ACTA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, 24 de març de 2021 Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 24 de març de 2021
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:30
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet
Assistents:
Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
ACORDS
Instàncies i sol·licituds
1.- RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT CARRER VINT-I-NOU, NÚM. XX SR. I.M
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 25/02/2021 a les 14:17:43 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000275- 2 s’ha
presentat per part del Sr. J.I.M.M amb document XXXXX062L, instància en la que sol·licita l’atorgament
d’una llicència de gual permanent al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles, amb una longitud de 3 m2
atès que necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe favorable a la
petició de gual sol·licitada.
Fonaments de dret
•

De la Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes al’ús públic
o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

•

L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(de caràcter bàsic) diu que “les autoritzacions s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el
seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si això no fos procedent, per no
haver de valorar-se condicions especials en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa
no s'hagués establert en les condicions per les quals es regeixen”.

•

L’art. 55 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals diu que la utilització dels béns de domini públic (d’entre els quals la vorera per on han
de passar el vehicles per accedir a l’immoble respecte el qual sol·liciten la llicència de gual) pot
adoptar, entre d’altres, la modalitat d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.
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•

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot subjectar a
la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les
disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la
llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest
termini s'entén desestimada”.

•

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix,
igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableixen que la competència per atorgar les
llicències recau en l’alcalde.

•

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres ireserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr.J.I.M.M amb document
XXXXX062L, situat al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el plànol facilitat
per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local és de 3
m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la llicència
disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de
mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’ instal·larà en un lloc visible per als vianants i
conductors.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:
•

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de taxa
per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-nou, núm. 64 de Camarles
Subjecte passiu Sr. J.I.M.M
Quota tributària: 60,10
La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà enel Padró anual de
Taxes i Preus Públics.

•

La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb l'Ordenança fiscal
reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-nou, núm. 64 de Camarles
Subjecte passiu Sr. J.I.M.M
Quota tributària: 50.-€
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Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la notificació.
Tercer.- Procedir a liquidar la taxa corresponent.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
•
•

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des dela data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinquè.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,Policia Local
i a Tresoreria.
Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència recurs
potestatiu de reposició o contenciós administratiu
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició.
2. PROPOSTA "GUAL PERMANENT AL CARRER BAIX-EBRE, NÚM. X, SR. J . C . M "
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 05/01/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000009-2 s’ha presentat per
part del Sr. J.C.M amb document XXXXX059Z, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència
de gual permanent al carrer Baix Ebre, núm. X deCamarles, amb una longitud de 3 m2 atès que necessita
entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe favorable a
la petició de gual sol·licitada.
Fonaments de dret
•

De la Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes al’ús públic
o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

•

L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(de caràcter bàsic) diu que “les autoritzacions s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el
seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si això no fos procedent, per no
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haver de valorar-se condicions especials en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa
no s'hagués establert en les condicions per les quals es regeixen”.
•

L’art. 55 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals diu que la utilització dels béns de domini públic (d’entre els quals la vorera per on han
de passar el vehicles per accedir a l’immoble respecte el qual sol·liciten la llicència de gual) pot
adoptar, entre d’altres, la modalitat d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.

•

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot subjectar a
la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les
disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la
llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest
termini s'entén desestimada”.

•

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix,
igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableixen que la competència per atorgar les
llicències recau en l’alcalde.

•

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres ireserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. J.C.M amb document
XXXXX059Z, situat al carrer Baix Ebre, núm. X de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el plànol facilitat
per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local és de 3
m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la llicència
disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de
mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’ instal·larà en un lloc visible per als vianants i
conductors.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:
•

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de taxa
per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Baix-Ebre, núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sr. JCM
Quota tributària: 60,10€
La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en el Padró anual de
Taxes i Preus Públics.
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•

La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb l'Ordenança fiscal
reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Baix-Ebre, núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.C.M
Quota tributària: 50€
Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la notificació.

Tercer.- Procedir a liquidar la taxa corresponent.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
•
•

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des dela data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinquè.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,Policia Local
i a Tresoreria.
Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència recurs
potestatiu de reposició o contenciós administratiu.
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició.
3. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, AL CARRER CINQUANTA-DOS, NÚM. X A
PETICIÓ DE LA SRA. O.M.P
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 18/03/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000394-2 s’ha presentat per part
de la senyora O.M.P amb document XXXX6526D, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència
de gual permanent al carrer Cinquanta-dos núm. X de Camarles, amb una longitud de 3 m2 atès que
necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe favorable a la
petició de gual sol·licitada.
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Fonaments de dret
•

De la Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes al’ús públic
o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

•

L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(de caràcter bàsic) diu que “les autoritzacions s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el
seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si això no fos procedent, per no
haver de valorar-se condicions especials en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa
no s'hagués establert en les condicions per les quals es regeixen”.

•

L’art. 55 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals diu que la utilització dels béns de domini públic (d’entre els quals la vorera per on han
de passar el vehicles per accedir a l’immoble respecte el qual sol·liciten la llicència de gual) pot
adoptar, entre d’altres, la modalitat d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.

•

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot subjectar a
la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les
disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la
llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest
termini s'entén desestimada”.

•

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix,
igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableixen que la competència per atorgar les
llicències recau en l’alcalde.

•

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres ireserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent a la senyora O.M.P amb document
XXXX6526D, situat al carrer Cinquanta-dos núm. X de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el plànol facilitat
per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local és de 3
m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la llicència
disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de
mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’ instal·larà en un lloc visible per als vianants i
conductors.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:
•

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de taxa
per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
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Fet imposable: Gual permanent, carrer Cinquanta-dos, núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sra. O.M.P
Quota tributària: 60,10€
La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en el Padró anual de
Taxes i Preus Públics.
•

La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb l'Ordenança fiscal
reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Cinquanta-dos, núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sra. O.M.P
Quota tributària: 50€
Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la notificació.

Tercer.- Procedir a liquidar la taxa corresponent.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
•
•

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des dela data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinquè.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,Policia Local
i a Tresoreria.
Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència recurs
potestatiu de reposició o contenciós administratiu.
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició.
4. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, AL CARRER VINT-I-NOU, NÚM. XX A PETICIÓ
DE LA SRA. L.C.B
Aprovat per unanimitat
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Fets
En data 18/03/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000381-2 s’ha presentat per part
de la senyora L.C.B amb document XXXX9303Y, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència
de gual permanent al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles, amb una longitud de 2,70 m2 atès que
necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe favorable a la
petició de gual sol·licitada.
Fonaments de dret
•

De la Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes al’ús públic
o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

•

L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(de caràcter bàsic) diu que “les autoritzacions s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el
seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si això no fos procedent, per no
haver de valorar-se condicions especials en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa
no s'hagués establert en les condicions per les quals es regeixen”.

•

L’art. 55 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals diu que la utilització dels béns de domini públic (d’entre els quals la vorera per on han
de passar el vehicles per accedir a l’immoble respecte el qual sol·liciten la llicència de gual) pot
adoptar, entre d’altres, la modalitat d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.

•

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot subjectar a
la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les
disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la
llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest
termini s'entén desestimada”.

•

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix,
igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableixen que la competència per atorgar les
llicències recau en l’alcalde.

•

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres ireserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent a la senyora L.C.B amb document
XXXX9303Y, situat al carrer Vint-i-nou núm. XX de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el plànol facilitat
per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local és de
2,70 m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la llicència
disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de
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mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’ instal·larà en un lloc visible per als vianants i
conductors.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:
•

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de taxa
per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, Vint-i-nou, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. L.C.B
Quota tributària: 60,10€
La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en el Padró anual de
Taxes i Preus Públics.

•

La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb l'Ordenança fiscal
reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. L.C.B
Quota tributària: 50€
Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la notificació.

Tercer.- Procedir a liquidar la taxa corresponent.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
•
•

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des dela data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinquè.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,Policia Local
i a Tresoreria.
Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència recurs
potestatiu de reposició o contenciós administratiu.
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició.
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5. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA, AL CARRER VINT-I-NOU, NÚM. XX A
PETICIÓ DE LA SRA. R.P.P
Aprovat per unanimitat
Fets

En data 16 de març de 2021 a les 8:28:45 i número de registre d’entrada 4390390004-1-2021- 000376-2
s’ha presentat per part de la Sra. R.P.P amb document XXXX4128A, instància en la que sol·licita la baixa
de la llicència de càrrega i descàrrega al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles.
Fonaments de dret
•

De la Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes al’ús públic
o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

•

L’art. 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
(de caràcter bàsic) diu que “les autoritzacions s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es trobés limitat el
seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si això no fos procedent, per no
haver de valorar-se condicions especials en els sol·licitants, mitjançant sorteig, si una altra cosa
no s'hagués establert en les condicions per les quals es regeixen”.

•

L’art. 55 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals diu que la utilització dels béns de domini públic (d’entre els quals la vorera per on han
de passar el vehicles per accedir a l’immoble respecte el qual sol·liciten la llicència de gual) pot
adoptar, entre d’altres, la modalitat d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.

•

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot subjectar a
la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les
disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la
llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest
termini s'entén desestimada”.

•

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix,
igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableixen que la competència per atorgar les
llicències recau en l’alcalde.

•

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres ireserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Aprovar la baixa de la llicència de càrrega i descàrrega al carrer Vint-i-nou, núm. XX de
Camarles, sol·licitada a nom de la Sra. R.P.P amb document XXXX4128A
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:
Tercer.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local
i a Tresoreria.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
6. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 10/21 DE M.N.F, PER CONSTRUIR
TANCA METÀL·LICA A LA PARCEL·LA 25 DEL POLÍGON X D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 25/01/2021 i registre d'entrada núm. 96, el Sr. M.N.F, va sol·licitar autorització per a construir tanca
metàl·lica a la parcel·la 25 del polígon X d'aquest terme municipal.
Fonaments de dret
•

Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.

•

Vist l'informe 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. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr. M.N.F, on
comunica l'inici de les obres per construir tanca metàl·lica a la parcel·la 25 del polígon X d'aquest terme
municipal 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 segons l'article 162 del vigent POUM a SÒL NO URBANITZABLE, Sòl
de Protecció Territorial - (Clau 21).
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b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per construir tanca
metàl·lica a la parcel·la 25 del polígon 5 d'aquest terme municipal, 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.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre l'execució
de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o preferentment, amb
vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins, rieres, marges...
Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais agraris i la
continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà o industrial com la
malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color adient segons
l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i galvanitzat en terreny nu o amb
visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les distàncies de
protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix del camí.
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

4.552,00 x 3,50%

TOTAL

159,32.-€
159,32.-€

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 159,32.-€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

4.552,00 x 3,50%

TOTAL

159,32.-€
159,32.-€

Cinquè.- Notificar el present acord a la part interessada.
Sisè.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
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Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després dedescomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins elsegüent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via
de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa
IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
7. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, SUBSTITUCIÓ CANONADA

D'AIGUA AL COL·LEGI "SANT ÀNGEL"
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 19 de març de 2021 i registre d'entrada núm. 405, ha tingut entrada sol·licitud de llicència d'obres
majors de la COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A., per a la substitució de canonada
d'aigüa potable al Col·legi Públic "Sant Àngel" d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1) Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig
(RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
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(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2) D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits
a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3) L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la
demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl
no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
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Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
c)

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4) L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a atorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5) L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6) D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7) Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8) En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:

La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments següents:
Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud d'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 120 del vigent POUM de Camarles, dintre de Sòl adscrit
al sistema d'EQUIPAMENTS (EQ2 Docents).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
a)

El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 3.428,04 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 119,98 € i la
liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 8,57 € amb un import
total de 128,55 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de
l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de descomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
8. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 32/21, GIALRO WE WIN
SOCCER S.L.
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 19 de març de 2021 i registre d'entrada núm. 404, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors de l'empresa GIALRO WE WIN SOCCER S.L., per a la instal·lació de paviment de gespa artificial,
equipament esportiu i instal·lacions tècnicques per a camp de futbol-7, amb emplaçament al camp annex
de les instal·lacions esportives municipals del "Pla de Barra".
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1) Normativa aplicable
j) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
k) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig
(RPLU)
l) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
m) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
n) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
o) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
p) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
q) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
r) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2) D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits
a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3) L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
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o) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
p) Les parcel•lacions urbanístiques.
q) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la
demolició total o parcial.
r) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
s) El canvi dels edificis a un ús residencial.
t) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
u) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
v) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
w) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
x) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
y) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
z) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
aa) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
bb) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia:
d) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
e) Els usos i les obres provisionals.
f) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme ensòl
no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
e) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
f) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
g) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
h) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’ executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’ una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
4) L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a atorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
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5) L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6) D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7) Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8) En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics, consistent en
l'instal·lació de paviment de gespa artificial, equipament esportiu i instal·lacions tècniques per a camp de
futbol-7, amb emplaçament al camp annex de les instal·lacions esportives municipals del "Pla de Barra" a
l'empresa GIALRO WE WIN SOCCER SL, amb els condicionaments següents:
Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 120 del vigent POUM de Camarles, dintre de Sòl
adscrit al sistema d'EQUIPAMENTS (EQ1 Esportiu).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
a)

El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 182.986,04 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
6.404,51 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 457,47 €
amb un import total de 6.861,98 €, 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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Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de descomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
9. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 34/21 DE COMPANYIA
GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A., PER INSTAL·LACIÓ NOVA XARXA CANONADA
D'AIGÜA AL BARRI "LA GRAVERA"
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 19 de març de 2021 i registre d'entrada núm. 408, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres
majors de la COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A., per a la instal·lació de nova
xarxa canonada d'aigüa potable al barri "La Gravera" d'aquest municipi. Amb la sol•licitud s'ha acompanyat
el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
1) Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig
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(RPLU)
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995 (ROAS)
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
c)
d)
e)

2) D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits
a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3) L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb
la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la
demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’ aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament,
de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions,
excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que,
d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració
responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
d) No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
e) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
f) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
g) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució
subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
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h)

En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació
de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara
d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de
l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.

4) L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a atorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5)L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6)D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7) Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8) En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
les entitat locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud d'ocupació
de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
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L'obra en qüestió es troba inclosa, segons el vigent POUM de Camarles, dintre del PMU 8 "LA
GRAVERA, descrit en el seu article 138 i també en SÒL NO URBANITZABLE definit en els articles
149 al 165 del referit POUM.
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
e) Per a fer l'encreuament amb la TV-3409, es deurà tramitar la sol·licitud del permís
corresponent a la Diputació de Tarragona.
c)

El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 57.742,76 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 2.021,00 € i la liquidació
de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 144,36 € amb un import total de
2.165,36 €, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la
liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de descomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
10. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, SRA. N.C.S
Aprovat per unanimitat
Fets
En data 23 de novembre de 2020 i registre d'entrada núm. 1683 , ha tingut entrada sol•licitud de llicència
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d'obres majors per al canvi de coberta de l'edifici existent al C/ Sant Joan, núm. XX (Lligallo del Gànguil)
d'aquest municipi, presentada per la Sra N.C.S.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació exigida per
la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1) Normativa aplicable
j) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
k) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig
(RPLU)
l) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995 (ROAS)
m) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
n) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC)
o) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
p) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
q) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
r) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2) D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits
a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística,
a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
3) L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
o) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
p) Les parcel•lacions urbanístiques.
q) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’ acord amb
la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la
demolició total o parcial.
r) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
s) El canvi dels edificis a un ús residencial.
t) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
u) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
v) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’ aquestes
instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
w) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
x) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
y) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
z) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
aa) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
bb) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament,
de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions,
excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que,
d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració
responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència urbanística
prèvia:
i) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
j) Els usos i les obres provisionals.
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k)
l)

m)
n)
o)

p)

Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’ execució
subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació
de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara
d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de
l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.

4) L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a atorgar la
llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin
contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades.
5)L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i el
planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents al moment de la
seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la falta de resolució expressa de la
sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un certificat de règim urbanístic vigent.
6)D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol•licitud de
llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2 mesos. Tal i com estableix
l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el
sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret
legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7) Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabarles. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per acabar-les, tal i
com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit, l'article 37.1 del
Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les obres, incloses les
seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art.
37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La
persona titular de la llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de
l’acta d’ inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la
declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
8) En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el termini d’un
mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un certificat de l’ens gestor
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 89/2010. 9. En virtut de
l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent per
atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra
cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de
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les entitat locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’ emet informe
FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els condicionaments següents:
Es deuran complir tots els paràmetres de regulació per al canvi de coberta de l'edifici existent al C/
Sant Joan, núm. XX (Lligallo del Gànguil) exposats a l'article 172 del POUM de Camarles (distàncies,
material empleats etc.)
b)
La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi ambient
i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c)
L'obra en qüestió es troba segons l'article 126 del POUM de Camarles, a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
d)
Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
a)

El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 9.846,84 €. Aprovar la
liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 344,64 € i la liquidació de
la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 24,62 € amb un import total de 369,26
€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació
en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al cobrament,
llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte adjuntant
alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de descomptar l'import
autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents terminis: *Si la notificació de la
liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació
es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent
sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
CONTRACTACIÓ
11) PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU TERRENYS ZONA
ESPORTIVA PLA DE BARRA AMB TRANSFORMACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.
Aprovat per unanimitat.
Fets
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2021 es va aprovar l’expedient i el Plec de
Clàusules Administratives per la concessió d'ús privatiu terrenys zona esportiva Pla de Barra amb
transformació del domini públic, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació.
El Plec de clàusules administratives particulars es va publicar en el BOPT 2021-695 de data 28de gener i
en el perfil del contractant de l'Ajuntament.
En data 1 de març es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació definitiva de candidats
admesos, que va ser la següent:
•

Relació de licitadors admesos:

•

GILARO WE WIN SOCCER, únic licitador

•

Relació de licitadors exclosos:CAP

La mesa de contractació es reuneix en data 3 de març de 2021 per l'obertura del sobre 2, Memòria Tècnica.
Licitador: Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 TOTAL
GIALRO WE WIN SOCCER 1,5 punts 1,5 punts 1,5 punts 0,00 punts 4,5 punts
Seguidament la Mesa procedeix a l'obertura del sobre 3 amb el següent resultat

GIALRO WE WIN
SOCCER

1

1.231,32 Euros /any
(5 punts)

Inversions i execució
camp futbol 7 (30 punts)

35 punts

La Mesa de Contractació, un cop examinades les ofertes, acorda elevar a l'òrgan de contractació la relació
classificada, per ordre decreixent, de les proposicions presentades de conformitat amb el següent quadre:
ORDRE

LICITADOR

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

1

GIALRO WE WIN SOCCER

4,5 punts

35 punts

39,5punts

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2021 s’aprova la classificació valorada de
les ofertes i es requereix a l’interessat que presenta l’oferta econòmica més avantatjosa la presentació de
documentació acreditativa de la capacitat de contractar, així com la constitució de la garantia definitiva i
l’abonament de les despeses de contractació.
Per part de l’empresa GIALRO WE WIN SOCCER CIF B-42745406 es presenta la documentació requerida
correctament.
Carrer Vint, n.20 43894 Camarles | Tel. 977 47 00 07 | ajuntament@camarles.cat | www.camarles.cat
Transcripció de l'acta número 2021-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI ***
(SIG), JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data: 13/04/2021, 13/04/2021

Fonaments de dret
•
•
•
•

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), en aquells
articles declarats bàsics.
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, (RPEL).
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3
/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la Disposició Addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació per Resolució de
l’Alcaldia 2/2019
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Atorgar la concessió administrativa d’ús privatiu de terrenys zona esportiva Pla de Barra amb
transformació del domini públic a l’empresa GIALRO WE WIN SOCCER, CIF B- 42745406, amb domicili
al carrer Aldea del Polígon Industrial Venta Nova núm.1 de Camarles , per un termini de 30 anys, amb
possibilitat de pròrrogues, per acord entre les parts, per períodes de cinc anys, fins a un màxim de 50 anys,
prèvia petició del concessionari amb una antelació mínima de dos mesos, amb un cànon anual de 1.231,32
euros € i 0,00 € d’IVA ( l’ abonament del cànon no està subjecte a IVA Article 7.9 de la Llei 37/1992 de 28
de desembre de l’impost del valor afegit) d’acord amb l’oferta presentada.
SEGON. Notificar la present resolució a tots els interessats.
TERCER. Convocar al Sr. Albert Arnau Roman amb NIF 47824274Y representant de l’empresa
concessionària GIALRO el dia 25 de març a les 12 hores per la formalització de la concessió en document
administratiu .
QUART. Publicar la formalització de la concessió administrativa en el Perfil de contractant.
CINQUÈ. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar Recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar Recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.
Camarles 29 de març de 2021
L'Alcalde/essa,
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
CONVENIS
12. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES I GIALRO WE WIN
SOCCER S.L. PER LA UTILITZACIÓ DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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Aprovat per unanimitat
Fets
D'una part l'Il·lustríssim Sr. JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA amb NIF 77.882.085-Z, actuant en nom i
representació de l'Ajuntament de Camarles com ALCALDE ( en endavant AJUNTAMENT ), amb domicili
al carrer Vint, número 20 de Camarles, i NIF P-4318300C, assistit de la secretaria actual de la Corporació,
la Sra. Teresa Roca Castell.
I d'altra banda, el Sr Albert Arnau Roman, amb NIF 47824274Y, actuant en nom i representació de GIALRO
WE WIN SOCCER S.L. amb NIF B42745406 ( en endavant GIALRO ), i domicili a efectes de notificacions
al Pol. Ind. Venta Nova, s/n Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, bústia 9 de Camarles ( 43894 ), com
Administrador Únic de la societat.
MANIFESTEN
Primer. Que l'Ajuntament de Camarles és conscient de la importància de la practica esportiva,
especialment pel que fa al foment de l'esport base, i dels hàbits esportius de la joventut, així com per al
desenvolupament dels valors inherents a la practica esportiva.
Segon. Que Gialro es titular de una Concessió Administrativa de us privatiu d'uns terrenys ubicats a la
zona Pla de Barra del municipi de Camarles atorgada en data xx de febrer de 2021 i destinats a l'ús
esportiu, on el concessionari hi executarà la construcció d'un camp de futbol 7 de gespa artificial i portarà
a terme la seva activitat.
Tercer. Que Gialro té la seva seu social al municipi de Camarles i té com objecte, entre d'altres, la prestació
de serveis d'educació esportiva i la gestió de instal·lacions esportives.
Quart. Que l'Ajuntament està interessat en disposar de les instal·lacions construïdes per Gialro a la zona
esportiva del Pla de Barra per tal posar-les gratuïtament a disposició dels Clubs de Futbol del municipi.
Cinquè. Que es convenient establir una col·laboració entre l'Ajuntament i Gialro per tal de realitzar l'ús
compartit de les instal·lacions esportives entre la empresa concessionària i l'Ajuntament.
Fonaments de dret
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), en aquells articles
declarats bàsics.
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, (RPEL). Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Que Gialro atorga a l'Ajuntament a fer un ús compartit de les instal·lacions actuals i futures al
Camp de Futbol 7 situat al Pla de Barra i dels terrenys adjunts.
Segon. Que l’Ajuntament utilitzarà única i exclusivament les instal·lacions per facilitar la practica de l'esport
als Clubs de Futbol del municipi de Camarles, i que actualment son el CF Camarles i el CF Terres de
l'Ebre.
Tercer. Aquest ús compartit tindrà una vigència igual a la duració de la Concessió Administrativa i les
seves possibles prorrogues atorgada a Gialro per l'ús dels terrenys.
Quart. A conseqüència d'aquest ús compartit l'Ajuntament assumirà al seu càrrec les despeses derivades
dels consums d’aigua i electricitat, a mes dels serveis de escombraries, neteja, reg i manteniment de la
gespa, excepte canviar gespa i porteries, si s’escau.
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Cinquè. L'Ajuntament vetllarà per tal que els Clubs del municipi autoritzats a utilitzar les instal·lacions
(Camp de F-7) en facin un ús responsable, respectant les instal·lacions i complint amb les normes utilització
establertes per Gialro.
Sisè. Gialro podrà fer ús dels equipaments esportius del camp de Futbol 11 per tal de realitzar les activitats
del seu objecte social.
Aquest conveni te el caràcter administratiu i les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosaadministrativa de Tarragona.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
INFORMES D’ALCALDIA
13. EPRESA CAMPANYA DE VACUNACIÓ
L'Alcalde informà que des de Sanitat l'informen que es reprèn la campanya de vacunació amb Astrazeneca,
Phfizer i Moderna.
14. FINALITZACIÓ SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI
L’Alcalde informà que demà 25 de març s'acabaria de senyalitzar els carrers des de la panaderia de Marin
fins al semàfor.
TORN DE PARAULES
15. INTERVENCIÓ DEL 1ER TINENT D'ALCALDE SR. BRULL
El Sr. Ramón Brull Melich, intervé per a dir que ens tenim que felicitar tots per la feina ben feta respecte a
la contractació de la concessió de l'ús privatiu del Camp de Futbol. Que ha estat un procés llarg, però que
ha merescut la pena, ja que desprès d'aquest projecte esportiu tan interessant vindran d'altres que seran
molt més bons per al municipi. Considera que els que governem tenim que prendre decisions, a vegades
difícils, i a molt llar termini, però que lo important es deixar una bona llavor, que altres continuaran.
ALTRES
16. SOL·LICITAR AJUTS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA TEMPORAL GLÒRIA
Aprovat per unanimitat.
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en base al RD
778/2020, de 25 d'agost un ajut del 50% pels danys produïts pel temporal Glòria el dia 21 de gener de
2020 en les infraestructures municipals i xarxa viària del municipi.
Segon.- Aprovar la Memòria Valorada presentada pels Serveis Tècnics Municipals, per a l'arranjament de:
1. "Camí lateral de l'autopista" amb un pressupost de despeses de 75.322,50€ sol·licitable màxim del
50%, import sol·licitat 37.661,25€.
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2. "Camí Finca de Curto" amb un pressupost de despesa de 31.585,36€ sol·licitable màxim del 50%
import sol·licitat 15.792,68€.
3. "Arranjament Zona dos barrancs" amb un pressupost de despeses de 28.074,42€ sol·licitable
màxim del 50%, import sol·licitat 14.037,21€.
4. "Baixades barrancs (Partició)" amb un pressupost de 13.442,61€ sol·licitable màxim del 50%,
import sol·licitat 6.721,31€
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