 

“Informe Tècnic.- El tècnic que subscriu a la vista de les dades aportades per l’Ajuntament de Camarles, per 
a la proposta de segregació d’una part de 1.000 m2, de la finca núm. 26.985, inscrita en el Tom 3425, Llibre 
750, Foli 140 del Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, de superfície 16.968 m2 i quin titular és el 
mateix Ajuntament de Camarles, es constata que d’acord amb la normativa urbanística vigent, és possible 
concedir la llicència de segregació de 1.000 m2 de dita finca tal com es descriu en el plànol de març de 
2019, redactat pel tècnic que subscriu i que s’adjunta a la present. La porció de terreny segregada, tindrà 
façana a la Carretera Camarles-Barri El Roquer i forma part de l’expedient de segregació per l’equipament 
d’un Tanatori en la ZONA “ELS SEQUERS”. La Rfª cadastral de dita parcel·la és 3869501CF0136H0001UX. 

 

Que no existeixen elements urbanístics afectats pel referit immoble. 

 

Per tot l’exposat informo que és procedent concedir la llicència de segregació sol·licitada.” 

  
APROVACIÓ CERTIFICACIONS 
 
Aprovació 7 certificació de l’obra Adequació antigues escoles presentada per J.M.M S.L per import de 
22.359,49 Euros 
 
Aprovació 8 i última certificació de l’obra Adequació antigues escoles presentada per J.M.M S.L per import 
de 11.380,11 Euros 

 
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS 

 
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1 
 
06-a) En relació a la llicència ambiental de la l’empresa EDAFO GM S.A., es dona compte de la tramesa de la 
sol·licitud de canvi no substancial al Departament de Territori Sostenibilitat, per la inclusió en la seva llicència 
ambiental d’un nou codi CER, en concret “residus no especificats en cap altra categoria de la preparació i 
elaboració de carn, peix i altres aliments d’origen animal”, per tal que es procedeixi a la seva valoració i 
emissió d’informe ambiental. 

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

 
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II 
 
06-c) en relació a la llicència ambiental de l’empresa AMIANTIT SPAIN S.A., es dona compte de la tramesa a 
l’OTAC del Consell Comarcal del Baix Ebre, de la seva sol·licitud de canvi no substancial, així com de la seva 
justificació i de la darrera acta de control ambiental realitzada, per tal que sigui sotmesa a la pertinent 
valoració i emissió d’informe tècnic. 
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d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III,  INNÒCUES O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE. 

e)  
06-d) Declaració Responsable d’obertura d’activitat Promoguda per l’empresa DELTA VACACIONES DELTA 
DEL EBRO S.L. 
 
El 24 d’abril de 2018 (RE núm.695), l’empresa DELTA VACACIONES DELTA DEL EBRO S.AL., va presentar 
declaració responsable de l’activitat de Establiment dedicat a lloguer vacacional   al carrer Quaranta-quatre 
núm. XX 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 d’Establiment dedicat a lloguer vocacional, amb emplaçament al carrer 
Quaranta-quatre núm. XX de Camarles, amb el núm. 5/2018 ,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 100 Euros. 
 
07.- Expedients de Contractació 
 
1. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis publicitaris continguts informatius  Televisió Canal 
21 Ebre 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

14serv/2019 Continguts informatius Canal 21 Ebre 
 

 Televisió Teveón Ebre S.L 
CIF B43996941 

 
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. 
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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  CPV92200000-3  Serveis radio i Televisió 
 
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 12 mesos. 
 
1.5. El preu del contracte és de 4.000,00 ,- €, ,840,00 , total 4.840,00 €. 
 
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: 
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L'òrgan de contractació:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   14Mserv/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
2. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis publicitaris Periòdic Cop d’Ull 
 
Fets  
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

15 
Mserv/2019 

 
serveis publicitaris Periòdic Cop d’Ull 
 

 Televisió Teveón Ebre S.L 
CIF B43996941 

 
2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de 
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el 
procediment o la publicitat que li correspondria. 
 
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor. 
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4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats. 
 
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència. 
 
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els 
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, 
núms. 41/2017 i 42/2017.  
 
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per 
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor. 
 
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia 
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.  
 
Fonaments jurídics 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS: 
 
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb 
les següents condicions: 
 
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de 
contractació. 
 
1.2. Codi  CPV 79341000-6 Serveis publicitat 
 
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 12 mesos. 
 
1.5. El preu del contracte és de  1.350,00 ,- €, ,283,50 , total  1.633,50 €. 
 
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: 
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L'òrgan de contractació:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   15Mserv/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
3. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis actuacions musicals Dj’s , organització  -gestió Festes 
majors Lligallos 2019 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

16 
Mserv/2019 

actuacions musicals  i dj’s Festes majors Lligallos 2019 
 
 

Imagina Radio S.L 
CIF B43833862 

 
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: : 79954000-6     
 
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis. 
 
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa  en 1 dia (28 de juny 2019). 
 
1.5. El preu del contracte és de  4.800,00 ,- €, ,1.008,00  Iva , total  5.808,00 €. 
 
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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   16Mserv/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
4. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis actuacions musicals Dj’s , organització  -gestió Festes 
majors Camarles 2019 
 
Fets  
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

17 
Mserv/2019 

actuacions musicals Dj’s organització-gestió 
Festes majors Camarles 2019 
 
 

 Imagina Radio S.L 
CIF B43833862 
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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: : 79954000-6     
 
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis. 
 
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa  en 1 dia ( 19 de juliol 2019). 
 
1.5. El preu del contracte és de  6.100,00 ,- €, ,1.281,00  Iva , total  7.381,00 €. 
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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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   17Mserv/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
No n’hi varen haver. 
 
09.- Proposicions Urgents.  
 
Proposta d’acord sobre acceptació Conveni cessió gratuïta d’un dret d’us “Capella finca de la Granadella 
“a favor de l’Ajuntament de Camarles 
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Per l’Alcaldia es dona compte del conveni  cessió gratuïta d’un dret d’us “Capella finca de la Granadella “a 
favor de l’Ajuntament de Camarles, que a continuació es transcriu: 
 
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARLES SOBRE CESIÓN DE CAPILLA EN FINCA “LA GRANADELLA” 

ANNEX I 
 
En Camarles, a diez de abril de dos mil diecinueve 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, CATALINA ISASI ROVIRA, mayor de edad, en su propio nombre y derecho y en nombre y 
representación de RAFAEL ISASI ROVIRA, mayor de edad, con domicilio en Palma de Mallorca, calle 
Bartolomé Roselló Porcel, número 11 y D.N.I./N.I.F. 41.102.287-E y VICTORIANO DE ISASI ROVIRA, mayor de 
edad, con domicilio en Palma de Mallorca, calle Andrea Doria, número 37 y D.N.I./N.I.F. 41.154.048-X, 
RAMÓN ISASI ROVIRA, mayor de edad, con domicilio en Palma de Mallorca, calle Fray Junipero Serra, 8-1-C 
y D.N.I./N.I.F. 41.102.985-F y GLORIA GONZALEZ ZAPATERO, mayor de edad, con domicilio en Palma de 
Mallorca, calle Luis Fabregas, 3-Atco. E, y D.N.I./N.I.F. 10.521.469-G ; MARÍA DEL MILAGRO ROVIRA BLANES, 
mayor de edad, con domicilio en Palma de Mallorca, calle Jaime III, 12-2º-A y D.N.I./N.I.F. 41.343.120-E, en 
su propio nombre y derecho y en nombre y representación de, TERESA ROVIRA BLANES, mayor de edad, con 
domicilio en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, 5ª-3º.3ª y D.N.I./N.I.F. 41.380.703-T y JUANA MARÍA 
ROVIRA BLANES, mayor de edad, con domicilio en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, 5ª-3º-3ª y D.N.I./N.I.F. 
41.360.682-N y HEREDEROS DE RAMÓN ROVIRA BLANES, con domicilio en Zaragoza, paseo Sagasta, 41,5º-
B, estos últimos en su propio nombre y derecho 
 
Y de otra, SANDRA ZARAGOZA VALLÉS, en su calidad de Alcaldesa Presidenta del  Ayuntamiento de Camarles 
(Tarragona), en representación del mismo, según lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 
reguladora de las bases del Régimen Local, y en virtud de lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha… 
 
Las partes actúan en la representación que ostentan y en ejercicio de las atribuciones que les están 
conferidas, y reconociéndose capacidad jurídica para formalizar el presente convenio, 
 
MANIFIESTAN 
 
Que los hermanos Isasi Rovira, arriba relacionados, Gloria Gonzalez Zapatero, los hermanos Rovira Blanes 
arriba relacionados, y los herederos de Ramón Rovira Blanes, son propietarios del pleno dominio, y en 
régimen de proindiviso, de la Capilla en Finca “La Granadella” del término municipal de Camarles, que forma 
parte de la Finca  Nº 35580, inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 1, localizada en Diseminats 172 
de Camarles (Tarragona) C.P. 43894 y con Referencia Catastral 140530B00CF01E0001FF. 
 
Que el Ayuntamiento de Camarles es competente en el ámbito municipal en materia de protección del 
patrimonio histórico-artístico (promoción de la cultura y equipamientos culturales) según el artículo 25.m) 
de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen Local. 
 
 En virtud de lo cual, exponen: 
 
 1.- El referido edificio tiene carácter sagrado, y su destino lo es al culto divino. 
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 2.- La mencionada capilla precisa de una restauración y/o rehabilitación. 
 
 3.- No obstante el carácter privativo del inmueble, es voluntad de los hermanos Isasi Rovira, de Gloria 
Gonzalez Zapatero, de los hermanos  Rovira Blanes y de los herederos de Ramón Rovira Blanes poner al 
servicio de la sociedad su patrimonio histórico y artístico y, consecuentemente, como es el caso, concertar 
con el Ayuntamiento de Camarles las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas 
partes, con el fin de preservar este patrimonio cultural, para lograr su mejor conservación e impedir cualquier 
clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución Española. 
 
 4.- Es común acuerdo de las partes colaborar para proceder a la constitución de un derecho de uso 
de la mencionada capilla, todo ello con arreglo a las siguientes 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Los hermanos Isasi Rovira, Gloria Gonzalez Zapatero,  los hermanos Rovira Blanes y los herederos 
de Ramón Rovira Blanes, en adelante los CEDENTES, ceden el uso al Ayuntamiento de Camarles, CESIONARIO, 
del edificio de la Capilla, sito en Finca “La Granadella”, con la finalidad que después se dice, que será limitado 
al plazo de cincuenta años, sin que en ningún caso el Ayuntamiento adquiera otra posición jurídica respecto 
del inmueble cedido que la de mero poseedor/cesionario, por lo que no se encuentra capacitado para 
constituir derechos reales o personales sobre esta edificación. 
 
 
SEGUNDA.-  
 
A) La finalidad de la cesión temporal de este uso es exclusivamente el culto divino de Iglesias de confesión 
cristina, de acuerdo con las orientaciones de la Santa Sede en lo que se refiere a la unidad de los cristianos, 
y la eventual organización de conciertos de música clásica y música sacra, de una manera periódica y estable 
y abierta al público, comprometiéndose el Ayuntamiento de Camarles a que todas las actividades se 
mantengan dentro del respeto debido a los lugares sagrados, y con carácter especial, a la fe católica y sus 
enseñanzas y,  teniendo en cuenta que en dicha capilla se encuentran los enterramientos de antepasados de 
las familias cedentes, se respeten dichos enterramientos, no acometiendo obras que pudieran afectar a los 
mismos, y no permitiendo el acceso a la cripta de los enterramientos a persona alguna ajena a la familia de 
los cedentes. 
 
Así mismo se determina que la cesión de uso se refiere exclusivamente a la capilla y no al terreno que la 
circunda. No obstante, para facilitar el debido cumplimiento de la presente cesión de uso del edificio de la 
capilla, se permite el paso a través del pinar que circunda la capilla, y que constituye la finca descrita en las 
manifestaciones, así como la colocación de la ornamentación adecuada a los eventos que tengan lugar en la 
capilla, comprometiéndose el Ayuntamiento a mantener en buen estado el terreno circundante a la capilla. 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la capilla, el Ayuntamiento se compromete a vallar la finca y disponer una 
puerta en el cercado que rodea el pinar, siguiendo las indicaciones de los cedentes en cuanto a determinar 
el punto de acceso. Dicha puerta permanecerá cerrada, con custodia de las llaves por parte del 
Ayuntamiento, mientras no haya eventos o visitas a la capilla organizadas por el Ayuntamiento. Como ANEXO 
a este documento se une Plano de Situación y Emplazamiento. 
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El Ayuntamiento cesionario asume la responsabilidad de cualquier tipo de daño, tanto personal como 
material que pudiera producirse por negligencia o accidente, para lo que suscribirá un Seguro de 
Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendios, e instalará una alarma. 
 
B) Llegado a su vencimiento el plazo fijado para el uso cedido en los términos expuestos, el Ayuntamiento de 
Camarles deberá poner en la posesión efectiva del referido bien a los cedentes o a sus 
descendientes/causahabientes, sin contraprestación alguna por la inversión que en definitiva pueda 
realizarse en la rehabilitación del inmueble, y que queda en beneficio del mismo. 
 
TERCERA.- Queda totalmente excluida, en el inmueble cedido, la celebración de cualquier tipo de actos 
políticos, sindicales y de naturaleza análoga. 
 
CUARTA.- Los cedentes se reservan, con carácter preferente, la facultad de utilizar dicho inmueble para actos 
de culto y religiosos, previo oportuno aviso al  Ayuntamiento de Camarles. 
 
QUINTA.- El Ayuntamiento de Camarles se obliga a la conservación y mantenimiento del edificio objeto de 
este convenio, así como del terreno que lo circunda, sin alterar sus estructuras y características propias; así 
mismo se compromete a realizar las gestiones precisas ante la Comunidad Autónoma y/o el Estado, para la 
reparación del inmueble, que podrá ejecutarse por cualquiera de las Administraciones Públicas (estatal, 
autonómica o local), por sí o mediante empresa contratista. En el supuesto de no obtenerse financiación para 
la reparación del inmueble en el plazo de cinco años a partir de la firma del presente convenio, este quedará 
resuelto. 
 
SEXTA.- Dado el carácter gratuito de este uso cedido en los términos expuestos, cualquier gasto, arbitrio o 
impuesto que pudiera recaer o establecerse sobre los bienes cedidos o actividades desarrolladas en el mismo, 
serán de cuenta del Ayuntamiento de Camarles. 
 
SEPTIMA.- El uso de esté inmueble por parte del Ayuntamiento de Camarles, en los términos que se 
determinan en este Convenio, empezará a partir de la fecha de la firma del mismo, constituyéndose una 
comisión mixta entre los representantes de los cedentes y el Ayuntamiento de Camarles, para la 
interpretación y mantenimiento del espíritu de este Convenio. 
 
Formarán parte de la comisión un representante de la familia Isasi Rovira o de sus herederos, un 
representante de la familia de Gloria Gonzalez Zapatero o de sus herederos, otro representante de la familia 
Rovira Blanes o  de sus herederos y un representante del Ayuntamiento, asistiendo también, en su caso, el 
abogado o abogados de ambas familias.             
 
La designación de los representantes de las familias se llevará a cabo en el momento de la convocatoria de 
cada reunión de la comisión, debiendo reunirse con una periodicidad de, al menos, cada cinco años, sin 
perjuicio de las veces que sean necesarias para decidir sobre asuntos relacionados con la interpretación del 
presente Convenio. 
 
 La reunión quinquenal se convocará por el Ayuntamiento, o a petición de las familias cesionarias, con veinte 
días de antelación, dentro del primer semestre del año que corresponda, siendo la primera reunión en dos 
mil veinticuatro. Las convocatorias se harán por cualquier medio reconocido en derecho. 
 
OCTAVA.- La falta de cumplimiento de las anteriores estipulaciones por parte del Ayuntamiento de Camarles, 
facultará a los cedentes para la resolución de este Convenio, siendo competentes para conocer cualquier 
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posible reclamación, los juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia o de Tortosa, a elección de los 
cedentes, con exclusión de cualesquiera otros y con renuncia expresa al propio fuero. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, ambas partes firman este Convenio extendido, en ejemplar triplicado, 
en cinco folios por una sola de sus caras, en el lugar y fecha anteriormente expresados. 
 
Fdo.: La Alcaldesa                                   Fdo.: Catalina Isasi Rovira 
 
Fdo.: Herederos de Ramón Rovira Blanes            Fdo.: María del Milagro Rovira Blanes   
 
La Junta de Govern Local acorda elevar al Ple municipal el conveni,  amb aquesta proposta d’acord: 
 
PRIMER.-Aprovar en la seva totalitat el text del conveni  que s’adjunta  en l’annex I  a subscriure entre els 
Sr/Sra Catalina Isasi Rovira, Rafael Isasi Rovira, Victoriano de Isasi Rovira, Ramón Isasi Rovira, Gloria González 
Zapatero, Maria  del  Milagro Rovira Blanes, Teresa Rovira Blanes,  Juana Maria Rovira Blanes, Herederos de 
Ramón  Rovira Blanes i l’Ajuntament de Camarles, per la cessió d’ús de la Capella ubicada en la finca “ La 
Granadella”. 
 
SEGON.- Acceptar la cessió que a l’ajuntament de Camarles, li fan els senyors/senyores abans esmentats, del 
dret d’ús de la Capella amb la finalitats establertes en el conveni de cessió. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa per a que en nom i representació de l’Ajuntament signi els documents 
necessaris per dur a bon fi el present acord. 
 
QUART.-Notificar el present acord als interessats 
 
10.-Torn obert de paraules 
No n’hi varen haver. 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en 
dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                          Teresa Roca Castell  


