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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, 27 de desembre de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 27 de desembre de 2021
Hora d'inici: 12:30
Hora de finalització: 13:45
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Verònica Villa Gonzalez (FIC VP-FIC)

ACORDS
Lectura i aprovació acta anterior de data 28 d'octubre de 2021
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 D'OCTUBRE DE 2021
Aprovada per unanimitat.

Ratificació del Decret 2021-0000239 Calendari Fiscal Tributs període 2022
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 239 AL NÚM. 239
DE 2021
Resum per unitats
1 Àrea intervenció

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte

2021-0000239 17 de desembre de 2021 Àrea intervenció Calendari Fiscal Tributs període 2022

La Junta de Govern Local per uanimitat ratifica el Decret de l'Alcaldia 239-2021
Subvencions nominatives 2021
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3. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGRUPACIÓ
MUSICAL DE CAMARLES
Aprovat per unanimitat.
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Fets
1. L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció del projecte cultural, per a la temporada 2020-2021, a l’entitat
AGRUPACIÓ MUSICAL DE CAMARLES, essent l’objecte de la subvenció la promoció i difusió
del nom de la ciutat de Camarles arreu del territori, així com el foment i la promoció de de la
música i la cultura , com a projecte propi de la societat civil i comarcal, tot fomentant l’
aprenentatge, les audicions i els concerts de música entre els veïns del municipi.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat AGRUPACIÓ MUSICAL DE CAMARLES ( endavant entitat) dintre del marc d’allò que
disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD
887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
de la música en totes les seues vessants per a l’any 2021, per un import màxim de 3.000,00
euros (Tres mil euros)
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en
la aplicació pressupostària 334-48005
Quarta.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:
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Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Instruments musicals.
• Qualsevol despesa necessària per l’execució de les classes i assajos. Despeses federatives.
• Desplaçaments sense vehicle particular.
• Allotjament i estades.
• Pagament honoraris director i professors.
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No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Foment de la música coma instrument integrador del municipi.
• Adquisició material didàctic, i musical per a ús de dels membres de l’entitat..
• Participació en els diferents actes culturals que es realitzen al municipi que seran pactats amb
el regidor/a de cultura o amb la persona que es designi.
*Celebració de diferents audicions durant l’any.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
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* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions en tot moment. L’Ajuntament cedirà els locals per als assajos així com per les
actuacions musicals, audicions, concerts, ect.... amb total gratuïtat per l’entitat.
Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Novena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula setena les exercirà el titular de la regidoria de cultura de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
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Desena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 4
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Onzena- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena- El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena- El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

4. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA SANT
ÀNGEL DE CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
1.-L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció a l'Escola Sant Àngel de Camarles, depenent del Departament d’
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Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a l’adquisició de material escolar i llibres,
adreçada a l’alumnat del centre.
2.-Que l’entitat Escola Sant Àngel, de Camarles (endavant l’entitat), no té ànim de lucre.
3.-Que la regidoria de Benestar Social té interès de formalitzar aquest conveni de col·laboració,
per a la concessió d’una subvenció directa per fomentar que aquells alumnes que necessiten
ajuda per compra de material o de llibres, es pugui portar a terme directament des de l’escola i
minorar així l’escletxa social que provoca no portar llibres o material suficient per poder seguir
les classes.
4.-Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents
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Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que no
estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
d’àrees de naturalesa social juntament amb l’àrea d’ensenyament, especialment adreçat a l’
alumnat del centre per un import màxim de 500 € (cinc-cents euros)
Segona.- Que l’import de la subvenció és fixa en funció del compliment del projecte o memòria
presentat per l’entitat, per aquest període.
Tercera.- Que el pagament de la subvenció és realitzarà per avançat però amb el compromís
per part de l’entitat de presentar els justificants vàlids d’acord mb el que disposa l’article 30 de
la L.G.S. En les compres susceptibles de produir una despesa, factures originals justificatives
de les mateixes.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incórrer el beneficiari en cas de falsedat.
Si no es justifica de manera adequada el total de la subvenció, es procedirà a la revisió d’
aquesta.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació,
aplicant a la partida pressupostaria 323-48002.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostaria 2021.
Sisena.- El termini per la justificació finalitzarà al març del 2022.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb l percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitena.- L’entitat es compromet davant de l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir les obligacions de sufragar les despeses derivades del desenvolupament del projecte
educatiu, i en concret l’adquisició de llibres per als alumnes, per assolir el principi d’igualtat
entre les famílies del municipi. Així mateix, es compromet a mantenir la voluntat que totes les
famílies participen activament amb el pagament de la quota de l’AFA, com a principi també d’
igualtat entre les famílies de la comunitat educativa.
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Novena.- L’entitat informarà a l’AFA, així com al Consell Escolar de la firma d’aquest conveni.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades, les exercirà el titular de la regidoria de Benestar social, i la educadora o
treballadora social.
Onzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena- El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena.- El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i en tot allò
que no estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

5. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA LLIGALLO
DEL GÀNGUIL
Aprovat per unanimitat.

Fets
1.-L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’ interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció a Escola Lligallo del Gànguil, depenent del Departament d’
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a l’adquisició de material divers, tant escolar
com didàctic, adreçada a tot l’alumnat del centre.
2.-Que l’entitat Escola Lligallo del Gànguil, (en endavant l’entitat), no té ànim de lucre.
3.-Que la regidoria d’Ensenyament té interès de formalitzar aquest conveni de col·laboració,
per a la concessió d’una subvenció directa per fomentar que des de l’escola es pugui adquirir
tot aquell material que sigui necessari per al bon funcionament i desenvolupament de l’
aprenentatge de tots els nens i nenes de l’escola.
4.-Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, ambdues
parts signen aquest conveni .

Fonaments de dret
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El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que no
estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
d’àrees de naturalesa social juntament amb l’àrea d’ensenyament, especialment adreçat a l’
alumnat del centre per un import màxim de 400 euros. (cuatre-cents euros)
Segona.- Que l’import de la subvenció és fixa en funció del compliment del projecte o memòria
presentat per l’entitat, per aquest període.
Tercera.- Que el pagament de la subvenció és realitzarà per avançat però amb el compromís
per part de l’entitat de presentar els justificants vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de
la L.G.S. En les compres susceptibles de produir una despesa, factures originals justificatives
de les mateixes.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incórrer el beneficiari en cas de falsedat.
Si no es justifica de manera adequada el total de la subvenció, es procedirà a la revisió d’
aquesta.
Quart.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació,
aplicant a la partida pressupostaria 323-48003.
Cinquè.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostaria 2021.
Sisè.- El termini per la justificació finalitzarà al juny del 2022.
Setè.- Que aquesta subvenció és compatible amb l percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitè.- L’entitat es compromet davant de l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir les obligacions de sufragar les despeses derivades del desenvolupament del projecte
educatiu, i en concret l’adquisició de material i/o serveis (si s'escau) que serveixin per
complementar la qualitat de l’aprenentatge de tots els alumnes,
Novè.- L’entitat informarà a l’AMPA, així com al Consell Escolar de la firma d’aquest conveni.
Desè.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades, les exercirà el titular de la regidoria d’ensenyament o la persona que
designi. El seguiment del compliment de les clàusules segona a sisena recaurà sobre la
regidoria d’hisenda o en la persona que es designi.
Onzè.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzè.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzè.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que
no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

6. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AMPA DE L'ESCOLA
LLIGALLO DEL GÀNGUIL
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Aprovat per unanimitat.

Fets
1.-L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció a l’AMPA de l’Escola Lligallo del Gànguil, marcats en el punt 3 d’
aquest condicionat general. per a l’adquisició de material divers, tant escolar com didàctic, o
sufragar les despeses inherents a la seva activitat i que són adreçades a tot l’alumnat del
centre.
2.-Que l’entitat AMPA de l’Escola Lligallo del Gànguil, (en endavant l’entitat), no té ànim de
lucre.
3.-Que la regidoria d’Ensenyament té interès de formalitzar aquest conveni de col·laboració,
per a la concessió d’una subvenció directa per fomentar que des de l’entitat pugui adquirir tot
aquell material que sigui necessari per al bon funcionament i desenvolupament de l’
aprenentatge de tots els nens i nenes de l’escola, aquest curs corresponent a la inversió d’una
pissarra digital.
4.-Els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant certificat emès per la Tresoreria Municipal, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, mitjançant certificat emès per part del seu secretari.
5.-Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comú, ambdues parts
signen aquest conveni que es regirà per les següents

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que no
estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
d’àrees de naturalesa social juntament amb l’àrea d’ensenyament, especialment adreçat a l’
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alumnat del centre per un import màxim 600 euros. (sis-cents euros), que es destinarà al bon
funcionament de la mateixa.
Segona -Que el pagament de la subvenció és realitzarà per avançat però amb el compromís
per part de l’entitat de presentar els justificants vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de
la L.G.S. En les compres susceptibles de produir una despesa, factures originals justificatives
de les mateixes.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incórrer el beneficiari en cas de falsedat.
Si no es justifica de manera adequada el total de la subvenció, es procedirà a la revisió d’
aquesta.
Tercera.-Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació,
aplicant a la partida pressupostaria 323-48001
Quarta.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostaria 2021.
Cinquena.-El termini per la justificació finalitzarà el gener de 2022.
Sisena-Que aquesta subvenció és compatible amb l percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.-L’entitat es compromet davant de l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir les obligacions de sufragar les despeses derivades del desenvolupament del projecte
educatiu, i en concret l’adquisició de material i/o serveis(si escau) que serveixin per
complementar la qualitat de l’aprenentatge de tots els alumnes,
Vuitena.- L'entitat és compromet a formar part, de forma activa, de la Comissió de participació
ciutadana.
Novena.-.-L’entitat informarà a l’Escola Lligallo del Gànguil, així com al Consell Escolar de la
firma d’aquest conveni.
Desena- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades, les exercirà el titular de la regidoria d’ensenyament o la persona que
designi. El seguiment del compliment de les clàusules segona a sisena recaurà sobre la
regidoria d’hisenda o en la persona que es designi.
Onzena.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena -El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena -El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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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7. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AFA DE L'ESCOLA
SANT ÀNGEL
Aprovat per unanimitat.
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Fets
1.-L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, aprova l’atorgament de
subvenció a l’AFA de l’escola Sant Àngel, marcats en el punt 3 d’aquest condicionat general
per a l’adquisició de material divers, tant escolar com didàctic, o sufragar les despeses
inherents a la seva activitat i que són adreçades a tot l’alumnat del centre.
2.-Que l’entitat AFA de l’escola Sant Àngel, de Camarles (en endavant l’entitat), no té ànim de
lucre.
3.-Que la regidoria d’Ensenyament té interès de formalitzar aquest conveni de col·laboració,
per a la concessió d’una subvenció directa per fomentar que des de l’entitat pugui adquirir tot
aquell material que sigui necessari per al bon funcionament i desenvolupament de l’
aprenentatge de tots els nens i nenes de l’escola d’acord amb el projecte de robòtica presentat
a l’Ajuntament durant l’any 2018, i que comprenia els cursos escolars 2018-2021.
S’afegeix també la subvenció directa com entitat.
4.-Els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant certificat emès per la Tresoreria Municipal, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, mitjançant certificat emès per part del seu secretari.
5.-Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comú, ambdues parts
signen aquest conveni que es regirà per les següents.

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
d’àrees de naturalesa social juntament amb l’àrea d’ensenyament, especialment adreçat a l’
alumnat del centre per un import màxim de 2.574,00 euros. (dos mil cinc-cents euros amb
setanta-quatre cèntims), que engloba el projecte de robòtica per l’anualitat 20-21 i la subvenció
nominativa del curs escolar.
Segona.-Que l’import de la subvenció és fixa en funció del compliment del projecte o memòria
de robòtica presentat per l’entitat, durant l’any 2018 i que compren fins al exercici 2021. Per
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aquest període, i per la memòria o projecte presentat com entitat correspon un import de
1.974,00 euros. La subvenció nominativa com entitat, i que es destinarà al bon funcionament
de la mateixa, ascendeix a 600 euros.
Tercera.-Que el pagament de la subvenció és realitzarà per avançat però amb el compromís
per part de l’entitat de presentar els justificants vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de
la L.G.S. En les compres susceptibles de produir una despesa, factures originals justificatives
de les mateixes.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incórrer el beneficiari en cas de falsedat.
Si no es justifica de manera adequada el total de la subvenció, es procedirà a la revisió d’
aquesta.
Quart.-Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació,
aplicant a la partida pressupostaria 323-48000.
Cinquè.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostaria 2021.
Sisè.-El termini per la justificació finalitzarà el gener de 2022.
Setè.-Que aquesta subvenció és compatible amb l percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitè.-L’entitat es compromet davant de l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir les obligacions de sufragar les despeses derivades del desenvolupament del projecte
educatiu, i en concret l’adquisició de material i/o serveis (si escau) que serveixin per
complementar la qualitat de l’aprenentatge de tots els alumnes.
Novè.- L’Ajuntament cedirà un local per a les reunions de l’entitat, actualment emplaçat a la
Plaça dels Presidents s/n, local d’entitats, que és compartit amb d’altres entitats del municipi,
de forma gratuïta. L’entitat és compromet a fer-ne un bon ús del mateix i avisar a l’Ajuntament
en cas d’algun desperfecte o deteriorament.
Desè.-L’entitat és compromet a formar part, de forma activa, de la Comissió de participació
ciutadana.
Onzè.-L’entitat informarà a l’Escola Sant Àngel així com al Consell Escolar de la firma d’aquest
conveni.
Dotzè.-Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades, les exercirà el titular de la regidoria d’ensenyament o la persona que
designi. El seguiment del compliment de les clàusules segona a sisena recaurà sobre la
regidoria d’hisenda o en la persona que es designi.
Tretzè.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Catorzè.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Quinzè.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i en tot allò que
no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

8. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI
CAMARLES (APAC)

DE

COL·LABORACIÓ

AMB

ANIMALETS

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Fets
1. Que li correspon a l’Ajuntament de Camarles recollir i controlar els animals abandonats,
o perduts en el terme municipal de Camarles. Que actualment aquest servei està
contractat amb la protectora Arca, que recull bàsicament gossos, al no disposar l’
Ajuntament de cap centre de recollida d’animals abandonats o perduts al municipi.
2. L’Ajuntament reconeix la necessitat d’actuar i controlar les colònies de gats que
actualment es troben al municipi, i on APAC, centra els seus recursos i esforços.
3. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprova la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat APAC dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el
Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’
Execució del Pressupost General.
4. Que l’entitat APAC (en endavant l’entitat) no té ànim de lucre i el seu projecte com
entitat, es basa en el rescat, ajuda i cura dels animals, per tal de poder retornar-los als
seus propietaris o posar-les en condicions òptimes per la seva adopció.
5. Que l’entitat APAC proposa i presenta a l’Ajuntament un informe sobre la gestió de
colònies felines al municipi, un informe on s’exposa com s’ha de portar el control de les
mateixes, com s’ha d’efectuar, el cost aproximat que té.
6. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i
ambdues parts signen aquest conveni

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats
local de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a
sufragar les despeses que comporta el control de les colònies dels gats del municipi, així com
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les despeses que comporta la recollida dels diferents gats que realitzen al municipi. L’import de
la subvenció directa és de 1.000 euros (mil euros).
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- L’Ajuntament de Camarles abonarà mitjançant transferència bancaria aquesta
subvenció després de la signatura del conveni.

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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Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 170-48021.
Cinquena.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:
Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Material de neteja i sanitari.
• Despeses veterinàries.
• Alimentació.
• Medicaments.
• L’adquisició de material per al transport dels animals i per al seu benestar.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sisena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021, per tant s’acceptaran les factures
compreses des de gener fins desembre del 2021. El conveni es revisarà anualment.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
* L’entitat fomentarà l’adopció i l’acollida dels animals acollits, entre particulars i protectors.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
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* Col·laboració estreta amb la policia local de l’Ajuntament de Camarles, quan li sigui possible a
l’entitat, en la identificació mitjançant el lector de xip, quan es recull un animal, i així evitar l’
activació del protocol de recollida i la corresponent despesa.
* Col·laboració en l’Ajuntament per la divulgació de la feina feta per part de l’entitat, per la
conscienciació entre la població de la necessitat de l’esterilització, del benestar animal i pel NO
abandonament.
Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
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Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de medi
ambient de l’Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 5
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Dotzena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades, les exercirà el titular de la regidoria d’ensenyament o la persona que
designi. El seguiment del compliment de les clàusules segona a sisena recaurà sobre la
regidoria d’hisenda o en la persona que es designi.
Catorzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Quinzena.- El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Setzena.- El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

9. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS SANT JOAN BAPTISTA DELS LLIGALLOS
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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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Fets
Aquest acord creix de la necessitat de regular la col·laboració dinerària entre L’Ajuntament de
Camarles i les entitats del municipi que existeix des de fa molts anys.
Es basa per donar compliment a l’article 34 Règim de les subvencions, que diu així:
L’Ajuntament /Entitat local, de conformitat amb l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el
Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats local de Catalunya, podrà
concedir subvencions a entitats o associacions de particulars, les activitats de les quals
complementin aspectes de l’activitat municipal o defensin interessos generals o sectorials dels
veïns.
En garantia dels principis d’objectivitat, concurrència publicitat i transparència de l’actuació
municipal, l’atorgament i control de les subvencions s’atindrà a les següents regles:
1.-Les associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’
Associacions previst en el article 236 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Totes les entitats beneficiàries hauran de disposar del corresponent NIF.
2.-Les subvencions es sol·licitaran durant els mesos de gener a juny de l’exercici pressupostari
corresponent. L’Ajuntament les farà efectives durant tot l’exercici.
3.-La corresponent sol·licitud de subvenció haurà d’anar acompanyada d’una memòria de les
activitats a desenvolupar i per les quals es demana la concessió de la subvenció i d’un detall
estimat de les despeses ocasionades per portar-les a terme.
4.-Els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant certificat emès per la Tresoreria Municipal, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, mitjançant certificat emès per part del seu secretari.
5.-Els beneficiaris de les subvencions econòmiques hauran de justificar abans del 31 de març
de l’any següent , en què es concedeixin l’efectiva aplicació de fons a la finalitat objecte de
foment, mitjançant la presentació de la següent documentació:
-Justificants de les despeses per import igual o superior a la subvenció concedida. La
justificació haurà d’efectuar-se mitjançant factures originals o còpies compulsades per l’
Ajuntament.
No obstant, en cas de no poder aportar factures es podran substituir per talonaris de vals
numerats, o tiquets expedits per màquines registradores, tot datat durant l’any en que es
concedeix la subvenció. En últim recurs, quan no es pugui aportar l’esmentada documentació, l’
entitat emetrà un certificat, donant fe, on es detallaran les activitats subvencionades, l’import
destinat (que haurà de ser igual o superior a la subvenció), signat pel secretari, i president de l’
entitat.
6.-La manca de justificació, així com l’incompliment de la finalitat per a la qual va se concedida
la subvenció, determinarà l’obligació de reintegrament de la quantitat rebuda.

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de Règim
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Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, aprova l’atorgament de
subvenció del projecte social i cultural, essent l’objecte de la subvenció la participació en les
despeses que l’entitat com a tal té en l’exercici de les seves activitats, exercides als Lligallos,
com el foment i la promoció de la cultura, festes tradicionals, així com la cohesió entre els veïns
dels Lligallos.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprova la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOAN BAPTISTA ( endavant entitat) dintre del marc d’
allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa,
aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a l’any
2021, per un import màxim de 2.000,00 euros (Dos mil euros)
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en
la aplicació pressupostària 334-48011.
Quarta.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els següents
documents justificatius:
Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Qualsevol despesa necessària per al manteniment de les instal·lacions on l’entitat
desenvolupa la seva activitat.
• Qualsevol despesa necessària per l’execució de les activitats que es desenvolupen durant l’
any i que serveixen per dinamitzar la vida social i cultural dels Lligallos.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
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Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
.
• Participació en la Diada de Catalunya .
• Participació en la Festa Major dels Lligallos.
* Participació en la Festa Major de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles, atenent que les instal·lacions son
privades de l’entitat, a un ús per a tota la població en els actes de la Cavalcada dels Reis i la
presentació de les pubilles de la Festa Major dels Lligallos.
Vuitena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula setena les exercirà el titular de la regidoria de cultura de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Novena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 4
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Dezena.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Onzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Dotzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

10. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PENYA
BARCELONISTA DELS LLIGALLOS
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Aprovat per unanimitat.

Fets

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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1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, principalment per al
municipi, ha aprovat l’atorgament de subvenció del projecte esportiu, essent l’objecte de la
subvenció la promoció i difusió del nom de la ciutat de Camarles i dels Lligallos arreu del
territori, així com el foment i la promoció de l’ esport, especialment el futbol, i igualitari, com a
projecte propi de la societat civil i comarcal, tot fomentant l’hàbit de la pràctica de l’esport entre
els veïns del municipi.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprova la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat PENYA BARCELONISTA DELS LLIGALLOS dintre del marc d’allò que disposa la LGS
38/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de
21 de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que l’entitat PENYA BARCELONISTA DELS LLIGALLOS (en endavant l’entitat) no té ànim
de lucre i el seu projecte esportiu de club, pel que fa a les competicions en les quals participarà
l’equip, té caràcter autònom i es difon mitjançant els diversos mitjans de comunicació, així com
mitjançant Internet.
4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents clàusules de la part dispositiva

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:

Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
del futbol en totes les seues vessants, per un import màxim de euros 1.300 Euros (mil trescents euros), que engloba les activitats que realitza l’entitat en les seves dos seccions:
-Com a entitat local, import de 300 € per al seu desenvolupament i funcionament normal.
-Com a promotora del futbol sala a la població de Camarles i els Lligallos un import de 1.000 €.
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
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Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 340-48018.

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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Cinquena.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:
Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Material esportiu i sanitari.
• Despeses federatives.
• Desplaçaments sense vehicle particular.
• Allotjament i estades.
• Despeses d’arbitratges, vestuari,
* Publicitat i difusió.
* Qualsevol despeses e inversions necessàries per al correcte funcionament de la seu social de
l’entitat.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sisena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà anualment.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitena.- El club es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Foment del futbol igualitari sense discriminació per motius de sexe, raça o religió.
• Participació en diferents tornejos de futbol.
* Participació en l’ofrena de fruits i flors de la Festa Major dels Lligallos.
* Participació en la Diada de Catalunya.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions en tot moment, tant la seu local a les dependències municipals, com les
utilitzades en els entrenaments dels equips de futbol sala.
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Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria d’esports de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.

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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Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 5
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Dotzena.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Tretzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Catorzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

11. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE FUTBOL
CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
Aquest acord creix de la necessitat de regular la col·laboració dinerària entre L’Ajuntament de
Camarles i les entitats del municipi que existeix des de fa molts anys.
Es basa per donar compliment a l’article 34 Règim de les subvencions, que diu així:
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L’Ajuntament, de conformitat amb l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de
la Llei General de Subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats local de Catalunya, podrà concedir
subvencions a entitats o associacions de particulars, les activitats de les quals complementin
aspectes de l’activitat municipal o defensin interessos generals o sectorials dels veïns.
En garantia dels principis d’objectivitat, concurrència publicitat i transparència de l’actuació
municipal, l’atorgament i control de les subvencions s’atindrà a les següents regles:
1.-Les associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’
Associacions previst en el article 236 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Totes les entitats beneficiàries hauran de disposar del corresponent NIF.
2.-Les subvencions es sol·licitaran durant els mesos de gener a juny de l’exercici pressupostari
corresponent.
3.-La corresponent sol·licitud de subvenció haurà d’anar acompanyada d’una memòria de les
activitats a desenvolupar i per les quals es demana la concessió de la subvenció i d’un detall
estimat de les despeses ocasionades per portar-les a terme.
4.-Els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant certificat emès per la Tresoreria Municipal, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, mitjançant certificat emès per part del seu secretari.
5.-Els beneficiaris de les subvencions econòmiques hauran de justificar abans del 31 de març
de l’any següent , en què es concedeixin l’efectiva aplicació de fons a la finalitat objecte de
foment, mitjançant la presentació de la següent documentació:
-Justificants de les despeses per import igual o superior a la subvenció concedida. La
justificació haurà d’efectuar-se mitjançant factures originals o còpies compulsades per l’
Ajuntament.
No obstant, en cas de no poder aportar factures es podran substituir per talonaris de vals
numerats, o tiquets expedits per màquines registradores, tot datat durant l’any en que es
concedeix la subvenció. En últim recurs, quan no es pugui aportar l’esmentada documentació, l’
entitat emetrà un certificat, donant fe, on es detallaran les activitats subvencionades, l’import
destinat (que haurà de ser igual o superior a la subvenció), signat pel secretari, i president de l’
entitat.
6.-La manca de justificació, així com l’incompliment de la finalitat per a la qual va se concedida
la subvenció, determinarà l’obligació de reintegrament de la quantitat rebuda.

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats
local de Catalunya, i les Bases d’execució del Pressupost.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, principalment per al
municipi, ha aprovat l’atorgament de subvenció del projecte esportiu, essent l’objecte de la
subvenció la promoció i difusió del nom de la ciutat de Camarles arreu del territori, així com el

Transcripció de l'acta número 2021-0000016 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 25/01/2022, 25/01/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
15/02/2022 a les 14:26:50

foment i la promoció de l’ esport, especialment el futbol, i igualitari, com a projecte propi de la
societat civil i comarcal, tot fomentant l’hàbit de la pràctica de l’esport entre els veïns del
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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

2. Que l’entitat CF CAMARLES (en endavant l’entitat) no té ànim de lucre i el seu projecte
esportiu de club, pel que fa a les competicions en les quals participarà l’equip, té caràcter
autònom i es difon mitjançant els diversos mitjans de comunicació entre els quals destaquen
les televisions, amb resums setmanals, ràdio, premsa a nivell comarcal i provincial, així com
mitjançant Internet.
3. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents clàusules
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
del futbol en totes les seues vessants per a l’any 2021, per un import màxim de 14.400 euros
(catorze mil quatre-cents euros)
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- l’Ajuntament de Camarles abonarà mensualment la quantitat de 1.440 € durant 10
mesos a l’any .
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 341-48013.
Cinquena.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:
Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.

Es consideren despeses subvencionables:
• Material esportiu i sanitari.
• Despeses federatives.
• Desplaçaments sense vehicle particular.
• Allotjament i estades.
• Despeses d’arbitratges, publicitat i difusió.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
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La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sisena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà anualment.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitena.- El club es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Foment del futbol igualitari sense discriminació per motius de sexe, raça o religió.
• Adquisició material esportiu per a tots els equips.
• Adquisició diferent material mèdic.
• Participació en diferents tornejos de futbol .
• Organització del campus d’estiu, per complementar l’oferta que es dona al municipi.
* Organització del partit de futbol en honor al patró de FM de Camarles.
* Participació en l’ofrena de fruits i flors en FM de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions en tot moment.
Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria d’esports de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 5
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Dotzena.-Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Tretzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Catorzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.
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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

12. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ
BATUCADA JOVES LLIGALLENCS

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció del projecte cultural, per a la temporada 2021, a l’entitat Associació
Batucada Joves Lligallencs, essent l’objecte de la subvenció la promoció i difusió del nom de la
ciutat de Camarles arreu del territori, així com el foment i la promoció de de la música i la
cultura, com a projecte propi de la societat civil i comarcal, tot fomentant l’aprenentatge, les
audicions i els concerts de música entre els veïns del municipi.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat Associació Batucada Joves Lligallencs ( endavant entitat) dintre del marc d’allò que
disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD
887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
de la música en totes les seues vessants per a l’any 2021, per un import màxim de 1.200 euros
(Mil dos-cents euros)
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Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en
la aplicació pressupostària 334-48021.
Quarta.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:

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 marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Instruments musicals.
• Qualsevol despesa necessària per l’execució de les classes i assajos. Despeses federatives.
• Desplaçaments sense vehicle particular.
• Allotjament i estades.
• Pagament honoraris director i professors.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Foment de la música coma instrument integrador del municipi.
• Adquisició material didàctic, i musical per a ús de dels membres de l’entitat..
• Participació en els diferents actes culturals que es realitzen al municipi que seran pactats amb
el regidor/a de cultura o amb la persona que es designi.
* Participació en la Festa Major dels Lligallos i de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
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* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions en tot moment. L’Ajuntament cedirà els espais per als assajos així com per les
actuacions musicals, audicions, concerts, ect.... amb total gratuïtat per l’entitat.
Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
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Novena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula setena les exercirà el titular de la regidoria de cultura de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Desena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 4
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Onzena- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena- El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena- El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

13. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ NOELIA
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció directa a la FUNDACIÓ NOELIA, corresponent a l’anualitat 2021.
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2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a la
FUNDACIÓ NOELIA dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el
Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució
del Pressupost General.
3. Que l’entitat FUNDACIÓ NOELIA (en endavant l’entitat) no té ànim de lucre que representa i
acull a les persones afectades per la Distròfia Muscular per dèficit de col·lagen VI i a les seves
famílies, fent un acompanyament al llarg de totes les etapes de la malaltia i genera una
estructura de recolzament mutu entre ells, fomentant la participació en la pròpia entitat, amb la
finalitat de poder millorar així la seva qualitat de vida.
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4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos, ambdues parts signen
aquest conveni que es regirà per les següents clàusules de la part dispositiva

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a que la
FUNDACIÓ NOELIA pugui continuar amb la tasca d’acompanyament a les persones afectades
per la malaltia de la Distròfia Muscular per dèficit de col·lagen VI i a les seves famílies, per un
import màxim de euros 1.500 Euros (mil cinc-cents euros).
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte de l’
entitat, d’acord amb els justificants aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que
disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 231-48001.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.

Transcripció de l'acta número 2021-0000016 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 25/01/2022, 25/01/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
15/02/2022 a les 14:26:50

Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
participar en diferents actes
Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Novena- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
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Onzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

14. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CARITAS CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció directa a CARITAS Camarles, corresponent a l’anualitat 2021.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a
CARITAS Camarles, dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el
Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució
del Pressupost General.
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3. Que l’entitat CARITAS Camarles (en endavant l’entitat) no té ànim de lucre que representa i
té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església, promou el
desenvolupament integral de les persones i pobles, especialment dels més pobres i exclosos,
fonamentant l’acollida i acompanyament a les persones vulnerable i excloses socialment i
promouen la defensa dels drets humans en els tres àmbits de desenvolupament integral:
necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.
4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos, ambdues parts signen
aquest conveni que es regirà per les següents clàusules de la part dispositiva
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Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a que l’
entitat CARITAS Camarles, pugui continuar amb la tasca d’acompanyament i acollida a les
persones, especialment els més pobres i exclosos socialment i promouen la defensa dels drets
humans, per un import màxim de 1.000 Euros (mil euros).
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte de l’
entitat, d’acord amb els justificants aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que
disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 231-48002.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
participar en diferents actes
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Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Novena- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
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Dotzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

15. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA LLIGA CONTRA EL
CANCER DELEGACIÓ A CAMARLES.
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament de Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció directa a la Lliga contra el Càncer a Camarles, corresponent a l’
anualitat 2021.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a la
Lliga contra el Càncer a Camarles, dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de
novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les
Bases d’Execució del Pressupost General.
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3. Que l’entitat la Lliga contra el Càncer a Camarles (en endavant l’entitat) no té ànim de lucre
que representa i té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església, promou el
desenvolupament integral de les persones i pobles, especialment dels més pobres i exclosos,
fonamentant l’acollida i acompanyament a les persones vulnerable i excloses socialment i
promouen la defensa dels drets humans en els tres àmbits de desenvolupament integral:
necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.
4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos, ambdues parts signen
aquest conveni que es regirà per les següents clàusules de la part dispositiva
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Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a que l’
entitat la Lliga contra el Càncer a Camarles, per a que pugui continuar amb la tasca d’
acompanyament i acollida a les persones, especialment els més pobres i exclosos socialment i
promouen la defensa dels drets humans, per un import màxim de euros 600 Euros (sis-cents
euros).
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte de l’
entitat, d’acord amb els justificants aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que
disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 231-48003.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
participar en diferents actes
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Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Novena- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
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Dotzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CORAL SANT
JAUME APÒSTOL DE CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
Aquest acord creix de la necessitat de regular la col·laboració dinerària entre L’Ajuntament de
Camarles i les entitats del municipi que existeix des de fa molts anys.
Es basa per donar compliment a l’article 34 Règim de les subvencions, que diu així:
L’Ajuntament /Entitat local, de conformitat amb l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el
Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats local de Catalunya, podrà
concedir subvencions a entitats o associacions de particulars, les activitats de les quals
complementin aspectes de l’activitat municipal o defensin interessos generals o sectorials dels
veïns.
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En garantia dels principis d’objectivitat, concurrència publicitat i transparència de l’actuació
municipal, l’atorgament i control de les subvencions s’atindrà a les següents regles:
1.-Les associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’
Associacions previst en el article 236 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Totes les entitats beneficiàries hauran de disposar del corresponent NIF.
2.-Les subvencions es sol·licitaran durant els mesos de gener a juny de l’exercici pressupostari
corresponent.
3.-La corresponent sol·licitud de subvenció haurà d’anar acompanyada d’una memòria de les
activitats a desenvolupar i per les quals es demana la concessió de la subvenció i d’un detall
estimat de les despeses ocasionades per portar-les a terme.
4.-Els sol·licitants hauran d’acreditar, mitjançant certificat emès per la Tresoreria Municipal, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la
Seguretat Social, mitjançant certificat emès per part del seu secretari. O bé autoritzen a la
corporació a poder-ho sol·licitar directament en cas de no presentar-ho ells.
5.-Els beneficiaris de les subvencions econòmiques hauran de justificar abans del 31 de març
de l’any següent , en què es concedeixin l’efectiva aplicació de fons a la finalitat objecte de
foment, mitjançant la presentació de la següent documentació:
-Justificants de les despeses per import igual o superior a la subvenció concedida. La
justificació haurà d’efectuar-se mitjançant factures originals o còpies compulsades per l’
Ajuntament.
No obstant, en cas de no poder aportar factures es podran substituir per talonaris de vals
numerats, o tiquets expedits per màquines registradores, tot datat durant l’any en que es
concedeix la subvenció. En últim recurs, quan no es pugui aportar l’esmentada documentació, l’
entitat emetrà un certificat, donant fe, on es detallaran les activitats subvencionades, l’import
destinat (que haurà de ser igual o superior a la subvenció), signat pel secretari, i president de l’
entitat.
6.-La manca de justificació, així com l’incompliment de la finalitat per a la qual va se concedida
la subvenció, determinarà l’obligació de reintegrament de la quantitat rebuda.

Fonaments de dret

El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció del projecte cultural, essent l’objecte de la subvenció la promoció i
difusió del nom de la ciutat de Camarles arreu del territori, així com el foment i la promoció de la
música i la cultura, com a projecte propi de la societat civil i comarcal, tot fomentant l’
aprenentatge, les audicions i els concerts de música entre els veïns del municipi.
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2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat CORAL SANT JAUME APÒSTOL (en endavant entitat) dintre del marc d’allò que
disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD
887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, les dues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
de la música i el cant coral en totes les seues vessants, per un import màxim de 3000,00 euros
anuals (Tres mil euros).

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en
la aplicació pressupostària 334-48010.
Quarta.- L’Ajuntament es compromet a proporcionar gratuïtament el local per als assajos,
situats a la sala polivalent del Casal Camarlenc, durant els dies i hores sol·licitades per l’entitat,
així com qualsevol altre local municipal necessari per la realització de les activitats marcades al
punt setè.
Quinta.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els següents
documents justificatius:

Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.

Es consideren despeses subvencionables:
• Renovació de vestuari.
• Qualsevol despesa necessària per l’execució de les classes i assajos. Despeses federatives.
• Desplaçaments sense i amb vehicle particular.
• Allotjament i estades.
• Pagament honoraris director.
*Compra d’instruments musicals.
*Despeses de protocol.

Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
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La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sexta.- La durada del present conveni estableix des de el 01 de gener de 2020 i prorrogables
tàcitament, si cap de les parts no ho denuncia com a mínim 1 mes abans de la data de
venciment. La data màxima del conveni serà per un període màxim de 4 anys.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.

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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Vuitena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Foment de la música i el cant coral com a instrument integrador del municipi.
• Participació en els diferents actes culturals que es realitzen al municipi : setmana cultural,
Diada de Catalunya. .
*Celebració de diferents audicions durant l’any, concert de Santa Cecilia, Concert de Nadal,
concert de Primavera.
* Participació en la Festa Major de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions en tot moment.
Aquestes activitats poden ser modificades per acord de les dues parts.
Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament amb l’escut
municipal, segons models tipogràfics oficials.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula setena les exercirà el titular de la regidoria de cultura de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 4
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.
Dotzena.- En cas de no poder celebrar-se algun dels actes per força major, l’entitat i la
regidoria de cultura esdevindran la necessitat o no, de pactar una nova data per la celebració
de l’acte musical.

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. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ DE
COMERÇ I SERVEIS DE CAMARLES I LLIGALLOS

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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Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, principalment per al
municipi, ha aprovat l’atorgament de subvenció per promocionar el comerç local durant l’any
2021, essent l’objecte de la subvenció la promoció i difusió dels comerços integrats en l’entitat.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat Associació de Comerç Camarles i Lligallos, dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38
/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21
de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que l’entitat, Associació de comerç de Camarles i Lligallos (en endavant l’entitat) no té ànim
de lucre.
4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni.

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats
local de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
de la dinamització comercial del municipi, per un import de 1.000,00 euros (mil euros).
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Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- l’Ajuntament de Camarles abonarà mitjançant xec l’import d’aquesta subvenció.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 430-48020.
Cinquena.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.

Es consideren despeses subvencionables:
• Qualsevol despesa necessària per a la promoció i dinamització de la vida comercial del
municipi : publicitat, promocions, jornades, campanyes, sortejos que s’efectuen entre els
comerços associats.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sisena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà anualment.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
Vuitena.- L’Associació es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions:
• Organització de diferents campanyes per dinamitzar el comerç local, i adaptat a tots els
comerços associats.
* Participació en l’ofrena de fruits i flors de la Festa Major de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
* Col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Camarles per al bon manteniment i ús de les
instal·lacions, compartides en plaça dels Presidents s/n , en tot moment.
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Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament amb l’escut
municipal, segons models tipogràfics oficials.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de comerç de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
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Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 5
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.

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. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PENYA
BARCELONISTA CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció a la PENYA BARCELONISTA CAMARLES, essent l’objecte de la
subvenció la promoció i difusió del nom de la ciutat de Camarles arreu del territori, així com el
foment i la promoció de l’ esport, especialment el futbol, i igualitari, com a projecte propi de la
societat civil i comarcal, tot fomentant l’hàbit de la pràctica de l’esport entre els veïns del
municipi.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu a l’
entitat PENYA BARCELONISTA DE CAMARLES dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38
/2003 de 17 de novembre, el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21
de juliol i les Bases d’Execució del Pressupost General.
3. Que l’entitat PENYA BARCELONISTA DE CAMARLES (en endavant l’entitat) no té ànim de
lucre.
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4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos comuns, i ambdues
parts signen aquest conveni que es regirà per les següents

Fonaments de dret
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les entitats
local de Catalunya,

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per al foment
del futbol en totes les seues vessants per a l’any 2021, per un import màxim de euros 600,00
euros (sis-cents euros), que engloba les activitats que realitza l’entitat, per al seu
desenvolupament i funcionament normal.
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte i el
pressupost corresponent aportats per l’entitat, per aquest període, d’acord amb els justificants
aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 340-48014.
Cinquena.- La justificació de les activitats previstes haurà de realitzar-se d’acord amb els
següents documents justificatius:
Els marcats en el punt 5 de les condicions generals.
Es consideren despeses subvencionables:
• Despeses i taxes del local on es té la seu social. Així com qualsevol despesa o inversió
necessària per al seu correcte funcionament.
* Publicitat i difusió.
* Despeses ocasiones per la celebració de qualsevol dels actes que l’entitat realitza durant l’
exercici, i que dinamitzen la vida social del municipi.
* Despeses federatives.
No es consideraran despeses subvencionables els desplaçaments amb vehicles particulars.
Excepte disposició expressa en contrari a les bases reguladores de subvencions, es
considerarà despesa realitzada, l’efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació, determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
L’entitat haurà de justificar a l’Ajuntament l’aplicació de la subvenció a l’actuació objecte d’
aquest conveni, sempre abans del dia 31 de març de l’any vigent, i s’haurà de presentar per la
totalitat del cost real del projecte subvencionat, i a aquest efecte cal aportar l’estat de liquidació
dels ingressos i despeses totals del projecte, acompanyats dels justificants econòmics
corresponents.
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La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de
falsedat.
Sisena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà anualment.
Setena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
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Vuitena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
complir amb les següents obligacions, sempre i quan per força major, no es puguin portar a
terme:
• Foment del futbol igualitari sense discriminació per motius de sexe, raça o religió.
• Organització del torneig de 24H futbol sala..
* Participació en l’ofrena de fruits i flors de la Festa Major de Camarles.
* Participació en l’organització d’activitats en la Festa Major de Camarles.
* Participació en la comissió permanent de participació ciutadana.
Novena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament amb l’escut
municipal, segons models tipogràfics oficials.
Desena.- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria d’esports de l’
Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
Onzena.- Les funcions de seguiment del punt 3 de les condicions generals així com el punt 5
de les condicions especifiques, les exercirà el titular de la regidoria de participació ciutadana, o
la persona en qui designi.

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. SUBVENCIÓ NOMINATIVA/CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP VERD
L'OMEDA
Aprovat per unanimitat.
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Fets
1. L’Ajuntament De Camarles, atenent a raons d’interès general i públic, ha aprovat l’
atorgament de subvenció directa al GRUP VERD L’OMEDA, corresponent a l’anualitat 2021.
2. Que la Junta de Govern d’aquest ajuntament, aprovarà la concessió d’un ajut nominatiu al
GRUP VERD L’OMEDA dintre del marc d’allò que disposa la LGS 38/2003 de 17 de novembre,
el Reglament que la desenvolupa, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol i les Bases d’
Execució del Pressupost General.
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3. Que l’entitat GRUP VERD L’OMEDA (en endavant l’entitat) es va crear per a la protecció del
medi ambient i la promoció de l’ecologisme al nostre entorn.
4. Que amb la intenció de col·laborar amb la gestió d’aquests interessos, ambdues parts signen
aquest conveni que es regirà per les següents clàusules de la part dispositiva

Fonaments de dret
El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix i en tot allò que no
estigui previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions mi amb
les disposicions reglamentàries que la desenvolupen

En conseqüència, S'ACORDA:
Primera.- Que l’objecte d’aquest conveni és l’atorgament d’una subvenció directa per a que el
GRUP VERD L’OMEDA pugui continuar amb la tasca de la protecció del medi ambient i la
promoció de l’ecologisme al nostre entorn, per un import màxim de 300 Euros (tres-cents
euros).
Segona.- Que l’import de la subvenció es fixarà en funció del compliment del projecte de l’
entitat, d’acord amb els justificants aportats que es considerin vàlids d’acord amb el que
disposa l’article 30 de la LGS.
Tercera.- Que l’Ajuntament podrà fer efectiva la subvenció durant tot l’exercici corresponent.
Quarta.- Aquesta despesa està prevista en el pressupost general vigent de la Corporació, en la
aplicació pressupostària 334-48022.
Cinquena.- El conveni comprèn l’anualitat pressupostària 2021. El conveni es revisarà
anualment.
Sisena.- Que aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions, ens públics
o privats.
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Setena.- L’entitat es compromet davant l’Ajuntament de Camarles, en contraprestació, a
participar en diferents actes
Vuitena.- Fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada per l’
activitat subvencionada la llegenda ‘Amb el suport de l’Ajuntament de Camarles”, juntament
amb l’escut municipal, segons models tipogràfics oficials.
Novena- Les funcions de seguiment per a la correcta organització i desenvolupament de les
activitats esmentades en la clàusula vuitena les exercirà el titular de la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Camarles, o persona en qui designi.
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Onzena.- Les variacions a la baixa o la manca de justificacions del projecte implicaran
disminucions de la subvenció.
Dotzena.-El procediment per al reintegrament serà l’establert en la Llei 38/2003, General de
subvencions.
Tretzena.-El present conveni es regirà en primer lloc per les clàusules del mateix, i, en tot allò
que no estigués previst en el Decret 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

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

Instàncies i sol·licituds
20. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER AARON GABELA MARTINEZ

TINENÇA

ANIMALS

PERILLOSOS

Aprovat per unanimitat.

Fets
1. En data 14 d’octubre de 2021, i amb registre d’entrada núm.
4390390004-1-2021-001561-2, el Sr. A.G.M va sol·licitar l’atorgament de la
llicència per a la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós, de la raça
PIT BULL (indefinit), de nom ROLLER i amb xip identificador número
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1.

941000026604131, 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.

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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2. En data 21 de desembre de 2021, el tècnic municipal va comprovar la
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
De conformitat amb l’informe emès pel tècnic municipal en data 21 de desembre 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.
L’esmentada llicència té una validesa de cinc anys, i pot ser renovada per períodes successius
de la mateixa durada.
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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.
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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.
- 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.
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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

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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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
21. RESOLUCIÓ SOL. EXHUMACIÓ I TRASLLAT RESTES DEL NÍNXOL X AL 70X DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAMARLES, SOL·LICITADA PER LA SRA. M.S
Aprovat per unanimitat.

Fets

En data 02/12/2021 amb registre d’entrada 4390390004-1-2021-001833-2 la Senyora
M.S.R amb DNI núm. XXXXXX41Z sol·licita el trasllat de restes del nínxol X fila 3 al nínxol 70X
fila 1 del Cementiri Municipal.

Fonaments de dret
Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que atorga al municipi
competències de caràcter obligatori en matèria de cementiris.
Decret 297, de 25 de novembre de 1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
Reglament de Policia Sanitaria i Mortuòria.
Ordenança reguladora taxa municipal cementiri.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Proposar l’aprovació del trasllat de restes del nínxol X fila 3 al nínxol 70X fila 1 del
Cementiri Municipal de Camarles, sol·licitada per la Senyora M.S.R.
Segon.- Fer trasllat d’aquest acord al Departament corresponent per a que es s’anoti al llibre
del cementiri el trasllat de les restes.
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Tercer.- Proposar la liquidació corresponent al trasllat de restes per import de 420,70€ L’ingrés
el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des 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 a l’interessat amb el règim de recursos adient.

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

22. RESOLUCIÓ SOL. TRASLLAT RESTES DEL NÍNXOL 60X AL NÍNXOL 32X, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAMARLES, SOL·LICITADA PER EL SR. J.F.F.R
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 02/11/2021amb registre d’entrada 4390390004-1-2021-001659-1 el Senyor J.F.F.R,
amb DNI núm. XXXXXXX63E sol·licita el trasllat de restes del nínxol 60X al nínxol 32X del
Cementiri Municipal.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que atorga al municipi
competències de caràcter obligatori en matèria de cementiris.
Decret 297, de 25 de novembre de 1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
Reglament de Policia Sanitaria i Mortuòria.
Ordenança reguladora taxa municipal cementiri.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Proposar l’aprovació del trasllat de restes del nínxol 60X al nínxol 32X del Cementiri
Municipal de Camarles, sol·licitada per el Senyor J.F.F.R.
Segon.- Fer trasllat d’aquest acord al Departament corresponent per a que es s’anoti al llibre
del cementiri el trasllat de les restes.
Tercer.- Proposar la liquidació corresponent al trasllat de restes per import de 210,35€
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:

Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des 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 a l’interessat amb el règim de recursos adient.

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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23.RESOLUCIÓ SOL. D'UN GUAL AL CARRER CINC, NÚM. XX, SR. J.M.R

Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 11 de novembre de 2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001701-2
s’ha presentat per part del Sr. J.M.R amb document XXXXXX55J, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer CINC núm. XX de Camarles,
amb una longitud de 4 m2 .
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.

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

Transcripció de l'acta número 2021-0000016 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 25/01/2022, 25/01/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
15/02/2022 a les 14:26:50

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
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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.

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 al senyor J.M.R
amb document XXXXXX55J, situat al carrer CINC 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 4 metres.
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 CINC núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: J.M.R
Quota tributària: 80,10 €
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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
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La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb
l'Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Placa senyalització gual permanent, carrer CINC núm. XX de
Camarles
Subjecte passiu: J.M.R
Quota tributària: 50.-€

Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la
notificació.

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

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

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

24. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER SANT JOAN, NÚM. XX
DEL LLIGALLO DEL GÀNGUIL, SOL·LICITADA PER LA SRA. NCS

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 07/04/2021 i número de registre d’entrada 4390390004-1-2021-000490-2 s’ha
presentat per part de la Sra. NCS amb document XXXXXX62A, instància en la que sol·licita
l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del
Gànguil de Camarles, amb una longitud de 2 m2.
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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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. NCS amb
document XXXXXX62A, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual
permanent al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil 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 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
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aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del
Gànguil de Camarles
Subjecte passiu: Sra. NCS
Quota tributària: 60,10

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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. XX
del Lligallo del Gànguil de Camarles
Subjecte passiu: Sra. NCS
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.
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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

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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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

25. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, AL CARRER QUARANTA-QUATRE,
NÚM. XX, SOL·LICITAT PER LA SRA. LL.E.C
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/10/2021 i número de registre d’entrada 4390390004-1-2021-001645-2 s’ha
presentat per part de la Sra. LL.E.C amb document XXXXXX57H, 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 3,20 m2.
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
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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. LL.E.C amb
document XXXXXX57H, instància en la que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual
permanent 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 de 3,20 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.
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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.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Fet imposable: Gual permanent, carrer Quaranta-quatre, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra.LL.E.C
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: Placa senyalització gual permanent, carrer Quaranta-quatre,
núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra.LL.E.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.
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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
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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

26. RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL GUAL DEL
CARRER QUARANTA-QUATRE, NÚM. XX, SRA. C.F.E
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 24/09/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001469-2 s’ha
presentat per part de la senyora C.F.E amb document XXXXXX85Q, instància en la que
sol·licita ampliació del gual permanent del carrer Quaranta-quatre núm. XX de Camarles,
que té una longitud de 3 m2, atès que necessita més espai per a entrar i sortir de l’ immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe des
favorable a la petició d’ampliació de gual sol·licitada, que transcrit literalment diu:
“S’ha fet un seguiment del gual i no s’ha vist que hi hagués vehicles que destorbessin per
poder fer servir el gual.
El gual disposa a l’esquerra de la prohibició d’estacionar, amb una línia groga, per la proximitat
d’un encreuament.”

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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- Atès l’informe desfavorable emès al respecte per part de la Policia Local, que transcrit
literalment diu:
“S’ha fet un seguiment del gual i no s’ha vist que hi hagués vehicles que destorbessin per
poder fer servir el gual.
El gual disposa a l’esquerra de la prohibició d’estacionar, amb una línia groga, per la proximitat
d’un encreuament.”
Segon.- DENEGAR la sol·licitud d’ampliació del gual permanent a la senyora C.F.E amb
document XXXXXX85Q, situat al carrer Quaranta-quatre 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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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

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

27. RESOLUCIÓ SOL. RESERVA D'ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUIDA, SRA.
M.C.C
Aprovat per unanimitat.

Fets

1. El 25 d'octubre de 2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001606-2 la senyora
M.C.C, va presentar una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb
discapacitat, per esser titular de la targeta d’aparcament que acredita el dret de la
persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’
aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de
transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establerts per
reglament.

Fonaments de dret
1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3 les
places d’aparcament reservades per a persones amb discapaditat són espais d’
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1.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

aparcament destinats a l’ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que
regula aquest títol. Aquestes places han de tenir unes característiques i unes dimensions
adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament, article 47.4 les places d’
aparcament reservades per a persones amb discapacitat poden ésser d’ús general, a
disposició de qualsevol dels titulars de la targeta a que fa referència l’article 47.1 i article
50.3.
2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi
que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones
amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball.
3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm.
3887, de 20 de maig de 200

En conseqüència, S'ACORDA:
1. CONCEDIR la reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat, per esser titular
de la targeta d’aparcament que acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de
facilitats de circulació, d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què
es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les
condicions que siguin establerts per reglament, en la següent adreça:
M.C.C
Carrer QUARANTA-TRES, núm. X
TARGETA APARCAMENT: 43903_2021_0033_2533E
VALIDESA: 30/06/2023

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. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD RESERVA APARCAMENT PER DISCAPACITAT, SR. V.Q.M
Aprovat per unanimitat.

Fets
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1. El 25/08/2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001359-2 la senyora M.T.Q.B,
va presentar una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat,
per al seu pare, el senyor V.Q.M per esser titular de la targeta acreditativa d’una
discapacitat del 71%, amb validesa indefinida.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Fonaments de dret
1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3 les
places d’aparcament reservades per a persones amb discapaditat són espais d’
aparcament destinats a l’ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que
regula aquest títol. Aquestes places han de tenir unes característiques i unes dimensions
adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament, article 47.4 les places d’
aparcament reservades per a persones amb discapacitat poden ésser d’ús general, a
disposició de qualsevol dels titulars de la targeta a que fa referència l’article 47.1 i article
50.3.

2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi
que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones
amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball.

3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm.
3887, de 20 de maig de 200

En conseqüència, S'ACORDA:
1.

DENEGAR la reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat, al senyor V.Q.M,
ja que tot i que té una discapacitat del 71% no supera el barem de mobilitat fet que no
acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació,
d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos
els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin
establerts per reglament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

29. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD PER A RECUPERAR LA RESERVA D'APARCAMENT PER A
MINUSVÀLIDS QUE HI HA A LA VORA DE L'ESGLÉSIA DELS LLIGALLOS
Aprovat per unanimitat.

Fets

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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1.

El 22/10/2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001605-2 la senyora J.R.V,
va presentar una sol·licitud per a recuperar la reserva d’ aparcament per a
persones amb discapacitat, que en el seu dia hi havia a la vora de l’Església dels
Lligallos.

Fonaments de dret
1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3 les
places d’aparcament reservades per a persones amb discapaditat són espais d’
aparcament destinats a l’ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que
regula aquest títol. Aquestes places han de tenir unes característiques i unes dimensions
adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament, article 47.4 les places d’
aparcament reservades per a persones amb discapacitat poden ésser d’ús general, a
disposició de qualsevol dels titulars de la targeta a que fa referència l’article 47.1 i article
50.3.

2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi
que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones
amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball.

3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm.
3887, de 20 de maig de 200

En conseqüència, S'ACORDA:
1. CONCEDIR la reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat sol·licitada al
carrer Sant Joan, núm. 68 a la vora de l'Església, per a les persones que siguin titular de
la targeta d'aparcament per discapacitat, ja que aquesta acredita el dret de la persona
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1.

que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’aparcament per al
vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de
viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establerts per reglament, en la següent
adreça:
Carrer SANT JOAN núm. XX
A la vora de l’Església
Lligallo del Gànguil

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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

30. RESOLUCIÓ SOL. RESERVA D'ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUIDA AL CARRER
VINT-I-DOS NÚM. XX, SR. E.F.C
Aprovat per unanimitat.

Fets
1.

El 12 de novembre de 2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001702-2 la
senyora A.M.F.P, va presentar en nom i representació del seu pare, el Senyor E.F.C,
una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat, per esser
titular de la targeta d’aparcament que acredita el dret de la persona que n’és titular a
gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’ aparcament per al vehicle
automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de
viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establerts per reglament.

Fonaments de dret
1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3 les
places d’aparcament reservades per a persones amb discapaditat són espais d’
aparcament destinats a l’ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que
regula aquest títol. Aquestes places han de tenir unes característiques i unes dimensions
adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament, article 47.4 les places d’
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aparcament reservades per a persones amb discapacitat poden ésser d’ús general, a
disposició de qualsevol dels titulars de la targeta a que fa referència l’article 47.1 i article
50.3.

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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2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi
que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones
amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball.

3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm.
3887, de 20 de maig de 200

En conseqüència, S'ACORDA:
1. CONCEDIR la reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat, sol·licitada, ja
que la targeta d’aparcament acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de
facilitats de circulació, d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què
es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les
condicions que siguin establerts per reglament, en la següent adreça:
Carrer VINT-I-DOS núm. XX

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. RESOLUCIÓ SOL. PER A INSTAL·LAR LÀPIDA AL NÍNXOL 89X FILA X, SOL·LICITAT
PER LA SENYORA O.M.P
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 14 d'octubre de 2021, i registre d'entrada número 4390390004-1-2021-001560-2,
la senyora O.M.P, va presentar sol·licitud de llicència d'obres per a col·locació de làpida
al nínxol 89X fila X del Cementiri del municipi de Camarles.
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

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Ordenança reguladora de la taxa del Cementiri Municipal i POUM de Camarles.

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 instal•lació de la làpida només podrà ocupar l'espai reservat per aquest nínxol i no
podrà envair l'espai reservat per als nínxols colindants.
b. Si en la instal•lació s'ocasiona algun desperfecte en les làpides colindants, es deurà
reparar immediatament.
c. Si es genera algun tipus de runa es deurà recollir i dipositar al lloc corresponent.
Proposar la liquidació corresponent a la col·locació de làpides i altres, per import de 15,03€
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des 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.
Notificar la present resolució a l’interessat amb el règim de recursos adient.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

32. RESOLUCIÓ SOL. PER A INSTAL·LAR LÀPIDA AL NÍNXOL 779 FILA X, SOL·LICITADA
PER J.M.M.M
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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Fets
En data 03 de novembre de 2021, i registre d'entrada número
4390390004-1-2021-001664-2, el senyor J.M.M.M, ja presentant sol•licitud de llicència
d'obres per a col·locació de làpida al nínxol 779 fila X del Cementiri del municipi de
Camarles.
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
Ordenança reguladora de la taxa del Cementiri Municipal i POUM de Camarles.

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 instal•lació de la làpida només podrà ocupar l'espai reservat per aquest nínxol i no
podrà envair l'espai reservat per als nínxols colindants.
b. Si en la instal•lació s'ocasiona algun desperfecte en les làpides colindants, es deurà
reparar immediatament.
c. Si es genera algun tipus de runa es deurà recollir i dipositar al lloc corresponent.
Proposar la liquidació corresponent a la col·locció de làpides i altres, per import de 15,03€
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
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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.
Notificar la present resolució a l’interessat amb el règim de recursos adient.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

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
33. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 103/19 DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.
L.U. PEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LÍNIA BT A 400V, PER A UNA AMPLIACIÓ DE
POTÈNCIA AL POLÍGON 15 - PARCEL·LES 74 I 87 DE AGRÍCOLA HORTEBRE, S.L.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Amb data 6 de novembre de 2019, registre d'entrada 4390390004-1-2019-001920- 2,
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, en nom de Agrícola Hortebre, S.L, presenta
projecte d’execució de línia BT A 400V, per a una ampliació de potència al Polígon
15, parcel·la 74 i 87 de Camarles”.
Amb data 25 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local aprovà prèviament el projecte i el va
sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes.
Amb data 1 de març de 2021, inserció 2021-1685 es publica al Butlletí de la província de
Tarragona l’edicte de l’aprovació prèvia als efectes de consulta de l’expedient i possibles
al·legacions.
Durant el termini d’exposició al públic, No es presenta cap al·legació.
Els Serveis Territorials d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre, en la sessió de data 3 de novembre
de 2021 aproven definitivament el projecte en sòl no urbanitzable per a una ampliació de
potència al Polígon 15, parcel·la 74 i 87 de Camarles.
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Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol Articles 53 i 54
del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre Protecció de la
Legalitat Urbanística.
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Camarles- POUM- article 163 Sòl de Protecció
Preventiva( Clau 22.a)
Llei 7/1985 LRBRL, article 21.1.q)
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, article 53.1.r)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES
SLU, en nom de Agrícola Hortebre, S.L, per a execució de línia aèria BT A 400 V per a una
ampliació de potència al Polígon 15, parcel·la 74 i 87 de Camarles, amb un pressupost de
5.246,74 € sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques.
Segon.- Indicar a la entitat interessada que els projectes d’actuació específica són vigents
durant el termini d’un any des de la notificació de la seva aprovació definitiva, d’acord amb allò
establert a l’article 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística
Cinquè.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 183,64 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 13,12 € amb un import total de 196,76 €, 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.
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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 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

34. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 99/21 DE M.V.T
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 6 d'agost de 2021 i registre núm. 1282, ha tingut entrada la sol·licitud del Sr. M.V.T,
de llicència d’obres majors per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entremitgeres i
piscina, amb emplaçament és al C/ Ripollès, núm. X (Ligallo del Gànguil) 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.
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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.
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.
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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
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
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certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 127 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona de Cases familiars - Ligallo del Roig i Entre ligallos (Clau 4 c).
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 238.244,29 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
8.338,55 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
595,61 € amb un import total de 8.934,16 €, 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
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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
35. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 120/21 DE E.Z.B, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
TANCA A LA PARCEL·LA 116 DEL POLÍGON XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/09/2021 i registre d'entrada 1483, el Sr. E.Z.B, va sol·licitar llicència d'obres menors
per construir una tanca a la parcel·la 116 del polígon 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.
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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.

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. E.Z.B, on demana llicència d'obres
menors per a la construcció d'una tanca a la parcel·la 116 del polígon 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:
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 161 del vigent POUM a SÒL NO URBANITZABLE
- Sòl de Protecció Especial (Clau 20 a).
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 tanca a la parcel·la
116 del polígon XX 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 3.320,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.320,00 x 0,25%

116,20.-€
8,30.-€

TOTAL

124,50.-€

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

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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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 124,50.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.320,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.320,00 x 0,25%

116,20.-€
8,30.-€

TOTAL

124,50.-€

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:
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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

36. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 131/21 DE J.A.G.G

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22 d'octubre de 2021 i registre núm. 1602 ha tingut entrada la sol·licitud del Sr.
J.A.G.G, de llicència d’obres majors per a l'execució de l'obra consistent en una nova
coberta per al magatzem ubicat al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest
municipi.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(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.
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h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme 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:
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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
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:
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La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona d'Urbà Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 41.368,32 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
1.447,89 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
103,42 € amb un import total de 1.551,31 €, amb caràcter provisional atès que al moment de
realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis: *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest
no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver
realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc 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

37. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 143/21 DE
AGRÍCOLA HORTEBRE, S.L.

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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Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 25 de novembre de 2021 i registre núm. 1771 ha tingut entrada la sol·licitud de
AGRÍCOLA HORTEBRE, S.L., de llicència d’obres majors per a l'execució de l'obra consistent
en ampliació de la nau existent al polígon 12 - parcel·les 12 i 13 d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(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:
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a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
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.
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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
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona d'Industria (Clau 7b).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
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El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 34.452,93 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
1.205,85 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
86,13 € amb un import total de 1.291,98 €, amb caràcter provisional atès que al moment de
realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis: *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest
no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver
realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc 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
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38. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 148/21, DE F.M.B, PER
CANVIAR PECES CARA VISTA DE LA FAÇANA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA,
NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 14/12/2021 i registre d'entrada núm. 1883, el Sr. F.M.B, va sol·licitar autorització per
a canviar peces cara vista de la façana, amb emplaçament al C/Trenta, núm. XX 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.
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.
F.M.B, on comunica l'inici de les obres per a canviar peces cara vista de la façana, amb
emplaçament al C/ Trenta, núm. XX 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
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locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
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Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba 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 canviar
peces cara vista de la façana, amb emplaçament al C/ Trenta, núm. XX 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.
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 600,00 x 3,50%

21,00.-€

TOTAL

21,00.-€

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 21,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 600,00 x 3,50%

21,00.-€
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TOTAL

21,00.-€

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

Expedients d'activitats
39. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT DE L'EXP. 19/01 DE LLICÈNCIA D'ACTIVITATS
A FAVOR DE C.G.C
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 25 d'octubre de 2021 i registre d'entrada núm. 1607, s'ha rebut la comunicació
conjunta de canvi de titularitat de l'activitat de Comerç al detall de productes alimentaris,
begudes i tabacs, amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest
terme municipal, conformada per l'anterior titular Maria Cinta Príncep Mayo, en favor de la nova
titular C.G.C.
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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 de la nova titular C.G.C.
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

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
40. PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS MANTENIMENT I NETEJA DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAMARLES
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Aprovat per unanimitat

Fets
Atenent que per acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació “ Servei de manteniment i neteja del Cementiri municipal per a l’
Ajuntament de Camarles
Vist que, segons consta a l’expedient, s’han presentat les següents ofertes:
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REMSA MEMORIAL, S.A.

Atès que, segons l’acta d’obertura dels sobres emesa per la Mesa de contractació les
puntuacions obtingudes són les següents:

REMSA MEMORIAL, S.A.: 100 punts

En data 17 de desembre s’ha requerit a l’empresa licitadora la constitució de la garantia
definitiva d’acord amb el que determina la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Atès que, en data 22 de desembre de 2021, dins del termini de 7 dies hàbils atorgats per a la
constitució de la garantia del 5% del preu ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el Valor
Afegit, s’ha constituït la mateixa per import de sis mil cinc-cents quaranta-cinc, amb quarantasis euros (6.545,46 €).

Fonaments de dret
Atès el que disposa la 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.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades en data 10/07/2019 i publicades al BOPT 2019-6423.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER. Adjudicar a l’empresa REMSA MEMORIAL, S.A. el contracte administratiu “Servei de
manteniment i neteja del Cementiri municipal per a l’Ajuntament de Camarles”, per procediment
obert, amb tramitació ordinària, mitjançant criteris de valoració de caràcter automàtic, per un
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import de 10.909,10 € i 2.290,91 € d’IVA anuals i pel termini de 12 anys, a comptar des de la
signatura de la formalització del contracte
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec de l’aplicació pressupostària 164/22709 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes
oportuns.
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CINQUÈ. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Camarles i al
Registre Públic de Contractes.
SISÉ. Informar a l’empresa adjudicatària que en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la
recepció de la notificació del present acord es formalitzarà el contracte en els termes que
determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, regulador del present expedient de
contractació.”

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

41. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT CAMÍ DE CURTO
Aprovat per unanimitat.

Fets
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra Arranjament Camí finca Curto i altres del municipi ,
per a solucionar el mal estat i deteriorament dels camins municipals, no tenint l’Ajuntament
mitjans necessaris i suficients per a portar a terme la tasca.

2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per Cosinfo S.L CIF B-43867167 .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.
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Fonaments de dret
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L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Executar l’obra Arranjament Camí de Curto, amb l’empresa COSINFO SL CIF B43867167 ,vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i
que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament
superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat
amb les següents condicions:

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233160-8
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 6.900,00 €, i 1.449,00 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 8.349,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 6.900,00 €, pressupost net, i 1.449,00 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 21000 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme
Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
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Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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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

42. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT CAMÍ LATERAL DE L'AUTOPISTA ( DESGUÀS)
Aprovat per unanimitat.

Fets
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra Arranjament Camí lateral autopista ( desguàs) i altres
del municipi , per a solucionar el mal estat i deteriorament dels camins municipals, no tenint l’
Ajuntament mitjans necessaris i suficients per a portar a terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per Cosinfo S.L CIF B-43867167 .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
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L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Executar l’obra Arranjament Camí lateral de la autopista ( desguàs), amb l’empresa
COSINFO SL CIF B-43867167 ,vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant
l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o
conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de
conformitat amb les següents condicions:

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233160-8
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 3.600,00 €, i 756,00 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 4.356,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 3.600,00 €, pressupost net, i 756,00 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA)
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 21000 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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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.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

43. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT CAMI LLIGALLO DEL GÀNGUIL FINS ARRIBAR
A LA SÈQUIA MARE
Aprovat per unanimitat.

Fets
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra Arranjament Camí Lligallo del Gànguil fins arribar a la
sèquia mare i altres del municipi , per a solucionar el mal estat i deteriorament dels camins
municipals, no tenint l’Ajuntament mitjans necessaris i suficients per a portar a terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per PATRAN COSTA DORADA S.L CIF B-55580526 .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
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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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Primer. Executar l’obra Arranjament Camí Lligallo del Gànguill fins arribar a la sèquia mare,
amb l’empresa PATRAN COSTA DORADA S.L CIF B-55580526,,vist que no s'han vulnerat les
regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins
del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233160-8
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 6.475,00 €, i 1.359,75 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 7.834,75 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 6.475,00 €, pressupost net, i 1.359,75 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 21000 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

Transcripció de l'acta número 2021-0000016 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 25/01/2022, 25/01/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
15/02/2022 a les 14:26:50

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

44. CONTRACTE MENOR BATXEIG DIFERENTS PUNTS DEL 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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Aprovat per unanimitat.

Fets
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra batxeig diferents punts del municipi per a solucionar el
mal estat i deteriorament dels camins municipals, no tenint l’Ajuntament mitjans necessaris i
suficients per a portar a terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per PATRAN COSTA DORADA S.L CIF B-55580526 .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Executar l’obra batxeig diferents punts del municipi,, amb l’empresa PATRAN COSTA
DORADA S.L CIF B-55580526,vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant
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l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o
conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de
conformitat amb les següents condicions:

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233160-8
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 19.832,40 €, i 4.164,80 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 23.997,20 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 19.832,40 €, pressupost net, i 4.164,80 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 21000 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Informes de l'alcaldia
45. NO N'HI VAREN HAVER
L'Alcalde manifestà que ja havia informat de tots els assumptes a les comissions informatives
del dia 27 de desembre de 2021
Proposicions urgents

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

46. CONTRACTE MENOR COMPARTIMENTACIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS LLIGALLO
DEL GÀNGUILL
Un cop aprovada la urgència la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació per unanimitat
FETS
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra compartimentació dependències municipals lligallo del
Gànguil per a compartimentar la primera planta, creant així dos espais nous destinats a
biblioteca i sala per les associacions, no tenint l’Ajuntament mitjans necessaris i suficients per a
portar a terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per Construccions Sentís Navarro SL CIF B-43894062 .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

FONAMENTS JURÍDICS

L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
Part dispositiva:
Primer. Executar l’obra compartimentació dependències municipals lligallo del Gànguil , amb l’
empresa Construccions Sentís Navarro SL CIF B-43894062,,vist que no s'han vulnerat les

Transcripció de l'acta número 2021-0000016 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 25/01/2022, 25/01/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
15/02/2022 a les 14:26:50

regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins
del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45400000-1
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 4.467,50 €, i 938,18 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 5.405,68 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 4.467,50 €, pressupost net, i 938,18 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA)
al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33263202 del pressupost vigent, i, si
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme
Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Altres
47. NO N'HI VAREN HAVER
Torn obert de paraules
48. NO N'HI VAREN HAVER
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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 EAF866B50E464762B063B3AFF901AABE i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:13

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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