Acta Junta de govern

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local de data 20 d'octubre de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 20 d'octubre de 2021
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 11:00
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)

ACORDS
Lectura i aprovació acta anterior
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2021
Aprovada per unanimitat.

2. JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021
Aprovat per unanimitat.

Instàncies i sol·licituds
3. RESOLUCIÓ SOL. D'UN GUAL AL CARRER DOS NÚM. XX, SR. I.G

Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 23 de setembre de 2021 a les 13:51:28 i número de registre d’entrades
4390390004-1-2021-001467-2 s’ha presentat per part del Sr. I.G amb document
XXXXX700S, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al
carrer DOS, núm. XX de Camarles, amb una longitud de 2,3 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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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.
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Ordenança 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.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. I.G amb document
XXXX700S, situat al carrer DOS, 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 2,3 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 DOS, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. I.G
Longitud del gual: 2,3m2
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: Placa senyalització gual permanent, carrer DOS, núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: Sr. I.G
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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 de
la 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.
Cinqué.- 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 SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANEN AL CARRER SANT JOAN,
NÚM. XX A PETICIÓ DE LA SRA. I.L.D.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/09/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001459-2 s’ha
presentat per part de la Sra. I.L.D amb document XXXXX2120Q,
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instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer Sant Joan,
núm. XX .de Camarles, amb una longitud de 2,5 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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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.
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Ordenança 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.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent a la Sra. I.L.D amb
document XXXXX2120Q, situat al carrer Sant Joan, 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 2,5 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 Sant Joan, núm. XX de Camarles.
amplada del gual: 2,5 m2
Subjecte passiu: Sra. I.L.D
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: Placa senyalització gual permanent, carrer Sant Joan, núm. 98
de Camarles
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Subjecte passiu: Sra. I.L.D
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- 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

5. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER QUARANTAQUATRE, NÚM. XX, SR. J.A.V.C
Aprovat per unanimitat.
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Fets

En data 2 d’agost de 2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001235-2 s’ha
presentat per part del Sr. JJ.A.V.C amb document XXXXX782W, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer QUARANTA-QUATRE, 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Fonaments de dret

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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”.
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Ordenança 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. J.A.V.C amb
document XXXXX782W, situat al carrer QUARANTA-QUATRE, 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 QUARANTA-QUATRE, núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.A.V.C
Quota tributària: 60,10
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La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en
el Padró anual de Taxes i Preus Públics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTAQUATRE, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.A.V.C
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 Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.

Règim de recursos:
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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

6. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER QUARANTAQUATRE, NÚM. XX, SRA. S.C.B

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 02/08/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001237-2 s’ha
presentat per part de la Sra. S.C.B amb document XXXXX234B, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer QUARANTA-QUATRE,
núm. XX de Camarles, amb una longitud de 3,5 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

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves 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 Sra. S.C.B amb
document XXXXX234B, situat al carrer QUARANTA-QUATRE, 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 3.5 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:
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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 QUARANTA-QUATRE, núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: Sra. S.C.B
Quota tributària: 80,10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTAQUATRE, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. S.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 Santander 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.
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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 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.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

7. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER QUARANTA-SIS NÚM. XX,
SRA. N.B.M
Aprovat per unanimitat.

Fets

En data 22/07/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001181-2 s’ha
presentat per part de la Sra. N.B.M amb document XXXXX684M, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer QUARANTA-SIS, núm.
XXde Camarles, amb una longitud de 2,5 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

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’ús
públic o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves 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 Sra. N.B.M amb
document XXXXX684M, situat al carrer QUARANTA-SIS, núm. XX de Camarles.
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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 2,5 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 QUARANTA-SIS, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. N.B.M
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: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTA-SIS,
núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. N.B.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:
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Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 de
la 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.
Cinqué.- 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

8. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER VINT-I-CINC,
NÚM. XX SR. F.G.P
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 05/08/2021 a les 11:56 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001271-2
s’ha presentat per part del Sr. F.G.P amb document XXXXX317R, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer VINT-I-CINC, núm. XX de
Camarles, amb una longitud de 2,50 m2 atès que necessita entrar i sortir de l’ immoble.
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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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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.

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

Ordenança 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. F F.G.P amb
document XXXXX317R, situat al carrer VINT-I-CINC, núm. XX. de Camarles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 2,50 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-CINC, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. F.G.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: Placa senyalització gual permanent, carrer VINT-I-CINC, núm.
XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. F.G.P
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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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- 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

9. RESOLUCIÓ PROPOSTA GUAL PERMANENT, AL CARRER SANT JOAN , NÚM. XX, SR.
S.G.M
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 09/09/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001405-2 s’ha
presentat per part del Sr. S.G.M amb document XXXXX208V, instància en la que sol·licita
l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer SANT JOAN, núm. XX de Camarles,
amb una longitud de 3,10 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Fonaments de dret

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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”.
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Ordenança 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. S.G.M amb
document XXXXX208V, situat al carrer SANT JOAN, 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 3,10 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 SANT JOAN, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. S.G.M
Quota tributària: 80,10
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
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reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

Fet imposable: Placa senyalització gual permanent, carrer SANT JOAN, núm.
XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. S.G.M
Quota tributària: 50.-€
Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la
notificació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- 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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10. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, AL CARRER VINT-I-NOU, NÚM. XX,
SRA. M.T.Q.B
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Fets
En data 19/08/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001336-2 s’ha
presentat per part de la Sra. M.T.Q.B amb document XXXXX418P, 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 2,80 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

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
PART DISPOSITIVA
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent a la Sra. M.T.Q.B amb
document XXXXX418P, 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 2,80 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 VINT-I-NOU, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. M.T.Q.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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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.M.T.Q.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 Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- 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:
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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

11. RESOLUCIÓ SOL. D'UN GUAL AL CARRER QUARANTA-QUATRE NÚM. XX, SR. O.M.M
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22 de juliol de 2021 a les 14:10:47 i número de registre d’entrades
4390390004-1-2021-001192-2 s’ha presentat per part del Sr. O.M.M amb document
XXXXX383P, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al
carrer QUARANTA-QUATRE, núm. XX de Camarles, amb una longitud de 3,05 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

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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”.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves 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. OO.M.M amb
document XXXXX383P, situat al carrer QUARANTA-QUATRE, 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 3,05 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:
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Fet imposable: Gual permanent, carrer QUARANTA-QUATRE, núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: Sr.O.M.M
Quota tributària: 80,10
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 QUARANTA-QUATRE, núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: Sr. O.M.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 Santander 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.
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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 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.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

12. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER QUARANTAVUIT NÚM. X, SRA. P.Z.V
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/07/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001183-2 s’ha
presentat per part de la Sra. P.Z.V amb document XXXXX784N, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer QUARANTA-VUIT, 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.

Fonaments de dret

L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’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
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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”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves 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 Sra. P P.Z.V
amb document XXXXX784N, situat al carrer QUARANTA-VUIT, 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.
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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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 QUARANTA-VUIT, núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sra. P.Z.V
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: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTA-VUIT,
núm. Xde Camarles
Subjecte passiu: Sra. P.Z.V
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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
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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 de
la 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinqué.- 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

13. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD DE DOS LLICÈNCIES DE GUAL PERMANENT, UNA AL
CARRER QUARANTA-QUATRE NÚM. XX I L'ALTRA AL CARRER QUARANTA-QUATRE,
NÚM. XX, SR. J.MC.M
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 02/08/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001238-2 s’ha
presentat per part del Sr. J.MC.M amb document XXXXX297S, instància en la que
sol·licita l’atorgament de dos llicències de gual permanent al carrer QUARANTA-QUATRE,
núm. XX i carrer QUARANTA-QUATRE , núm. XX de Camarles, amb una longitud de 3 m2 ,
cada gual, 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
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L’art. 201 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 són béns de domini públic els afectes a l’ús
públic o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. JJ.MC.M amb
document XXXXX297S, situat al carrer QUARANTA-QUATRE, núm. XX i carrer QUARANTAQUATRE , 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, cada gual.
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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 QUARANTA-QUATRE, núm. XX
de Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.MC.M
Quota tributària: 60,10
Fet imposable: Gual permanent, carrer QUARANTA-QUATRE, núm. XX
de Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.MC.M
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: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTAQUATRE, núm. XX
de Camarles

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

Subjecte passiu: Sr. JOSE MARIA CLIMENT MESTRE
Quota tributària: 50.-€
Fet imposable: Placa senyalització gual permanent, carrer QUARANTAQUATRE, núm. XX
de Camarles
Subjecte passiu: Sr. J.MC.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 Santander 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 de
la 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.
Cinqué.- 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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14. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS PERILLOS, SR.
J.S.G
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Fets
1. En data 28 de setembre de 2021, i amb registre d’entrada núm.
4390390004-1-2021-001482-2, el Sr. J.S.G va sol·licitar l’atorgament de la
llicència per a la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós, de la raça
Staffordshire Bull Terrier, de nom NUKA i amb xip identificador número
941000026382937, al considerar que es podria donar algun dels supòsits recollits
en l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, o els que preveu l’article 2 del Reial decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

En data 29 de setembre de 2021, el tècnic municipal va comprovar la
2. documentació presentada amb la sol·licitud i va informar amb caràcter favorable
en relació al compliment dels requisits legalment establerts en matèria de gossos
potencialment perillosos.

Fonaments de dret
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (en endavant L 10/1999).
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos (en endavant L 50/1999).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant LPACAP)
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals (en endavant DLeg 2/2008)
Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (en
endavant RD 287/2002).
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos (en endavant D 170/2002).
Ordenança municipal reguladora de la taxa corresponent a la tinença d’animals de
companyia.
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En conseqüència, S'ACORDA:
De conformitat amb l’informe emès pel tècnic municipal en data 29 de setembre de 2021 i el
que s’ha exposat anteriorment proposo a la Junta de Govern Local
Resoldre l'atorgament de la llicència per a la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós
i procedir a la inscripció del gos en la secció d'Animals Potencialment Perillosos del Registre
Municipal d'Animals de Companyia i a la comunicació posterior a la persona interessada.
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L’esmentada llicència té una validesa de cinc anys, i pot ser renovada per períodes successius
de la mateixa durada.
La persona titular de la llicència ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les
dades que hi figuren en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la mateixa
data en què es produeixi la variació.
El titular de la llicència ha de donar compliment a les mesures de seguretat que preveu la L 10
/1999 i les que preveu l’article 8 del RD287/2002 i l’Ordenança municipal, així com també les
normes generals de protecció dels animals recollides al D. Leg. 2/2008.
l'Interessat deurà liquidar la taxa corresponent, per import de 40,00 €uros, en concepte
d'atorgament de llicència per la tinença de gos potencialment perillós, segons l'Ordenança
Municipal reguladora de taxa corresponent a la tinença d'animals de companyia.
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 (Secció de Crèdit)
IBAN ES16 0182 0299 28 0200560270
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 de la 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.
Les persones que posseeixin gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les
mesures de seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l'article 8 del
Decret 287/2002, de 22 de març, que són transcrites tot seguit:
- La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els controli porti a sobre la llicència administrativa, així com la certificació
acreditativa de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'Animals potencialment
perillosos.
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- Els animals de l'espècie potencialment perillosa, en llocs i espais públics, haurà de portar
obligatòriament morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
- Igualment els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics, hauran de ser
conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 m. de longitud, sense
que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona.
- Els animals potencialment perillosos, que es trobin en una finca, casa de camp, xalet,
parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar lligats, a no ser que es
disposi d'habitacle amb la superfície, alçada i adequat tancament, per protegir a les persones o
animals que accedeix o s'apropin a aquests llocs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Els criadors, ensinistradors i comerciants d'animals potencialment perillosos tindran que
disposar d'instal·lacions i mitjans adequats per la seva tinença.
- La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del
Registre Municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores des de
quan tingui coneixement dels fets. Sisè.- Notificar la present resolució al interessat amb el
règim de recursos adient.
Notificar aquesta Resolució a la persona interessada

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
15. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 56/20 DE AMIBLU PIPES SPAIN S.A., PER A
INSTAL·LACIÓ DE 2 PONTS GRÚA I TANCAMENT LATERAL DE COBERT EXISTENT, AMB
EMPLAÇAMENT AL POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA", PARCEL·LA 91 D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 10/06/2020 i registre d'entrada 768, l'empresa AMIBLU PIPES SPAIN, S.A., va
sol·licitar llicència d'obres majors per a instal·lació de 2 ponts grúa i tancament lateral de cobert
existent, amb emplaçament al Polígon Industrial "Venta Nova", parcel·la 91 d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.
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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
(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.
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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.
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.
c) 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.
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
acabar-les. 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
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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.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud de llicència urbanística,
presentada per AMIBLU PIPES SPAIN S.A., on demana llicència d'obres majors per a
instal·lació de 2 ponts grúa i tancament lateral de cobert existent, amb emplaçament al Polígon
Industrial "Venta Nova", parcel·la 91 d'aquest municipi 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 128 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ, Zona
d'Indústria (CLAU 7b Industria aïllada).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a instal·lació de 2 ponts grúa i tancament
lateral de cobert existent, amb emplaçament al Polígon Industrial "Venta Nova", parcel·la 91
d'aquest municipi, amb les següents condicions:

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
2.- 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 201.091,91 x 3,50%
Taxa administrativa
201.091,91 x 0,25%

7.038,22.-€
502,73.-€

TOTAL

7.540,95.-€
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e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 7.540,95.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 201.091,91 x 3,50%
Taxa administrativa
201.091,91 x 0,25%

7.038,22.-€
502,73.-€

TOTAL

7.540,95.-€

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

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

16. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 77/2021 DE J.R.F PER REPARACIÓ,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA MASIA EXISTENT A L'AVGDA. DELTA, NÚM.
XX (LIGALLO DEL ROIG) D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/06/2021 i registre d'entrada 1006, el Sr. J.R.F va sol·licitar llicència d'obres
menors per reparació, conservació i manteniment de la masia existent a l'Avgda. Delta,
núm. XX (Ligallo del Roig) d'aquest municipi.

Fonaments de dret

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. J.R.F, on demana llicència d'obres
menors per reparació, conservació i manteniment de la masia existent a l'Avgda. Delta, núm.
XX (Ligallo del Roig) d'aquest municipi 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 142 del vigent POUM a SÒL URBANITZABLE PPU2 SECTOR OEST ENTRE LIGALLOS.
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per reparació, conservació i manteniment de
la masia existent a l'Avgda. Delta, núm. XX (Ligallo del Roig) d'aquest municipi, amb les
següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 17.500,00 x 3,50%
Taxa administrativa
17.500,00 x 0,25%

612,50.-€
43,75.-€
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TOTAL

656,25.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 688,50.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 17.500,00 x 3,50%
Taxa administrativa
17.500,00 x 0,25%

612,50.-€
43,75.-€

TOTAL

656,25.-€

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

17. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 78/21 DE R.C.H PER CONSTRUCCIÓ D'UN
HABITATGE UNIFAMILIAR AMB EMPLAÇAMENT AL C/ 27, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28 de juny de 2021 i registre núm. 1028, ha tingut entrada sol·licitud de la Sra. R.C.H,
de llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb emplaçament
al C/ 27, núm. XX 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

-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 125 que a continuació es transcriu
Art. 125. Zona d’urbà tradicional (Clau 2)
DEFINICIÓ
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Aquesta zona comprèn el sòl urbà i eixample qualificats per l’ordenació urbanística anterior,
considerant al nucli de Camarles el creixement entre la plataforma deltaica i la via del ferrocarril
i al Lligallo del Gànguil les illes situades al sud-oest de l’Avda. Catalunya, destinades a
habitatges unifamiliars i plurifamiliars entre mitgeres, que s’organitzen formant illes tancades.
Per a aquesta zona, el POUM es planteja una regulació de la normativa vigent, fent-la més
coherent a la situació de fet i sense equivocitats de les condicions reguladores de l’aprofitament
de què són susceptibles els terrenys.
CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
1. La parcel·la mínima edificable s’estableix en 100 m² i la façana mínima a carrer en 7,50 m.
per vivenda unifamiliar i en 10,00 m. per edifici plurifamiliar.
Les parcel·les amb façana o superfície inferior a l’establerta, registrades al Registre de la
Propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial del POUM, també seran edificables, tant
per vivendes unifamiliars com plurifamiliars.
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
1. Tipus d’ordenació
Correspon al tipus d’ordenació segons alineació de vial i edificació entre mitgeres.
Les edificacions existents que no compleixin les condicions establertes per aquestazona no
caldrà adequarles a la nova regulació. Únicament resten obligades a complir aquesta regulació
les noves construccions i les d’ampliació.
Amb caràcter general, es permet mitjançant la tramitació d’un Pla de Millora Urbana, ajustar els
paràmetres que regulen l’edificació, per raons de geometria de la parcel·la, disposició de l’
edificació o agrupació d’habitatges.
2. Edificabilitat màxima
L’edificabilitat màxima dels terrenys inclosos en aquesta zona queda definida per l’envolvent
màxima d’edificació que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació previstes en aquest
capítol i de les regles contingudes en la regulació del tipus d’ordenació.
3. Altura reguladora màxima i núm. de plantes
El nombre màxim de plantes edificables es detalla als plànols d’ordenació.
L’altura reguladora màxima segons el núm. de plantes és:
3P (PB+2) 10,00 m. 4P (PB+3) 13,00 m.
4. Condicions d’ús
Les illes es consideraran totalment edificables.
L’ús principal a la zona és l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
Són compatibles els següents usos:
– Habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
– Hoteler
– Restauració, bar, restaurant o similar.
– Comercial petit
– Oficines i serveis
– Industrial (1a i 1b) i taller de reparació.
– Magatzem.
– Sanitari-assistencial
– Educatiu
– Esportiu
– Cultural i social
– Garatge-aparcament
– Serveis tècnics i ambientals
CONDICIONS ESTÈTIQUES
Acabats de façana:
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-Les edificacions es projectaran seguint les característiques formals de les existents, evitant
materials impropis. Es prohibeixen específicament les façanes tipus mur cortina.
-En la composició de la part massissa de la façana es permet com a màxim la combinació de
dos materials diferents. Els colors permesos en els paraments massissos de la façana són els
colors naturals de tonalitats suaus de la gamma dels colors terra o blanc.
-Queden prohibides les baranes de balaustres.
Acabats de mitgera:
-Les parets mitgeres que quedin vistes han de tractar-se amb materials, textures i colors de
façana. Acabats de coberta:
-Les obres que impliquin la substitució, renovació o gran reparació de la coberta, comportaran
necessàriament la eliminació o substitució d’elements o materials no permesos o no
tradicionals, en especial el fibrociment.

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) Les obertures plantejades a la façana posterior, es deuran tapiar fins que no s’urbanitzi el
tram del carrer Trenta-set.
b) L’obra urbanitzadora està en suspens fins l’aclariment de si el terreny objecte de discussió
es de titularitat privada o pública, perquè en cas de que sigui privada, es tindrà que expropiar o
adquirir el terreny per reparcel·lació, debent -se incloure en una unitat d’actuació, prèvia
modificació del POUM, (informe de secretaria de data 15 de març de 2021)
c) Les aigües pluvials es deuran canalitzar fins un vial urbanitzat
d) 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. Primer.APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics, consistent
en la construcció d'un magatzem, amb emplaçament al C/ Trenta-sis, núm. X d'aquest
municipi, 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.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM de Camarles, dintre de SOL
URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació. El Pressupost d'Execució
Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 148.095,16 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 5.183,33 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 370,24 € amb un import total de 5.553,57 €, 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.
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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 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 Santander 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

18. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 114/21 DE O.S.H PER A
REFORMAR CUINA I BANY, SUBSTITUCIÓ DE MOBILIARI I CANVIAR FINESTRA DE
LA CUINA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SIS, NÚM. X-1º-3ª D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 14/09/2021 i registre d'entrada núm. 1423, la Sra. OO.S.H, va sol·licitar
autorització per a reformar cuina i bany, substitució de mobiliari i canviar finestra de la cuina,
amb emplaçament al C/ Sis, núm. X-1º-3ª d'aquest municipi.

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.
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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 per la
Sra. O.S.H, on comunica l'inici de les obres per a reformar cuina i bany, substitució de mobiliari i
canviar finestra de la cuina, amb emplaçament al C/ Sis, núm. X-1º-3ª d'aquest municipi 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 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reformar
cuina i bany, substitució de mobiliari i canviar finestra de la cuina, amb emplaçament al C/ Sis,
núm. X-1º-3ª d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
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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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
c) 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 8.400,00 x 3,50%

294,00.-€

TOTAL

294,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 294,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 8.400,00 x 3,50%

294,00.-€

TOTAL

294,00.-€

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 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 Santander 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

19. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 115/21 DE J.A.G.G PER A TANCAMENT
D'UN PATI AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX (LIGALLO DEL GÀNGUIL)
D'AQUEST MUNICIPI.
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Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 14/09/2021 i registre d'entrada núm. 1424, el Sr. J.A.G.G, va sol·licitar autorització
per a tancament d'un pati amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil)
d'aquest teme municipal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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.
J.A.G.G, on comunica l'inici de les obres per a tancament d'un pati amb emplaçament al C/
Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi i comunicar que per part dels
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per al tancament
d'un pati amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
c) 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.500,00 x 3,50%

52,50.-€

TOTAL

52,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 52,50.-€ amb el següent
desglossament:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.500,00 x 3,50%

52,50.-€

TOTAL

52,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Règim de recursos:
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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

20. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 117/21 DE R.M.B PER A REVESTIMENT
DE LA FAÇANA AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA-TRES, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 16/09/2021 i registre d'entrada núm. 1430, el Sr. R.M.B, va sol·licitar autorització per
a revestiment de la façana, amb emplaçament al C/ Trenta-tres, núm.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.
R.M.B, on comunica l'inici de les obres per a revestiment de la façana amb emplaçament al C/
Trenta-tres, núm. X d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals
s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
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El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a
revestiment de la façana, amb emplaçament al C/ Trenta-tres, núm. 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:
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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
c) 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.100,00 x 3,50%

143,50.-€

TOTAL

143,50.-€

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 143,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.100,00 x 3,50%

143,50.-€

TOTAL

143,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
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.
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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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

21. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 121/21 DE A.C
PER A CONSTRUIR
UNA XEMENEIA AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-TRES, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/09/2021 i registre d'entrada 1484, el Sr. A.C va sol·licitar llicència d'obres menors
per a construir una xemeneia, amb emplaçament al C/ Vint-i-tres, núm. 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:
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Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. A.C on demana llicència
d'obres menors per a la construcció d'una xemeneia amb emplaçament al C/Vint-i-tres, núm. 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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 125 del vigent POUM a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per a la construcció d'una xemeneia, amb
emplaçament al C/ Vint-i-tres, núm. X d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- Es respectarà la tipologia de bassa de reg, la construcció deurà sobresortir 1,00 m. sobre la
rasant del terreny, els materials d'acabat seran els propis d'una bassa de reg, no es poden
instal·lar sistemes de depuració ni similars...
2.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.000,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.000,00 x 0,25%

105,00.-€
7,50.-€

TOTAL

112,50.- €

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 112,50.-€ amb el següent desglossament:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.000,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.000,00 x 0,25%

105,00.-€
7,50.-€

TOTAL

112,50.-€

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

Règim de recursos:
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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

22. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 122/21 DE M.P.C, PER A
PINTAR I NETEJAR FAÇANA AMB EMPLAÇAMENT AL C/ LES FLORS, NÚM. XX D'AQUEST
TEME MUNICIPAL.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/09/2021 i registre d'entrada núm. 1485, el Sr. M.P.C, va sol·licitar autorització pera
a pintar i netejar façana amb emplaçament al C/ Les Flors, núm. XX d'aquest teme 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.P.C, on comunica l'inici de les obres per a pintar i netejar façana amb emplaçament al C/
Les Flors, núm. XX d'aquest teme municipal i comunicar que per part dels serveis tècnics
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
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El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a a pintar i
netejar façana amb emplaçament al C/ Les Flors, núm. XX d'aquest teme municipal i comunicar
que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb
la seva petició:
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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
c) 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 500,00 x 3,50%

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€
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e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 17,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 500,00 x 3,50%

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
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.
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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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

23. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 123/21 DE I.J.A, PER A REPARAR PLAT
DE DUTXA I RAJOLES DEL BANY, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ 27, NÚM. XX D'AQUEST
TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 29/09/2021 i registre d'entrada núm. 1489, la Sra. I.J.A, va sol·licitar autorització per a
reparar plat de dutxa i rajoles del bany, amb emplaçament al C/ 27, núm. XX 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. I.J.A, on comunica l'inici de les obres per a reparar plat de dutxa i rajoles del bany, amb
emplaçament al C/ 27, núm. XX 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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar plat
de dutxa i rajoles del bany, amb emplaçament al C/ 27, núm. XX 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:
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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
c) 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.
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d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.350,00 x 3,50%

47,25.-€

TOTAL

47,25.-€

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 47,25.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.350,00 x 3,50%

47,25.-€

TOTAL

47,25.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 Santander 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

24. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 124/21 DE J.M.G.LL PER A CONSTRUIR UN
MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER COL·LOCAR TANCA METÀL·LICA, FORMIGONAR
RAMPA ACCÉS, SOLERA I REFORMA DE BANY I CUINA AL C/ SANT FRANCESC,
NÚM. XX (LIGALLO ROIG).
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 29/09/2021 i registre d'entrada 1491, el Sr. J.M.G.LL, va sol·licitar llicència d'obres
menors per a construir un mur de bloc de formigó per col·locar tanca metàl·lica,
formigonar rampa accés, solera i reforma de bany i cuina al C/ Sant Francesc, núm. XX (Ligallo
Roig) d'aquest terme municipal.

Fonaments de dret
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. J.M.G.LL, on demana llicència
d'obres menors per a construir un mur de bloc de formigó per col·locar tanca metàl·lica,
formigonar rampa accés, solera i reforma de bany i cuina al C/ Sant Francesc, núm. XX (Ligallo
Roig) 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 135 del vigent POUM a SÒL URBÀ - LIGALLO
DEL ROIG NORD.
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per a construir un mur de bloc de formigó per
col·locar tanca metàl·lica, formigonar rampa accés, solera i reforma de bany i cuina al C/ Sant
Francesc, núm. XX (Ligallo Roig) d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- Es respectarà la tipologia de bassa de reg, la construcció deurà sobresortir 1,00 m. sobre la
rasant del terreny, els materials d'acabat seran els propis d'una bassa de reg, no es poden
instal·lar sistemes de depuració ni similars...
2.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 18.360,00 x 3,50%
Taxa administrativa
18.360,00 x 0,25%

642,60.-€
45,90.-€

TOTAL

688,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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 llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 688,50.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 18.360,00 x 3,50%
Taxa administrativa
18.360,00 x 0,25%

642,60.-€
45,90.-€

TOTAL

688,50.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

25. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 125/21 DE MARTÍ PAGESOS S.L., PER
OBRIR 2 FINESTRES I CONSTRUIR UNA PARET A L'INTERIOR DEL MAGATZEM, AMB
EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 6 - POARCEL·LES 56 I 57 D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 29/09/2021 i registre d'entrada núm. 1492, l'empresa MARTÍ PAGESOS S.L., va
sol·licitar autorització per a obrir 2 finestres i construir una paret a l'interior del magatzem, amb
emplaçament al lpolígon 6 - parcel·les 56 i 57 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.
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Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per
l'empresa MARTÍ PAGESOS S.L., on comunica l'inici de les obres per a obrir 2 finestres i
construir una paret a l'interior del magatzem, amb emplaçament al polígon 6 - poarcel·les 56 i
57 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 dintre de SÒL NO
URBANITZABLE, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per obrir 2
finestres i construir una paret a l'interior del magatzem, amb emplaçament al polígon 6 parcel·les 56 i 57 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:
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:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) 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.
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c) 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.246,97 x 3,50%

78,64.-€

TOTAL

78,64.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 78,64.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.246,97 x 3,50%

78,64.-€

TOTAL

78,64.-€

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

26. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 126/21 DE J.C.C.S PER A CONSTRUCCIÓ UNA
TANCA AMB EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 9 - PARCEL·LES 4X I 5X D'AQUEST TERME
MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 29 de setembre de 2021 i registre núm. 1488, ha tingut entrada la sol·licitud de llicència
d’obres menors del Sr. J.C.C.S, per a construcció una tanca amb emplaçament al polígon 9 parcel·les 4X i 5Xd'aquest terme municipal.
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Amb la sol·licitud s’ha acompanyat la corresponent documentació tècnica i la resta de
documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 162 que a continuació es transcriu.
Art. 163 Sòl No Urbanitzable, Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a)
Definició:
1 Comprèn aquells sòl que el Pla Territorial vigent no considera necessari que formi part de la
xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la possible transformació, atès que a l’àmbit del Pla
Territorial vigent hi ha suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
produïssin al llarg del període de vigència d’aquest.
2 El Pla Territorial vigent distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de
protecció territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la
transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic.
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que,
per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla
com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic.
Assenyala àrees de sòl que –per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions- poden tenir en el futur un paper estratègic en termes d’estructuració territorial,
activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal
preservar-lo dels usos residencials o activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions cojunturals i sense un interès estratègic
provat.
Regulació:
1 El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i
amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment
i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació
al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.
2 El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 de la LU
1/2010 i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas en justifiquen la
consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla
Territorial vigent. Així mateix, s’han de tenir em compte les recomanacions que s’assenyalen a l’
apartat 3 d’aquest article.
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3 L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació
urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir em
compte les recomanacions següents, referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 152:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic:
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i la morfologia de l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la correcta integració paisatgística i inserció
territorial.
C1.Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim
impacte sobre l’estructura de les parcel.les agràries i sobre les infraestructures necessàries per
desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es
tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per a ajudar a mantenir
l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció
preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial atenció a la integració
paisatgística.
b) Sòl de potencial interès estratègic
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i morfologia de l’espai.
B. Autorització restringida. Evitar instal.lacions molt grans, d’amortització llarga o de
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C1. Autorització admissible. Exigència de minimitzar l’afectació de la potencialitat del conjunt de
l’àrea, excepte si forma part d’una de les actuacions d’urbanització o de transformació previstes
a l’apartat 5.
C2. Autorització admissible. Exigència d’evitar instal.lacions d’amortització llarga o
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C3. Autorització restringida. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del
conjunt de l’àrea.
4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat
anterior, han d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les
normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en aquest apartat:
a) Per a l’autorització de les edificacions o instal.lacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la
possibilitat que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’
edificacions existents.
b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la localització i
característiques, afecti el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb
la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial.
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o
paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla Territorial
vigent estableix en aquesta matèria.
d) Les Directrius del paisatge comporten la incorporació de criteris i normes addicionals a les
recomanacions assenyalades a l’apartat anterior.
e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de
complementar, si escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’
aplicació.
5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de
transformació, només en els següents casos:
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a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement
moderat o mitjà, o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4 del Pla
Territorial vigent.
Excepcionalment i amb especial consideració del valor agrari del lloc que es proposa
transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística necessària, actuacions
d’interès territorial no previstes pel Pla Territorial vigent mitjançant el procediment que estableix
l’article 1.14 de l’esmentat Pla.
Si per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la
continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’
article 2.15 del Pla Territorial vigent.
b) Sòl de potencial interès estratègic
Actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla, mitjançant el procediment que
estableix l’article 1.14 del Pla Territorial vigent.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat de la peça de sòl de potencial interès estratègic, a banda
de les condicions que es deriven de l’article 1.14 del Pla Territorial vigent, cal minimitzar l’
afectació sobre la potencialitat del conjunt de l’àrea.
6. El planejament que, en cas que sigui necessari, desenvolupi totalment o parcial el sòl de
protecció territorial de potencial interès estratègic situat als termes municipals de l’Aldea i
Camarles ha d’incloure un estudi específic de la connectivitat ecològica en aquest àmbit. L’
esmentat planejament ha d’incorporar les mesures que l’estudi proposi. Entre aquestes, s’ha de
considerar la concentració d’espais lliures en contigüitat amb el connector ecològic del barranc
de Camarles i amb els altres barrancs amb valor connector, i la permeabilització de les
infraestructures de mobilitat que travessen i limiten l’àmbit. Igualment, el planejament ha de
preveure, en el seu cas, una programació de la consolidació per fases, que garanteixi una
ocupació progressiva, en contigüitat i condicionada a la consolidació de les fases prèvies. L’
avaluació ambiental d’aquest planejament ha de posar atenció especial a les mesures
adreçades al manteniment de la connectivitat ecològica entre el Delta de l’Ebre i els espais
interiors, i a l’increment de la permeabilitat de les infraestructures.

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) 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.
b) Abans d'iniciar les obres es deuran posar en contacte amb els serveis tècnics municipals,
per tal de definir el traçat de tanca.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Atès a la informació que disposo, instància de sol·licitud, plànols i demés documents tècnicsdel
projecte, els efectes de la seva adaptació a les alineacions oficials i compliments de
Normatives, Ordenances Muinicipals i demés disposicions, informo:
- Primer: Que segons l'art. 163 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO
URBANITZABLE, Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a).
- Segon: Que les obres consistiran en la construcció d'una tanca de simple torsió d'uns 200 m.l.
amb emplaçament al polígon 9 - parcel·les 4X i 5X d'aquest terme municipal i es consideren
FAVORABLES.
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- Tercer: Que considerant la Valoració Tècnica de les obres projectades, aquesta ascendeix a
la quantitat de QUATRE MIL CENT NORANTA-CINC EUROS (4.195,00 €).
Conclusions:
Examinada tota la documentació aportada considero que SI PROCEDEIX concedir la llicència
d'obres sol·licitada, mitjançant el compliment de les següents:
CONDICIONS:
a) 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.
b) Abans d'iniciar les obres es deuran posar en contacte amb els serveis tècnics municipals,
per tal de definir el traçat de tanca.
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la construcció d'una tanca de simple torsió d'uns 200 m.l. amb emplaçament al
polígon 9 - parcel·les 42 i 51 d'aquest terme municipal, amb els condicionaments anteriorment
descrits i atenent a la classificació següent:
a) L'obra en qüestió es troba segons l'article 163 del POUM de Camarles, les obres es
realitzaran en SOL NO URBANITZABLE, Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a).
b) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació. El Pressupost d'Execució
Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 4.195,00 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 146,83 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 10,49 € amb un import total de 157,32 €, 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.
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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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

Règim de recursos:
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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

Expedients d'Activitats
27. CANVI TITULARITAT LLICÈNCIA D'ACTIVITAT EXP. 2/18 DE CRISTIAN BERTOMEU
BELLÉS, PER SERVEIS PROFESSIONALS, ACTIVITATS FINANCERES-JURÍDIQUES I
ASSEGURANCES AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-VUIT, NÚM. 3 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 5 d'octubre de 2021 i registre d'entrada núm. 1532, s'ha rebut la comunicació de canvi
de titularitat de l'activitat de Serveis professionals, activitats financeres-jurídiques i
assegurances amb emplaçament al C/ Vint-i-vuit, núm. 3, de l'anterior titular Maria Alicia Bellés
Salvadó, en favor del nou titular Cristian Bertomeu Bellés.

Fonaments de dret
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- S'accepta el canvi de titularitat sol·licitat per l'anterior i l'actual titular.
Segon.- Procedir a l'enregistrament del canvi de titularitat comunicat i tramitar la nova llicència
d'activitat en favor del nou titular Cristian Bertomeu Bellés.
Tercer.- Aprovar la liquidació de 50 euros, en concepte de la taxa per canvi de titularitat de
l'activitat.
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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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

28. CANVI DE TITULARITAT LLICÈNCIA D'ACTIVITAT EXP. 8/19 DE GRANGES DAMIFOR S.
L., PER UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA D'ENGREIX DE PAOS I POLLASTRES I
REPRODUCCIÓ D'OVÍ I CABRUM, AMB EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 9 - PARCEL·LA 13
D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 5 d'octubre de 2021 i registre d'entrada núm. 1530, s'ha rebut la comunicació conjunta
de canvi de titularitat de l'activitat per una explotació ramadera d'engreix de paos i pollastres i
reproducció d'oví i cabrum, amb emplaçament al polígon 9 - parcel·la 13 d'aquest terme
municipal, conformada per l'anterior titular Julio Miró Mestre, en favor del nou titular GRANGES
DAMIFOR S.L.

Fonaments de dret
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- S'accepta el canvi de titularitat sol·licitat conjuntament per l'anterior i l'actual titular.
Segon.- Procedir a l'enregistrament del canvi de titularitat comunicat i tramitar la nova llicència
d'activitat en favor del nou titular GRANGES DAMIFOR S.L.
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Tercer.- Aprovar la liquidació de 50 euros, en concepte de la taxa per canvi de titularitat de
l'activitat.
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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

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

Contractació
29. PROPOSTA CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT I NETEJA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL, PROCEDIMENT OBERT
Aprovat per unanimitat.

Fets
Atès que en data 22 de juliol de 2021, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per a la
contractació de “Servei de manteniment i neteja del Cementiri municipal per a l’Ajuntament de
Camarles”.
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidora de l’àrea de
cementiri.
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del servei,
es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el procediment obert, amb
tramitació ordinària.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de data 5 de juliol
de 2019.

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació de caràcter automàtic, per al “Servei de manteniment i neteja del
Cementiri municipal per a l’Ajuntament de Camarles”.
SEGON.-Autoritzar la despesa proporcional que per a aquest Ajuntament representa la
contractació referida per a l’any 2021, amb càrrec a la partida pressupostària 164/22709 de l’
estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament, tenint en compte que el
pressupost base de licitació és de 13.310,00 €( Iva inclòs) anuals.
TERCER.- Preveure als pressupostos de l’any 2022 i successius anys de pròrroga del
contracte, la partida pressupostària corresponent per a finançar el contracte esmentat.
QUART.-Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que ha de regir el contracte “Servei manteniment i neteja del Cementiri municipal per
a l’Ajuntament de Camarles”.
CINQUÈ.-Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de
quinze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació
es presentin les proposicions que es considerin pertinents.

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
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Altres
30. PROPOSTA INCOACCIÓ PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ CONCESSIÓ
Aprovat per unanimitat.
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Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2011 es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques del concurs per a la concessió
de l’ús privatiu del bar del mercat municipal , així com l’expedient de contractació.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2011 es va adjudicar el
concurs a la Sra. Immaculada Mestre Descarrega pel preu anual de Dotze mil sis-cents dotze
euros ( 12.612,00 Euros Iva inclòs) .
3.- Amb data 1 d’abril de 2011, es va formalitzar la concessió de l’ús privatiu del Bar del Mercat,
amb estricta subjecció als preus, Plecs de Condicions i resta de documents contractuals, per un
termini de deu anys, es a dir fins al dia 1 d’abril de 2021, si bé de fet es va pactar una pròrroga
tàcita que a dia d’avui continua en vigor, però quin venciment es produirà el proper dia 31 d’
octubre de 2021, per la pròrroga atorgada.
4.- La concessionària Na Immaculada Mestre Descarrega va constituir l’1 d’abril de 2011,
mitjançant aval bancari, prestat per LA CAIXA, amb número de registre especial d’avals 9340
03.1164399-30, la garantia definitiva per import de 6.306,00 € .
5.-. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, i està subjecte a la legislació aplicable
per raons cronològiques a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP. Reglament de Patrimoni dels Ens locals de Catalunya i Reglament d’
obres activitats i serveis ROAS.
6.-La concessionària a data d’avui acumula un deute pendent de liquidar per import de
19.515,36 €, fet que podria ser causa de resolució del contracte per incompliment de les
obligacions contractuals essencials de l’article 206.g) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre
de Contractes del Sector Públic, així com també per l’establert a l’article 206.e) demora en el
compliment dels terminis per part el contractista, i 206.h) les establertes expressament en el
contracte.

Fonaments de dret
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Legislació aplicable per raons cronològiques , Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), ,el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot
allò que no estigui derogat per la LCSP.,Reglament de Patrimoni dels Ens locals de Catalunya i
Reglament d’obres activitats i serveis ROAS, així com el contracte de formalització de la
concessió i els Plecs de clàusules administratives.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Incoar el procediment per acordar la resolució del contracte de la concessió de l’ús
privatiu del bar del mercat municipal , la qual cosa comportaria la corresponent confiscació de
la garantia i el rescabalament de danys i perjudicis, si n' hi hagués, i no fos suficient l'
esmentada garantia.
Segon. Donar audiència al contractista/ concessionària per un termini de deu dies naturals des
de la notificació d’ aquesta resolució, i a l’ avalista o assegurador pel mateix termini, als efectes
que presentin les al·legacions i documents que considerin convenients.
Tercer. Que una vegada realitzades les al·legacions s’emeti l’informe corresponent per part de
la tresoreria municipal i de la secretaria intervenció corresponent sobre la resolució del
contracte.

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

31. PROPOSTA RECLAMACIÓ DEUTE CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU BAR MERCAT
Aprovat per unanimitat.

Fets
1.- El dia 1 d’abril de 2021, va finalitzar la concessió de l’ús privatiu del Bar del Mercat, si bé de
fet es va pactar una pròrroga tàcita, que a dia d’avui continua en vigor.
2.- La concessió es va atorgar a Na I.M.D, pel termini de deu anys. 3.-El contracte es va
formalitzar amb data 1 d’abril de 2011.
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4.-Per tant l’1 d’abril de 2021, es va produir el venciment del termini concessional, si bé amb la
pròrroga atorgada, es produirà el 31 d’octubre de 2021.
5.-Segons informe de la Tresoreria municipal d’aquest ajuntament, figura un deute-cànon
concessional- pendent de liquidar per import de 19.515,36 Euros. corresponent als exercicis
2020 i 2021.
Any 2020

Import deute

Mesos de febrer, març ,agost, setembre, octubre, novembre i desembre

8.025,06 €

Any 2021

Import deute

Mesos de gener, febrer, març abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre

11.490,30 €

6.-L’edifici , antic mercat municipal, on està ubicat el” Bar Mercat” , segons informe dels serveis
tècnics municipals de data 11 d’agost de 2021, diu ” que l’edifici presenta indicis d’humitats i s’
ha de procedir a la reparació de la coberta de forma immediata, per la qual cosa es creu
convenient que mentre no s’executen les mesures correctores per solucionar les patologies
existents i degut a l’elevat risc que hi ha d’enfonsament d’una part de l’edifici, aquest no es apte
per a l’ús públic”, per la qual cosa el dia 31 d’octubre de 2021, es produirà l’extinció de la
concessió pel transcurs del termini.

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 55 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària, article 62 i següents.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació,
article 32 i següents

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Reclamar a Na I.M.D el deute de 19.515,36 €, en període voluntari, en concepte de
cànon concessional pendent de liquidar, d’acord amb els 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 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 de la data
de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Segon.- L’ingrés el podrà realitzar a qualsevol de les següents entitats bancaries i
posteriorment haurà de de lliurar 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
(Secció de Crèdit) IBAN ES16 0182 0299 28 0200560270
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat amb el règim de recursos adient.
Quart.- Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria i intervenció
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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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Personal
32. BASES DEL PROCÉS SELECTIU, CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES - CONCURS DE
VALORACIÓ DE MÈRITS, PER MÀXIMA URGÈNCIA. "OPERARI/A DE NETEJA
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS"
Aprovat per unanimitat.

Fets
Per Resolució de l’Alcaldia 210/2021 de data 6 d’octubre es va determinar que aquest
Ajuntament necessita de forma urgent i inajornable constituir una borsa de treball de personal
laboral temporal, denominació “Operari/rària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell
de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Profesionals, sistema selectiu
concurs de valoració de mèrits, per cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i
qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’
Ajuntament de Camarles, i per aquest motiu es precisa portar a terme la seva selecció.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit adequat
i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de caràcter bàsic a
efectes de la massa salarial del personal laboral.
Des de secretaria s'ha emès, en data 6 d’octubre, l’informe corresponent i s’han confeccionat
les bases que han de regir la convocatòria.

Fonaments de dret
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les proves per
la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques, si bé per Decret 2/2019 de data
10 de juliol de 2019 es va resoldre delegar en la Junta de Govern Local, l’aprovació de les
bases de les proves per a la selecció de personal i concurs de provisió de llocs de treball.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball de
personal laboral temporal, denominació “Operari/rària de neteja de les instal·lacions
municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Profesionals,
sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir de forma excepcional,
necessitats urgents i inajornables de personal d'aquest grup professional, que tindrà
assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

2n. Autoritzar la despesa per import de 3.969,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 150
143.01 i 150 160.00 del pressupost vigent.
3r. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida Borsa de
treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal.
4t. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la Seu electrònica i Portal de
Transparència de l’Ajuntament i al BOPT.

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 de l'Alcaldia
33. ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA ACTIVITAT DE TRACTAMENT I DESBALLESTAMENT
DE VEHICLES FORA D'ÚS ( ANTIGA NAU DE MOBLES MARTÍ)
L'Alcalde informà de l'activitat que s'estava portant a terme en l'antiga nau de mobles Martí,
activitat de tractament i desballestament de vehicles fora d'ús, sense cap tipus de llicència
ambiental. A l'expedient figuren actes de denúncia de Mossos, de la Guardia Civil i de la
Policia Local, per tot el qual insta a Secretaria a que s'instrueixi l'oportú expedient de clausura
de l'activitat.
34. REUNIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ D'AUTOCARAVANES DE CATALUNYA
L'Alclade informa de la reunió mantinguda amb l'associació, també va explicar que teniem que
mirar el tema del consum d'aigua, perque ens hem adonat que hi ha gent que renta cotxes i
carrega aigua. La solució es posar un lletrero que expliqui l'horari d'aigua de tal a tal hora i
quan no es pot fer ús.
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35. VALORACIÓ ECONÒMICA PER A LA REDACCIÓ DE MEMÒRIA, PLEC I INFORMES
TÈCNICS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ A
LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAMARLES, PER PART DEL COPATE
L'Alcalde informà de la valoració econòmica i que l'import de la prestació dels serveis sol·licitats
ascendia a 2.500 € més IVA, cost que s'haurà de fer efectiu quan finalitzin les tasques
36. ECOVENT PARC EÒLIC ACORD DE COL·LABORACIÓ
L'Alcalde informà que l'empresa Ecovent Parc Eòlic S.A pagaria 1.940,02 + Iva ( total 2.347,42
€) en concepte de 25% de totes les despeses que l'arranjament del camí del Filato havia sofert
pel pas dels camions. Es va comentar que l'Alcalde faria una trucada a l'empresa per a redactar
un conveni de col·laboració per als propers anys ja que aquest pas de camions continuarà i
també els desperfectges en els camins municipals.
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Torn obert de paraules
37. NO N'HI VAREN HAVER

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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Annex 1 del punt 32

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER
MÀXIMA URGÈNCIA.

Bases reguladores del procés de selecció per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal,
denominació “Operari/rària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”,
grup E, subgrup Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits
Base 1a. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació
“operari/rària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup
Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir vacants, substitucions i
qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Camarles.
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El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn
lliure.
El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup
de classificació.
La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la Seu electrònica i al Portal
de Transparència de l’Ajuntament. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la Seu electrònica de
l’Ajuntament en els termes establerts en aquestes Bases.
Les persones que participin en aquest procés selectiu formaran part de la borsa de treball. Es constituirà una llista
de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual
cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.
En la crida de les persones aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor
puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les persones candidates, d’acord amb la puntuació
total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:
-

Major puntuació a l’apartat de treball realitzat en altres llocs similars al que es convoca i en segon lloc a
l’apartat de formació relacionada amb el lloc de treball.
De persistir l’empat s’efectuarà un sorteig.

Base 2a. Gestió de la borsa
2.1. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir les contractacions de
personal laboral temporal que sigui necessari, s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es
realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix
dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades
que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal
efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en
aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a
l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb la persona aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim
de 24 hores, aquesta veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb la següent persona aspirant
de la llista, si bé la persona aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en
tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.
2.2. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui major puntuació de la borsa que
estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:
-

Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin serveis en aquell
mateix moment a l’Ajuntament, llevat de les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest

Carrer Vint, 20 · 43894 CAMARLES · Tel. 977 470 007 · Fax 977 470 515 · ajuntament@camarles.cat ·
www.camarles.cat

Transcripció de l'acta número 2021-0000014 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 26/10/2021, 26/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
29/10/2021 a les 11:54:04

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

sentit, d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones
que els correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació d’atur o que tinguin
concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada determinada.
-

Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la borsa en la mateixa
posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi estat favorable i supeditat, en tot cas, al
compliment de la normativa corresponent de durada màxima de les relacions laborals/funcionarials
temporals. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació
dels serveis i el manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació corresponent. Els
informes negatius que s’emetin sobre la prestació del servei dels treballadors/ores es trametran a
la persona treballadora a fi i efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió o
no de la persona a la borsa.

-

El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part de les persones candidates suposarà que la
persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o
altra situació de suspensió establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit és
causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent
o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de
romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a
gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb
una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, pel
temps que sigui indispensable per donar compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut
lloc dins dels vint dies hàbils anteriors a l’oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc dins
dels vint dies hàbils següents. En el cas que la persona interessada al·legui alguna de les causes
esmentades no es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de justificar
documentalment el motiu de suspensió davant l’Ajuntament.

2.3. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
-

No superar el període de prova establert.

-

Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat
per la comissió d’una falta greu o molt greu.
Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa
mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat,
el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició de
la borsa.
Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que
és d ’ exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar
els canvis que s’hi produeixin.
Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.
La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits a la Base 3a
d’aquestes Bases.

-

-

-

2.4. La borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva constitució.
2.5. En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació la normativa sobre el règim
d’incompatibilitats en el sector públic.
Base 3a. Requisits dels aspirants
Per ser admeses i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, a la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
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a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el
Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i
amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei
14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva
integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la
seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de
les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret,
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques,
com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.
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b) Posseir el títol de Graduat escolar, i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que
acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de
reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació
dels títols i estudis estrangers. L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per l’aspirant.
c) Posseir el certificat de nivell A2 de català (certificat ) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de
les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret
161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció
de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Aquests coneixements de llengua catalana també es podran acreditar quan les persones aspirants, que
haguessin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament
deCamarles, van resultar aptes a la prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria.
d) En el cas de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el
castellà sigui llengua oficial, han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del
castellà. Aquests coneixements s’acrediten amb la presentació d’algun dels següents documents:
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell intermedi o superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
e) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
f)

Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

g) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
h) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da
absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions
similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o
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en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat,
en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
Base 4a. Presentació de sol·licituds
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió, disponible al lloc web
www.camarles.cat juntament amb el currículum vitae i vida laboral actualitzada i documentació acreditativa dels
requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants al Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció
al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la
disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei.
Les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en
aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds,
sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
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En aquest sentit, si la sol·licitud que es presenta és:
a) Presencialment: en aquest cas la sol·licitud, model estàndard d’instància, és l’adjunta a aquestes Bases i
es podrà trobar igualment al següent lloc web www.camarles.cat.
b) Telemàticament: al registre electrònic. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura electrònica mitjançant
model estàndard d’instància previst al següent lloc web www.camarles.cat.
La documentació que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud:
-

Fotocòpia simple del DNI o NIE.
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, exigits en la convocatòria (còpia
simple/original o fotocòpia compulsada).
Fotocòpia simple de la titulació requerida, .
Currículum vitae actualitzat i informe de la vida laboral.
Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Totes les fotocòpies hauran de ser compulsades abans de la contractació. Això, no obstant, en cas que les
persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de llengua catalana i castellana, en el seu cas, cal que
ho acreditin documentalment, amb l’original o còpia compulsada, com a màxim, abans de l’inici de l’entrevista.
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les
dues llengües oficials de Catalunya.
Base 5a. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el BOPT i finalitza als 5
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOPT.

Base 6a. Admissió de les persones aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el termini d’un mes, declarant
aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i assenyalant un termini de 5 dies hàbils
per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que es
publicarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament, anunciant-se el dia, hora i lloc que hauran de realitzar-se les
entrevistes. Es publicaran el nom i cognoms i quatre xifres del DNI de les persones aspirants admeses i excloses.
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Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d’acord amb l’art. 45 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes de persones aspirants admeses i excloses
es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n
produeixen, l’alcaldia ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies
següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, a
les persones aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses i s’ha de publicar
només l’esmena a la Seu electrònica de l’Ajuntament. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han
d’entendre desestimades.
Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament, al telèfon 977 470007, en horari d’atenció al públic.
Base 7a. Comissió de valoració
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La Comissió de valoració serà col·legiada i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i
professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part
de la Comissió de valoració.
El pertànyer a la Comissió de valoració serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en
representació o per compte d’altri.
La Comissió de valoració que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
PRESIDÈNCIA: recaurà en la secretaria de l’Ajuntament o persona en qui delegui
VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents)
SECRETARI/ÀRIA, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. Tindrà veu i vot quan alhora sigui membre
de la Comissió de valoració.
La designació nominal dels membres de la Comissió de valoració, que ha d’incloure la dels respectius suplents,
correspon a la presidenta de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i
exclosos.
La Comissió de valoració pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o alguna de les
proves. Les persones assessores no tenen vot.
La composició de la Comissió de valoració s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals
han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.
La Comissió de valoració no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus
membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la secretaria.
Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot
de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del qual/de la
qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui membre de la Comissió de valoració
computant-se com un únic vot.
La participació en la Comissió de valoració pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte
d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
del servei.
Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre
algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en el termini de
10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament per la qual es nomenen
els membres de la Comissió de valoració.
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De la sessió que faci la Comissió de valoració s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha
de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots els membres.
En tot cas, el funcionament de la Comissió de valoració s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans
col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Base 8a. Desenvolupament del procés selectiu
El sistema de selecció serà per concurs de valoració de mèrits:
Es valoraran els mèrits aportats per les persones aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació
acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
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(Exemples de diferents valoracions)
- Entrevista (no eliminatòria) (màxim 2 punts): La Comissió de valoració efectuarà una entrevista per valorar
l’adequació del perfil professional (amb revisió en el seu cas del currículum vitae) de la persona aspirant en relació
amb les característiques, competències professionals (integritat, relacions interpersonals, treball en equip, millora
contínua, aconseguir resultats) i funcions de la plaça. En el cas que la persona aspirant no es presenti, la
puntuació de l’entrevista serà de 0 punts.

- Experiència laboral (màx. 5 punts):
•

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual
que proporcionalment li correspongui. Es computen els serveis efectius prestats en administracions
públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una
vegada. Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis.

•

Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per any
complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Documents justificatius: informe de la
vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la
presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
- Formació (màxim 3 punts) relacionada amb les funcions del lloc: Es valora l’assistència als cursos, jornades i
seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament , en funció de la seva homologació o nivell
acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests
llocs requereixen. Els interessats han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti
els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts
Jornades de 10 a 19 hores - 0,15 punts
Jornades de 20 a 39 hores - 0,25 punts
Jornades de 40 o més - 0,35 punts
Postgraus relacionats amb el lloc de treball - 0,75 punts
Màsters relacionats amb el lloc treball - 1,50 punts
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, llevat dels postgraus i màsters relacionats
amb el lloc de treball, i els coneixements d’idiomes.

Base 9a. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents
Un cop finalitzada la valoració del concurs de mèrits s’ha de fer pública la puntuació amb els resultats, per ordre de
puntuació total obtinguda, on s’inclouran el nom i cognoms i quatre xifres del DNI de les persones aspirants.
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La Comissió de valoració proposarà a la presidència de la Corporació la constitució de la borsa de treball amb les
persones aspirants. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà per l’establert en
aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda segons el resultat
dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates
per oferir-los les propostes de contractació.
La puntuació final de les persones aspirants s’ha de publicar a la Seu electrònica de l’Ajuntament.
Les persones aspirants proposades presentaran els documents originals o fotocòpies compulsades acreditatives
de compliment de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, així com dels mèrits
al·legats, en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir del moment en que l’Ajuntament realitzi la crida per
treballar.
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Les persones aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, seran excloses de la Borsa de
treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància.
Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcaldia.
Els qui tinguin la condició de personal d’aquest Ajuntament resten exemptes de justificar les condicions i els
requisits ja acreditats i que no requereixen actualització; i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les
quals no hi hagi constància.
Base 10a. Incidències
La presidència de la corporació, a petició pròpia o a proposta de la presidència de la Comissió de valoració, pot
demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits i mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.
Mentre estigui constituïda, la Comissió de valoració està facultada per resoldre els dubtes que sorgeixin en
l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en
elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs
d'alçada davant de l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva
publicació. Abans de la constitució de la Comissió de valoració i després que aquesta hagi efectuat la seva
proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.
Base 11a. Contractació del personal
La presidència de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes corresponents amb les
persones aspirants proposades, seguint l’ordre establert a la Borsa de treball constituïda.
La contractació s'haurà de publicar a la Seu electrònica i Portal de Transparència de l’Ajuntament, al BOPT i al
DOGC i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
Base 12a. Període de prova
Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest període no s'aplicarà si la
persona candidata seleccionada ja hagués realitzat les mateixes funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota
qualsevol modalitat de contractació, amb una durada mínima d’un mes.
En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de la persona aspirant sobre l’aplicació
dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el
desenvolupament de les diferents tasques i l’adaptació a l’entorn de treball.
En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell
suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan
competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte.
En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la
puntuació següent més alta, la qual haurà de superar el corresponent període de prova.
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Disposicions finals
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Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
b) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic
c) Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors
d) Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
g) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
h) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
j) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
Segona. Règim de recursos
Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini d'un mes,
comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra els actes i resolucions de les Comissions de valoracions, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats
dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, 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 publicació. 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 publicació.

ANNEX
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PER CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS – BORSA DE TREBALL- PER MÀXIMA
URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

DADES DE LA CONVOCATÒRIA:
CONVOCATÒRIA: 2/2021
TORN: LLIURE
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: OPERARI/ARIA NETEJA INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS
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DADES DEL SOL·LICITANT:
NOM:
1er COGNOM:
DNI :
NACIONALITAT:
DISCAPACITAT:
SI
NO

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:
DATA NAIXEMENT:

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
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Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVINCIA:
MUNICIPI:
CODI POSTAL:
Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de
l’Ajuntament. Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu
electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a
disposició de la notificació electrònica.
DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Telf. mòbil:
EXPOSO: Que vull participar a la convocatòria a dalt indicada, per la qual cosa aporto els
següents:
DOCUMENTS A PRESENTAR:
Fotocòpia simple NIF o NIE
Fotocòpia simple Titulació requerida,
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, exigits en la
convocatòria (fotocòpia simple, original o fotocòpia compulsada)
currículum vitae actualitzat i informe de la vida laboral
Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats

Pel certificat de llengua catalana i castellana, si és el cas, caldrà aportar presencialment a
l’Ajuntament l’original o còpia compulsada d’aquest certificat abans de la realització de
l’entrevista.
SOL.LICITO que m’admeteu a la convocatòria a dalt indicada i DECLARO que són certes les
dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les
corresponents bases específiques.
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat

L’Ajuntament de ....
Gestió dels processos de selecció i provisió del personal de
l'Ajuntament

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui,
oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si
s’escau.
Trobareu més informació al catàleg de serveis de l’ens local

Informació
addicional

Lloc, data i signatura
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Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Camarles

Camarles, 7 d’octubre de 2021
L’Alcalde
Ramón Brull Melich
digitalmente por
RAMON BRULL Firmado
RAMON BRULL MELICH DNI 40909444B (AUT)
MELICH - DNI
Fecha: 2021.10.07
40909444B (AUT) 14:40:07 +02'00'
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Annex 2 del punt 32

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PER CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS – BORSA DE TREBALL- PER MÀXIMA
URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES
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DADES DE LA CONVOCATÒRIA:
CONVOCATÒRIA: 2/2021
TORN: LLIURE
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: OPERARI/ARIA NETEJA INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

DADES DEL SOL·LICITANT:
NOM:
1er COGNOM:
DNI :
NACIONALITAT:
DISCAPACITAT:
SI
NO

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:
DATA NAIXEMENT:

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVINCIA:
MUNICIPI:
CODI POSTAL:
Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de
l’Ajuntament. Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu
electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a
disposició de la notificació electrònica.
DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Telf. mòbil:
EXPOSO: Que vull participar a la convocatòria a dalt indicada, per la qual cosa aporto els
següents:
DOCUMENTS A PRESENTAR:
Fotocòpia simple NIF o NIE
Fotocòpia simple Titulació requerida,
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, exigits en la
convocatòria (fotocòpia simple, original o fotocòpia compulsada)
currículum vitae actualitzat i informe de la vida laboral
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Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats

Pel certificat de llengua catalana i castellana, si és el cas, caldrà aportar presencialment a
l’Ajuntament l’original o còpia compulsada d’aquest certificat abans de la realització de
l’entrevista.
SOL.LICITO que m’admeteu a la convocatòria a dalt indicada i DECLARO que són certes les
dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les
corresponents bases específiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B2D5A8E9A5C416DBAAF4760904401A2 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:31

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat

L’Ajuntament de ....
Gestió dels processos de selecció i provisió del personal de
l'Ajuntament

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui,
oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si
s’escau.
Trobareu més informació al catàleg de serveis de l’ens local

Informació
addicional

Lloc, data i signatura

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Camarles
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