Acta Junta de govern

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, 05 de juliol de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 5 de juliol de 2021
Hora d'inici: 09:15
Hora de finalització: 10:30
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)

Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)

ACORDS
A) LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 31 DE MAIG DE 2021
Acta aprovada per unanimitat dels assistents

B) RELACIÓ FACTURES 007/2020
2. RELACIÓ 007/2020 FACTURES PER A L'APROVACIÓ.
Aprovada per unanimitat dels assistents

Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 007/2020 que comença amb el núm. Registre
001829, de Diputació de Tarragona , referent a l’assistència lletrada en procediments varis per
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un import de 1.467,43 € i acaba amb el núm. Registre 002016 de Carmen Escoda Escribà ,
referent a Centres de Flors 11 de setembre , per un import de 60,00 €, amb un total de CENT
VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (128.493,34 €).

Fonaments de dret
Article 166 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals. Facultat
delegada en la Junta de Govern Local en virtut d’acord del Ple Municipal de data 5 de juliol de
2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Aprovar la relació de factures núm. 007/2020 per import total de 128.493,34.-€
2n. donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Govern Local, òrgan competent per a la seva
aprovació.

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

C) INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS
3. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER VINT-I-VUIT,
NÚM. XX SR. M.J.C.C
Aprovat per unanimitat.

Fets

En data 23/04/2021 a les 09:22 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000594-2
s’ha presentat per part de la Sra. M.J.C.C amb document XXXX355Q, instància en la
que sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer Vint-i-vuit, núm. XX de
Camarles, amb una longitud de 3,7 m2 atès que necessita entrar i sortir de l’immoble.
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Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe
favorable a la petició de gual sol·licitada.

Fonaments de dret
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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.

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

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

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

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
estableix, igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
estableixen que la competència per atorgar les llicències recau en l’alcalde.
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Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent a la Sra. M.J.C.C amb
document XXXXX355Q, situat al carrer Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el
plànol facilitat per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i
mobilitat, Policia Local és de 3,7 m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la
llicència disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de
vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’
instal·larà en un lloc visible per als vianants i conductors.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora
de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sra. M.J.C.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 Vint-i-vuit, núm. 56
de Camarles
Subjecte passiu: Sra. M.J.C.C
Quota tributària: 50.-€
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Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la
notificació.

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

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

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

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.

Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència
recurs potestatiu de reposició o contenciós administratiu
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició
4. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, CARRER SET, NÚM. XX,
SR. M.F.C
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 21/05/2021 a les 08:20 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-000838-2
s’ha presentat per part del Sr. M.F.C amb document XXXXX278Y, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer SET, núm. XX de Camarles,
amb una longitud de 4 m2 atès que necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe
favorable a la petició de gual sol·licitada.
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Fonaments de dret

L’art. 201 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya són béns de domini públic els afectes a l’ús
públic o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.

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

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

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

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
estableix, igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. M.F.C, amb
document XXXXX278Y, situat al carrer SET, 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 m2.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la
llicència disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de
vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’
instal·larà en un lloc visible per als vianants i conductors.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa que es detallen tot seguit:

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tercer.- Procedir a liquidar la taxa corresponent.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

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

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.

Règim de recursos:

Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència
recurs potestatiu de reposició o contenciós administratiu
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició
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D) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
5. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 33/20 DE MA.C.G.B, PER A
REPARAR GOTERA DEL TERRAT, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ LES FLORS, NÚM. X
(LIGALLO DEL GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

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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Fets
En data 05/05/2020 i registre d'entrada núm. 610, la Sra. M.C.G.B, va sol·licitar autorització
per a reparar gotera del terral amb emplaçament al C/ les Flors, núm. X (Liglallo Gànguil),
d'aquest terme municipal.

Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. M.C.G.B, on comunica l'inici de les obres per a rfeparar gotera del terrat, amb
emplaçament al C/ Les Flors, núm. X (Ligalo del Gànguil) d'aquest municipi i comunicar
que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat
amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil) (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar
gotera del terrat amb emplaçament al C/ Les Flors, núm. X (Ligallo del Gànguil) d'aquest
municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.250,00 x 3,50%

43,75.-€

TOTAL

43,75.-€

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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 43,75.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.250,00 x 3,50%

43,75.-€

TOTAL

43,75.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
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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.

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 A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

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. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 55/20 DE M.C.M.M PER
ARRANJAMENT PARETS I CANVIAR PLAQUES PER HUMITATS, AMB EMPLAÇAMENT AL
C/ BAGES, NÚM. XX (LIGALLO DEL GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 09/06/2020 i registre d'entrada núm. 761, la Sra. M.C.M.M, va sol·licitar
autorització per arranjament parets i canviar plaques per humitats, amb emplaçament al C/
Bages, núm. XX (Ligallo del Gànguil) 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:
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PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. M.C.M.M, on comunica l'inici de les obres per arranjament parets i canviar plaques
per humitats, amb emplaçament al C/ Bages, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest terme
municipI i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent
informe de conformitat amb la seva petició:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

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 126 del vigent POUM a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per arranjament
parets i canviar plaques per humitats, amb emplaçament al C/ Bages, núm. XX (Ligallo del
Gànguil) d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès
el següent informe de conformitat amb la seva petició:
al tancament amb piquets de fusta i tel·la metàl·lica, de les parcel·les 56, 57 i 58 del polígon 14
d'aquest terme municipal, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
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d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

21,00.-€

TOTAL

21,00.-€

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 A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

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

TOTAL

21,00.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
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*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

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
7. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 106/20 DE M.R.M.M
PER A COL·LOCAR LÀPIDA AL NÍNXOL 9XX-9XX DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 14/10/2020 i registre d'entrada núm. 1381, la Sra. M.R.M.M, va sol·licitar autorització
per col·locar làpida al nínxol núm. 9XX-9XX del Cementiri 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 A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. M.R.M.M, on comunica l'inici de les obres per col·locació de làpida al nínxol núm. 9XX-9XX
del Cementiri 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 119 del vigent POUM a SISTEMES
D'EQUIPAMENTS - Cementiri (Clau EQ6).
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 col·locació
de làpida al nínxol núm. 941-942 del Cementiri municipal i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
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galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 100,00 x 3,50%

3,50.-€

TOTAL

3,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 100,00 x 3,50%

3,50.-€

TOTAL

3,50.-€

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.
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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

8. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 120/20 DE C.M.M., PER A
CONSTRUCCIÓ
PARET
DE
SEPARACIÓ
INTERIOR
I
CANVIAR
PLAQUES
CLARABOYA DEL PATI DE LLUMS, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT, NÚM. X D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 23/11/2020 i registre d'entrada núm. 1679, la Sra. C.M.M., va sol·licitar autorització
per a construcció paret de separació interior i canviar plaques claraboya del pati de llums, amb
emplaçament al C/ Vint, núm. X d'aquest municipi.

Fonaments de dret
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Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. C.M.M., on comunica l'inici de les obres per a construcció paret de separació interior i
canviar plaques claraboya del pati de llums, amb emplaçament al C/ Vint, núm. 9 d'aquest
municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següXt informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de 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 construcció
paret de separació interior i canviar plaques claraboya del pati de llums, amb emplaçament al
C/ Vint, núm. 9 d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
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4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.300,00 x 3,50%

80,50.-€

TOTAL

80,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 80,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.300,00 x 3,50%

80,50.-€

TOTAL

80,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
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Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*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

9. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 6/19 DE G.G.N, PER SERVEIS VISITES
GUIADES I SERVEIS TURÍSTICS AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-QUATRE, NÚM. XX
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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La Sra. G.G.N, amb registre d'entrada núm. 869 de data 28/05/2021, va presentar
documentació per a l'inici de l'activitat de serveis visites guiades i serveis turístics, amb
emplaçament al C/ Vint-i-quatre, núm. XX d'aquest municipi.

Fonaments de dret
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D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de
SÒL URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).

En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per a l'obertura
d'un establiment dedicat a serveis de visites guiades i serveis turístics amb emplaçament al C/
Vint-i-quatre, nüm. 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:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en serveis de visites guiades i serveis turístics amb emplaçament al C/ Vint-iquatre, núm. 18 d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat de serveis de visites
guiades i serveis turístics, per un import de 100,00 €.
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:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

10. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 10/19 DE D.M.M.M, PER
ASSESSORAMENT I CONSULTA PRESENCIAL EN PSICOLOGIA, AMB EMPLAÇAMENT
AL POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA" - VIVER D'EMPRESES, D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Sra. D.M.M.M, amb registre d'entrada núm. 867 de data 28/05/2021, va presentar
documentació per a l'inici de l'activitat d'assessorament i consulta presencial en psicologia,
amb emplaçament al Polígon Indusrtrial "Venta Nova" - Viver d'empreses, d'aquest municipi.

Fonaments de dret
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D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 129 del vigent POUM dintre de
ZONA D'EQUIPAMENT PRIVAT (Clau 8).

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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En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per
assessorament i consulta presencial en psicologia, amb emplaçament al Polígon Industrial
"Venta Nova" - Viver d'empreses, d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en assessorament i consulta presencial en psicologia, amb emplaçament al
Polígon Industrial "Venta Nova" - Viver d'empreses, d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat d'assessorament i
consulta presencial en psicologia, per un import de 100,00 €.
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

Transcripció de l'acta número 2021-0000009 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 16/07/2021, 16/07/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 24/08/2021
a les 12:32:53

següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
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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
11. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 121/20 DE R.B.M
PER CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM AL C/ TRENTA-SIS, NÚM. X.

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 23 de novembre de 2020 i registre núm. 1682, ha tingut entrada sol·licitud del Sr.
R.B.M, de llicència d’obres majors per a la construcció d’un magatzem al C / Trenta-sis, núm. X
d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe Favorable sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada amb els
condicionaments següents:
a) Les obertures plantejades a la façana posterior, es deuran tapiar fins que no s’urbanitzi el
tram del carrer Trenta-set.
b) L’obra urbanitzadora està en suspens fins l’aclariment de si el terreny objecte de discussió
es de titularitat privada o pública, perquè en cas de que sigui privada, es tindrà que expropiar o
adquirir el terreny per reparcel·lació, debent -se incloure en una unitat d’actuació, prèvia
modificació del POUM, (informe de secretaria de data 15 de març de 2021)
c) Les aigües pluvials es deuran canalitzar fins un vial urbanitzat
d) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i LL 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la construcció d'un magatzem, amb emplaçament al C/ Trenta-sis, núm. 4
d'aquest municipi, amb els condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM de Camarles, dintre de SOL
URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació. El Pressupost d'Execució
Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 15.392,00 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 538,72 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 38,48 € amb un import total de 577,20 €, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Se us
adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives. Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la
quantitat pendent d'ingressar després de descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de
la llicència, disposeu dels següents terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

12. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS, EXP. 23/21 DE M.J.T.M PER A CONSTRUIR UNA
BASSA DE REG AMB EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 19 - PARCEL·LA XX D'AQUEST TERME
MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 18 de febrer de 2021 i registre núm. 236, ha tingut entrada sol·licitud de llicència d’
obres per a la construcció d'una bassa de reg amb emplaçament al polígon 19 - parcel·la
75, d'aquest terme municipal.
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
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 162 que a continuació es transcriu.
Art. 162 Sòl No Urbanitzable, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a)
Definició:
1 Comprèn aquells sòl que el Pla Territorial vigent no considera necessari que formi part de la
xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la possible transformació, atès que a l’àmbit del Pla
Territorial vigent hi ha suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
produïssin al llarg del període de vigència d’aquest.
2 El Pla Territorial vigent distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de
protecció territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la
transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic (clau 21a).
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que,
per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla
com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic (clau 21b).
Assenyala àrees de sòl que –per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions- poden tenir en el futur un paper estratègic en termes d’estructuració territorial,
activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal
preservar-lo dels usos residencials o activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions cojunturals i sense un interès estratègic
provat.
Regulació:
1 El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i
amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment
i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació
al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.
2 El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 de la LU
1/2010 i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas en justifiquen la
consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla
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Territorial vigent. Així mateix, s’han de tenir em compte les recomanacions que s’assenyalen a l’
apartat 3 d’aquest article.
3 L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació
urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir em
compte les recomanacions següents, referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 152:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic:
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i la morfologia de l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la correcta integració paisatgística i inserció
territorial.
C1.Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim
impacte sobre l’estructura de les parcel.les agràries i sobre les infraestructures necessàries per
desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es
tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per a ajudar a mantenir
l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció
preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial atenció a la integració
paisatgística.
b) Sòl de potencial interès estratègic
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i morfologia de l’espai.
B. Autorització restringida. Evitar instal.lacions molt grans, d’amortització llarga o de
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C1. Autorització admissible. Exigència de minimitzar l’afectació de la potencialitat del conjunt de
l’àrea, excepte si forma part d’una de les actuacions d’urbanització o de transformació previstes
a l’apartat 5.
C2. Autorització admissible. Exigència d’evitar instal.lacions d’amortització llarga o
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C3. Autorització restringida. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del
conjunt de l’àrea.
4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat
anterior, han d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les
normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en aquest apartat:
a) Per a l’autorització de les edificacions o instal.lacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la
possibilitat que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’
edificacions existents.
b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la localització i
característiques, afecti el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb
la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial.
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o
paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla Territorial
vigent estableix en aquesta matèria.
d) Les Directrius del paisatge comporten la incorporació de criteris i normes addicionals a les
recomanacions assenyalades a l’apartat anterior.
e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de
complementar, si escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’
aplicació.

Transcripció de l'acta número 2021-0000009 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 16/07/2021, 16/07/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 24/08/2021
a les 12:32:53

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 A38152861C6B4C84848968F22E5A4181 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:29:25

5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de
transformació, només en els següents casos:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement
moderat o mitjà, o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4 del Pla
Territorial vigent.
Excepcionalment i amb especial consideració del valor agrari del lloc que es proposa
transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística necessària, actuacions
d’interès territorial no previstes pel Pla Territorial vigent mitjançant el procediment que estableix
l’article 1.14 de l’esmentat Pla.
Si per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la
continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’
article 2.15 del Pla Territorial vigent.
b) Sòl de potencial interès estratègic
Actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla, mitjançant el procediment que
estableix l’article 1.14 del Pla Territorial vigent.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat de la peça de sòl de potencial interès estratègic, a banda
de les condicions que es deriven de l’article 1.14 del Pla Territorial vigent, cal minimitzar l’
afectació sobre la potencialitat del conjunt de l’àrea.
6. El planejament que, en cas que sigui necessari, desenvolupi totalment o parcial el sòl de
protecció territorial de potencial interès estratègic situat als termes municipals de l’Aldea i
Camarles ha d’incloure un estudi específic de la connectivitat ecològica en aquest àmbit. L’
esmentat planejament ha d’incorporar les mesures que l’estudi proposi. Entre aquestes, s’ha de
considerar la concentració d’espais lliures en contigüitat amb el connector ecològic del barranc
de Camarles i amb els altres barrancs amb valor connector, i la permeabilització de les
infraestructures de mobilitat que travessen i limiten l’àmbit. Igualment, el planejament ha de
preveure, en el seu cas, una programació de la consolidació per fases, que garanteixi una
ocupació progressiva, en contigüitat i condicionada a la consolidació de les fases prèvies. L’
avaluació ambiental d’aquest planejament ha de posar atenció especial a les mesures
adreçades al manteniment de la connectivitat ecològica entre el Delta de l’Ebre i els espais
interiors, i a l’increment de la permeabilitat de les infraestructures.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe Favorable sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada amb els
condicionaments següents:
a) Es respectarà la tipologia de bassa de reg, la construcció deurà sobresortir 1,00m sobre la
rasant del terreny, els materials d’acabat seran els propis d’una bassa de reg, no es podran
instal·lar sistemes de depuració ni similars.
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.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Atès a la informació que disposo, instància de sol·licitud, plànols i demés documents del
projecte, els efectes de la seva adaptació a les alineacions oficials i compliments de
Normatives, Ordenances Muinicipals i demés disposicions, informo:
- Primer: Que segons l'art. 162 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO
URBANITZABLE, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
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- Segon: Que les obres consistiran en la construcció d'una bassa de reg per a poder disposar
d'una major autonomia de reg a la parcel·la d'horta, es consideren FAVORABLES.
- Tercer: Que considerant la Valoració Tècnica de les obres projectades, aquesta ascendeix a
la quantitat de CINC MIL TRES-CENTS EUROS (5.300,00 €).
Conclusions:
Examinada tota la documentació aportada considero qaue SI PROCEDEIX concedir la llicència
d'obres sol·licitada, mitjançant el compliment de les següents:
CONDICIONS:
1. Es rrespectarà la tipologia de bassa de reg. La construcció deurà sobresortir 1,00 metres
sobre la rasant del terreny. Els materials d'acabat seran els propis d'una bassa de reg. No es
podran instal·lar sistemes de depuració ni similars...
2. La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat, D. 201/94 i Ll. 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de la edificació.
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la construcció d'una bassa ade reg amb emplaçament al polígon 19 - parcel·la 75
d'aquest termun municipal, amb els condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM de Camarles, dintre de SOL
NO URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21-a).
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 5.300,00 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 185,00 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 13,25 € amb un import total de 198,25 €, 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:
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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 BBVA

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

13. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 45/21 DE ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A. PER A
EXECUCIÓ DE NOVA LÍNIA B.T. A 230V PER A NOU SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 12
- PARCEL·LA 187 "MAS ROIG" (LIGALLO DEL GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 20 d'abril de 2021, ha tingut entrada sol•licitud de llicència d'obres de SUBMINISTRE
DE LÍNIA SUBTERRÀNIA al polígon 12 - parcel·la 187 del municipi de Camarles, presentada
pel Sr. Joan Fontanet (ELÉCTRICA DEL EBRO S.A.).
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)
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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.
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.
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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 acabarles, 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.
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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) La instal•lació del puntalet metàl•lic (per part del sol•licitant)s’haurà d’instal•lar a línia de
parcel•la.
b) La instal•lació d’aquest puntalet seguirà les especificacions constructives reflectides a la “
GUÍA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN”. (s’adjunta
detall constructiu del puntalet).
Que considerant la Valoració Tècnica de les obres projectes, aquesta ascendeix a la quantitat
de 809,06 €.
- Segons Projecte instal•lació cable fins nova escomesa = 309,06€
- Instal•lació puntalet metàl•lic (per part del sol•licitant) = 500,00€
Vist que la documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual
cosa s’emet informe Favorable sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada amb els
condicionaments següents:
Si s’ha d’ocupar la via pública en algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud d’
ocupació de via pública en aquest ajuntament.
La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i LL 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en projecte per a l'execució de nova línia B.T. a 230V per a nou subministrament al
polígon 12 - parcel·la 187 "Mas Roig" (Ligallo del Gànguil), amb els condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 163 del vigent POUM de Camarles, dintre de SOL
NO URBANITZABLE - Sòl de Protecció preventiva (Clau 22-a).
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 809,06 €.
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Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 28,32 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 2,02 € amb un import total de 30,34 €, 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 BBVA

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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14. CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 24/21 DE F.V.F, PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM A L'AVGDA. CATALUNYA, NÚM. XX-A (LIGALLO DEL
GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 16 de febrer de 2021 ha tingut entrada sol·licitud de llicència d’obres de construcció d’
un magatzem a l’Avinguda Catalunya XX-A (barri 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

-Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 126 que a continuació es transcriu.
Art. 126. Zona d’urbà tradicional - Lligallo del Gànguil (Clau 3)
DEFINICIÓ
Aquesta zona comprèn el teixit urbà generat mitjançant l’agregació successiva de vivendes
unifamiliars entre mitgeres i aïllades al llarg del C/ Sant Joan del Lligallo del Gànguil i que per l’
Avda. Catalunya han de conformar illes tancades.
Per a aquesta zona, el POUM es planteja una regulació de la normativa vigent, fent-la més
coherent a la situació de fet i sense equivocitats de les condicions reguladores de l’aprofitament
de què són susceptibles els terrenys.
CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
1. La parcel·la mínima edificable s’estableix en 100 m² i la façana mínima a carrer en 7,50
m.
2. Les parcel·les amb façana o superfície inferior a l’establerta, registrades al Registre de la
Propietat amb anterioritat a la data d’aprovació inicial del POUM, també seran
edificables.

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
1. Tipus d’ordenació
Correspon al tipus d’ordenació alineada a vial amb edificació entre mitgeres.
Les edificacions existents que no compleixin les condicions establertes per
aquestazona no caldrà adequar-les a la nova regulació. Únicament resten obligades a
complir aquesta regulació les noves construccions i les d’ampliació.
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Amb caràcter general, es permet mitjançant la tramitació d’un Pla de Millora Urbana,
ajustar els paràmetres que regulen l’edificació, per raons de geometria de la parcel·la,
disposició de l’edificació o agrupació d’habitatges.
2.

Edificabilitat màxima

liv. màxima dels terrenys inclosos en aquesta zona queda definida per l’envolvent
màxima d’edificació que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació
previstes en aquest capítol i de les regles contingudes en la regulació del tipus d’
ordenació.
2. Profunditat edificable
Les illes amb façana a l’Avda. Catalunya es consideraran totalment edificables.
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4.

Altura reguladora màxima i núm. de plantes
El nombre màxim de plantes edificables es detalla als plànols d’ordenació.
L’altura reguladora màxima segons el núm. de plantes és:

3P (PB+2) 10,00 m.
3. Condicions d’ús

L’ús principal a la zona és l’habitatge unifamiliar,bifamiliar i en filera.
Són compatibles els següents usos:
Habitatge unifamiliar, bifamiliar i en filera.
Hoteler
Restauració, bar, restaurant o similar.
Comercial petit
Oficines i serveis
Industrial (1a i 1b) i taller de reparació.
Magatzem.
Sanitari-assistencial
Educatiu
Esportiu
Cultural i social
Garatge-aparcament
Serveis tècnics i ambientals
CONDICIONS ESTÈTIQUES
Acabats de façana:
-Les edificacions es projectaran seguint les característiques formals de les existents,
evitant materials impropis. Es prohibeixen específicament les façanes tipus mur
cortina.
-En la composició de la part massissa de la façana es permet com a màxim la
combinació de dos materials diferents. Els colors permesos en els paraments
massissos de la façana són els colors naturals de tonalitats suaus de la gamma dels
colors terra o blanc.
-Queden prohibides les baranes de balaustres.
Acabats de mitgera:
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-Les parets mitgeres que quedin vistes han de tractar-se amb materials, textures i
colors de façana.
Acabats de coberta:
-Les obres que impliquin la substitució, renovació o gran reparació de la coberta,
comportaran necessàriament la eliminació o substitució d’elements o materials no
permesos o no tradicionals, en especial el fibrociment.
Zona d’urbà tradicional - Lligallo del Gànguil (Clau 3) Art. 126.1. Zona d’urbà tradicional Lligallo del Gànguil (Clau 3HPO)
Parcel·la mínima

100 m² (1)

Façana mínima

7,50 m. (1)

Ordenació

Alineada a vial i edificació entre mitgeres

Edificabilitat màxima

L’edificabilitat màxima dels terrenys inclosos en aquesta zona queda
definida per l’envolvent màxima d’edificació que resulti de l’aplicació de
les condicions d’edificació previstes en aquest capítol i de les regles
contingudes en la regulació del tipus d’ordenació.

Profunditat edificable

Les illes amb façana a l’Avda. Catalunya es consideraran totalment
edificables.

Altura reguladora màxima

El nombre màxim de plantes edificables es detalla als plànols d’
ordenació. L’altura reguladora màxima segons el núm. de plantes
és: 3P (PB+2) 10,00 m.

Condicions d’ús

Habitatge unifamiliar, bifamiliar i en filera. Hoteler Restauració, bar,
restaurant o similar. Comercial petit Oficines i serveis Industrial (1a i
1b) i taller de reparació. Magatzem. Sanitari-assistencial Educatiu
Esportiu Cultural i social Garatge-aparcament Serveis tècnics i
ambientals

(1) Les parcel·les amb façana o superfície inferior a l’establerta, registrades al Registre de la Propietat amb
anterioritat a la data d’aprovació inicial del POUM, també seran edificables.

Zona d’urbà tradicional, clau 3HPO (habitatges amb protecció oficial de règim general i/o
especial i de preu concertat).
El preu base per metre quadrat útil de superfície d’habitatge, aparcament i traster ve fixat per l’
Administració com a preu màxim de venda.
En aquesta qualificació és d’aplicació l’article anterior a excepció dels punts exposats a
continuació:
5. Condicions d’ús:
-L’ús principal de la zona 3HPO serà el d’habitatge.
-Aquesta clau no restarà subjecta als usos compatibles, essent el seu ús
exclusiu per a habitatges amb protecció oficial. Només es permetran usos
compatibles iguals als de la clau de referència (clau 3), quan s’hagin
complert les previsions d’HPO previstes en el POUM. En aquest cas es
primarà la ubicació d’aparcament de vehicles i locals comercials.
6. Superfície màxima dels habitatges HPO
dks. habitatges de protecció oficial tindran una superfície màxima de 90 m2 útils i en el
supòsit dels habitatges adaptats a persones amb discapacitat, amb mobilitat
reduïda permanent, es podrà incrementar la superfície útil fins a 108 m2 útils, i
podrà arribar a un màxim de 120 m2 quan es destinin a families nombroses,
segons l’art. 8 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge
2009-2012.
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7. Aparcament
ax. dotació mínima a aquesta zona és de 1 placa/habitatge, arrodonint sempre a l’
alça.
2. Terminis d’execució
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Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, compresos en
polígons d’actuació urbanística, segons l’art. 57.7 de la LU 1/2010 i 68.2.h) del RLU, no
poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des de que la parcel.
la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’
atorgament de la llicència d’obres.

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 algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d’ocupació de via pública en 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.

Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la construcció d'un magatzem amb emplaçament a l'Avgda. Catalunya, núm. 27-A
(Ligallo del Gànguil), amb els condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat Decret 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del
medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM de Camarles, dintre de SOL
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 49.117,85 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 1.719,12 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 122,79 € amb un import total de 1.841,91 €, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Se us
adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

15. DENEGACIÓ DE SOL·LICITUD PER A REALITZACIÓ D'OBRES, EXP. 104/20 DE
F.C.P PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA AMB EMPLAÇAMENT AL POLÍGON
19 - PARCEL·LES 1XX/1XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 05/05/2020 i registre d'entrada núm. 1337, el Sr. F.C.P, va sol·licitar autorització per a
la construcció d'una piscina de 2'5 x 4 metres amb emplaçament al Polígon 19 - Parcel·la
1XX/1XX, 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.
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Vist l'informe desfavorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del
sòl comunicats no 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.- Rebuda la sol·licitud d'autorització per a realitzar les obres consistents en la
construcció d'una piscina de 2'5 x 4 metres, amb emplaçament al Polígon 19 - Parcel·les
1XX /1XX d'aquest terme municipal, formulada pel Sr. F.C.P es notifica al peticionari 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:
Que segons l'art. 161 del POUM de Camarles, l'emplaçament de les obres que es pretén dur a
terme seria en SOL NO URBANITZABLE - Sòl de Protecció Especial (Clau 20-a). Donada la
ubicació de l'obra projectada, resulta que NO PROCEDEIX concedir la llicència ni autorització
sol·licitada per a la construcció d'una piscina en SÒL NO URBANITZABLE - Sòl de Protecció
Especial (Clau 20-a).
a) Per tot l’exposat l’informe és DESFAVORABLE.
SEGON.- Per tant, s'acorda DENEGAR la concessió de la llicència o autorització de les obres
sol·licitades.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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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
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E) EXPEDIENTS D'ACTIVITAT
16. COMUNICACIÓ PRÈVIA INICI D'ACTIVITAT, EXP. 7/18 DE S.F.S PER OBERTURA
CONSULTA D'ODONTOLOGIA AMB EMPLAÇAMENT A LA RAMBLA CATALUNYA, NÚM.
7 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Sra. S.F.S, amb registre d'entrada núm. 861 de data 28/05/2021, va presentar documentació
per a l'inici de l'activitat de consulta d'odontologia, amb emplaçament a la Rambla
Catalunya, núm. 7 d'aquest municipi.

Fonaments de dret
D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de
SÒL URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).

En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per a l'obertura
d'una consulta d'odontologia, amb emplaçament a la Rambla Catalunya, núm. 7 d'aquest
municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe
de conformitat amb la seva petició:

a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
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Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en l'establiment d'una consulta d'odontologia amb emplaçament a la Rambla
Catalunya, núm. 7 d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat de consulta
d'odontologia, per un import de 100,00 €.
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 BBVA

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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17. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'ACTIVITATS, EXP. 8/18 DE BIOSIX AGH S.L., PER
DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES ZOOSANITARIS, ARBORÍCOLES I BIÒCIDS, AMB
EMPLAÇAMENT AL POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA" - PARCEL·LA 58 D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
El Sr. Josep Maria Fortuño Gombau, en nom i representació de l'empresa BIOSIX AGH S.L.,
amb registre d'entrada núm. 864 de data 28/05/2021, va presentar documentació per a l'inici de
l'activitat de distribució de productes zoosanitaris, arborícoles i biòcids, amb emplaçament al
Polígon Indusrtrial "Venta Nova" - parcel·la 58 d'aquest municipi.

Fonaments de dret
D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM dintre de
ZONA D'INDUSTRIA (Clau 7).

En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per distribució de
productes zoosanitaris, arborícoles i biòcids, amb emplaçament al Polígon Industrial "Venta
Nova" - parcel·la 58 d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals
s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en distribució de productes zoosanitaris, arborícoles i biòcids, amb
emplaçament al Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 58 d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat de consulta
d'odontologia, per un import de 100,00 €.
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Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Se us
adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

18. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'ACTIVITATS, EXP. 4/19 DE FITOSANITARIS ANTONI
HUGUET S.L., PER MAGATZEM DE SUPORT A L'AGRICULTURA, AMB EMPLAÇAMENT AL
POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA" - PARCEL·LA 84 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
El Sr. Antoni Huguet San Juan, en nom i representació de l'empresa FITOSANITARIS ANTONI
HUGUET S.L., amb registre d'entrada núm. 870 de data 28/05/2021, va presentar
documentació per a l'inici de l'activitat de magatzem de suport a l'agrficultura amb
emplaçament al Polígon Indusrtrial "Venta Nova" - parcel·la 84 d'aquest municipi.
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Fonaments de dret
D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM dintre de
ZONA D'INDUSTRIA (Clau 7b).

En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per magatzem de
suport a l'agricultura amb emplaçament al Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 84
d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent
informe de conformitat amb la seva petició:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en magatzem de suport a l'agricultura amb emplaçament al Polígon
Industrial "Venta Nova" - parcel·la 84 d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat de magatzem de suport a
l'agricultura, per un import de 100,00 €.
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
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adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

19. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'ACTIVITATS, EXP. 11/19 DE YASMINA CURTO GAS,
PER UN ESTUDI DE FOTOGRAFIA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ DINOU, NÚM. 4 D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Sra. Yasmina Curto Gas, amb registre d'entrada núm. 875 de data 31/05/2021, va presentar
documentació per a l'inici de l'activitat d'estudi de fotografia, amb emplaçament al C/ Dinou,
núm. 4 d'aquest municipi.
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Fonaments de dret
D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de
SÒL URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).
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En conseqüència, S'ACORDA:
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per a l'obertura
d'un establiment dedicat a estudi de fotografia amb emplaçament al C/ Dinou, nüm. 4 d'aquest
municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe
de conformitat amb la seva petició:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en un estudi de fotografia, amb emplaçament al C/ Dinou, núm. 4 d'aquest
municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat d'estudi de fotografia, per
un import de 100,00 €.
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.
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*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA
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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

20. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'ACTIVITATS, EXP. 16/21 DE SERRALLERIA J. MAURI
S.L., PER OFICINA D'ATENCIÓ AL CLIENT, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA, NÚM. 9
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Sra. Ivón Gaya Ferré, en nom i representació de SERRALLERIA J. MAURI S.L., amb
registre d'entrada núm. 874 de data 31/05/2021, va presentar documentació per a l'inici de
l'activitat d'oficina d'antenció al client, amb emplaçament al C/ Vint-i-quatre, núm. 18 d'aquest
municipi.

Fonaments de dret
D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
L’emplaçament de l'activitat en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de
SÒL URBÀ - Zona d'Urbà Tradicional (Clau 2).

En conseqüència, S'ACORDA:
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'activitat, per a l'obertura
d'un establiment dedicat a oficina d'atenció al client, amb emplaçament al C/ Trenta, nüm.
9 d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
a) D'acord amb 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, es tracta d'una activitat de baix risc, sotmesa al règim de comunicació prèvia.
b) Atesa la comunicació presentada per l'interessat i la resta de documentació que
l'acompanya, es constata que l'emplaçament on es projecta desenvolupar l'activitat, és
compatible amb el vigent POUM de Camarles.
Primer.- APROVAR l'obertura de l'activitat sol·licitada, vistos els informes favorables tècnics i
jurídics, consistent en oficina d'atenció al client, amb emplaçament al C/ Trenta, núm.
9 d'aquest municipi.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per l'obertura de l'activitat d'oficina d'atenció al
client, per un import de 100,00 €.
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 BBVA
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

F) ALTRES
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21. NO N'HI VAREN HAVER
G) INFORMES DE L'ALCALDIA
22. PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ACTIVITATS DE CAMPING
L'Alcalde informà de l'aprovació definitiva del Pla director urbanístic de les activitats de
camping, a la Comissió de Territori de Catalunya del dia 10 de juny de 2021
23. INICI CONSULTA PÚBLICA DEL PLA HIDROLÒGIC DE L'EBRE
l'Alcalde informà que al BOE del 22 de juny 2021 es publicà l'inici de la consulta pública de la
proposta de projecte del Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l'Ebre 3er cicle de
planificació hidrològica ( 2022-2027), el periode de consulta comprendrà del 23 de juny fins al
22 de desembre de 2021.
24. AUTORIZACIÓ REPARACIÓ DANYS EN LES ESTRUCTURES DE PROTECCIÓ DEL
GASEODUCTE BARCELONA-BILBAO-VALENCIA
Escrit de la Confederació Hidrogràfico del Ebro, referent a la autorització a Enagas Transporte,
SAU, per a la reparació dels danys produits en les estructures de protecció del gaseoducte,
creuament del barranc de Camarles.
25. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA PORTADA D'AIGÜES DE L'EBRE A LES COMARQUES DE
TARRAGONA, PROMOGUT PEL CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA
L'Alcalde informà que a la Comissço de Territori de Catalunya del dia 10 de juny de 2021 es va
aprovar definitivament la revisió del Pla especial de la infraestructura de la portada d'aigües de
l'Ebre a les comarques de Tarragona. promogut pel Consorci d'Aigües de Tarragona.
26. INFORME DESFAVORABLE DE LA PONÈNCIA AMBIENTAL, SOBRE LA VIABILITAT DE
L'EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE DEL PARC EÒLIC VANDELLÓS II ALS TERMES
MUNICIPALS DE CAMARLES, EL PERELLÓ, L'AMETLLA DE MAR, TIVISSA I VANDELLÓS I
L'HOSPITALET DE NL'INFANT
L'Alcalde informà de l'informe desfavorable, atès que existeixen elements determinants de la
biodiversitat que d'inici, es consideren insalvables, per l'afectació de l'àliga cuabarrada,
espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.
27. CONVENI DEL PERSONAL LABORAL
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L'Alcalde informà que el conveni del personal laboral s'havia pasat un esborrany a tots els
regidors de l'Ajuntament, i que properament hi hauria una reunió per a parlar al respecte.
28. INFORME SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, SOBRE L'EQUIPAMENT DEL BAR
MERCAT I ELS SEUS ANNEXOS
L'Alcalde informà que els STM li havien lliurat un informe de l'estat de les intal·lacions del Bar
Mercat així com dels annexos del voltant, informe en el qual es posava de manifest el mal estat
de les instal·lacions, humitats, edifici apuntalat etc...
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29. INFORMES POLICIA LOCAL SOROLLS NOCTURNS
L'Alcalde informà que la Policia Local li havia fet arribar informes per queixes de veins pels
sorolls nocturns en els apartaments rurals del Sr. F.M.B.M del Tremendo, que al cas
estava pendent el Cos dels Mossos d'Esquadra.
H) TORN DE PARAULES
30. NO N'HI VAREN HAVER

Secretari Interventor

Alcalde

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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Annex 1 del punt 2

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

1
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001829

Nom Tercer
31/12/2020

1

04/11/2020

ASSISTÈNCIES LLETRADA PROCEDIMENTS VARIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.467,43

P4300000I

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

001830

31/12/2020

14/12/2020

OBSEQUIS TREBALLADORS OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

48,00

G55664387

FUNDACIÓ NOELIA

001831

31/12/2020

6416

20/12/2020

MATERIAL REIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

6,75

X4004336J

LIN, GUAN BIN

001832

31/12/2020

9760

20/12/2020

BOSSES LLAMINADURES PER PATGE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

100,00

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

001833

31/12/2020

A43227628

CLAREL

001834

31/12/2020

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001835

31/12/2020

38515276M

MARTINEZ PUIG, ESTANISLAO

001836

31/12/2020

1

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

35350

08/01/2020

PRODUCTES NETEJA COMISSIÓ REIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

20,72

3017

20/12/2020

LOT NADAL CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

26,50

1

16/12/2020

DESPLAÇAMENT TARRAGONA 16/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

46,95

16/12/2020

ADQUISICIÓ 3 GRUPS ELECTRÒGENS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

299,85

16/12/2020

OLI STIHL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

13,20

E43115989

VE
201861
TALLER GANDIA, C.B.

001838

31/12/2020

11/12/2020

SUBVENCIÓ ACTIVITATS NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.800,00

G43306349

CLUB DE FUTBOL CAMARLES

37847

Imp. Pndt. Pag.

BRICO DEPOT

001837

31/12/2020

09/2020
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

2
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001839

Nom Tercer
31/12/2020

2

16/12/2020

SUBVENCIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS FUTBOL SALA

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

300,00

52607091L

MARTORELL HALLADO, SAMUEL

001840

31/12/2020

16/11/2020

AJUT ECONÒMIC 2020.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.500,00

G55664387

FUNDACIÓ NOELIA

001841

31/12/2020

16/12/2020

AJUT ECONÒMIC 2020 CÀRITAS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.000,00

40905726L

RACO GOMBAU, MARIA CINTA

001842

31/12/2020

1

23/10/2020

DEVOLUCIÓ 75% QUOTES LLAR D'INFANTS 2020-2021.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

450,00

X7296765S

CHAOUKI SIHAM

001843

31/12/2020

7

31/12/2020

DESINFECCIÓ CARRERS COVID-19.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

677,60

78575123Q

BERTOMEU BERTOMEU, JOAN TOBIES

001844

31/12/2020

PRODUCTES NETEJA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

795,65

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

001845

31/12/2020

PRODUCTES NETEJA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

687,15

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

001846

31/12/2020

DECORACIÓ NADAL I ALTRES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

181,77

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

001847

31/12/2020

CAIXES CARTRÓ PER LA MARATÓ.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

34,56

B55655252

MULTIPRECIO BAISHENG S.L.

001848

31/12/2020

01/12/2020

CAIXES CARTRÓ LA MARATÓ.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

37,50

B55590251

SHOP AMPOSTA S.L.U.

001849

31/12/2020

03/12/2020

POMADA PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

6,15

40929921H

FORTUÑO BELTRAN, JORGE

2

2

01/12/2020
FAC2020A158

30/12/2020
FAC2020A171

20-2185

448

269

879588

31/12/2020

28/11/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

3
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001850

Nom Tercer
31/12/2020

91337

03/12/2020

CANYES PAPER PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

0,56

A25445131

BON AREA DE GUISONA

001851

31/12/2020

03/12/2020

MATERIAL PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

5,50

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

001852

31/12/2020

01/12/2020
4627171.00.01

OBSEQUIS PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

31,95

A60195278

LIDL

001853

31/12/2020

8045

16/12/2020

OBSEQUIS PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

12,98

B63667109

ALDI

001854

31/12/2020

37511

05/12/2020

ESMORZAR BRIGADA MERCAT NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

54,00

78575317A

VIDAL REVERTE MARIA JESUS

001855

31/12/2020

ESMORZAR AGRUPACIÓ MUSICAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

21,25

78575317A

VIDAL REVERTE MARIA JESUS

001856

31/12/2020

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001857

31/12/2020

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001858

31/12/2020

78579931V

BONET GUART, CARME

001859

31/12/2020

A25445131

BON AREA DE GUISONA

001860

31/12/2020

B55742985

PASTISSERS I FORNERS ARTESANS, S.L.

9406

39513

19/12/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

3018

21/12/2020

COMPRA CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

138,72

3021

24/12/2020

MATERIAL PER OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2,65

280609

24/12/2020

QUEVIURES PER OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

11,44

22/12/2020

LOTS NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

502,98

23/12/2020

LOTS NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

415,80

7583

GM/543

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

4
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001861

Nom Tercer
31/12/2020

154/20

04/12/2020

DIETES TORNS DIES 04-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

47822807B

QUEROL CURTO, DANI

001862

31/12/2020

19/12/2020

DIETES TORNS DIES 19-20/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

47822807B

QUEROL CURTO, DANI

001863

31/12/2020

05/12/2020

DIETES TORNS DIES 05-06/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

001864

31/12/2020

19/12/2020

DIETES TORNS DIES 19-20/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

001865

31/12/2020

19/12/2020

DIETES TORNS DIES 19-20/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001866

31/12/2020

DIETES TORNS DIES 28-29/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001867

31/12/2020

DIETES TORNS DIES 21-22/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

21,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

001868

31/12/2020

DIETA TORN DIA 28/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

10,50

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

001869

31/12/2020

AIGUA PER C.I.A.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1,65

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001870

31/12/2020

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

528,26

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001871

31/12/2020

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

249,54

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

156/20

05/12/20

157/20

8073

305620

1/399468

1/399571

5997

28/11/2020

21/11/2020

28/11/2020

12/12/2020

31/12/2020
VENF-0670758

20C/2434

01/12/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

5
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001872

Nom Tercer
31/12/2020

20C/2510

22/12/2020

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

32,01

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001873

31/12/2020

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

40,63

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001874

31/12/2020

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

180,24

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001875

31/12/2020

NETEJA PARRÒQUIA CAMARLES DESEMBRE-GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

128,00

40010027D

FERRE MAURI, JOSEPA

001876

31/12/2020

NETEJA PARRÒQUIA LLIGALLOS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

56,00

40930186F

BARDENY GAS, ISABEL

001877

31/12/2020

TRAMESA CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

80,85

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

001878

31/12/2020

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

69,87

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

001879

31/12/2020

ASSEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS
AJ.DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.331,87

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

001880

31/12/2020

QUOTA RENTING VEHICLE POLICIA LOCAL 7293LCC.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

001881

31/12/2020

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

96,79

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001882

31/12/2020

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OFICINES
AJ.DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

120,99

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

20C/2511

20C/2513

22/12/2020

22/12/2020

16/12/2020
DESEMBRE-GENER

DESEMBRE

01/12/2020

400298556430/11/2020

400301899931/12/2020

01/12/2020
003439_1220_12404734

01/12/2020
02000411784

01/12/2020
158024/2020

01/12/2020
154602/2020

TRAMESA CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT DESEMBRE.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

6
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001883

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

01/12/2020
163447/2020

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001884

31/12/2020

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ
AJ.DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

72,59

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

167,09

001885

31/12/2020

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR CASAL D'AVIS
DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

140,48

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001886

31/12/2020

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

02/12/2020

MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

110,04

001887

31/12/2020

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

09/12/2020

MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

19,84

001888

31/12/2020

B55607584

IMPRESIONES DIGITALES DEL BAIX EBRE,S.L.

09/12/2020

1000 REVISTES, BIM Nº81.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.887,60

001889

31/12/2020

B43851427

LLIBRERIA VILADRICH, S.L.

LLIBRES PER BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.999,75

001890

31/12/2020

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

GESTIÓ LABORAL NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

424,00

001891

31/12/2020

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

GESTIÓ LABORAL DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

424,00

001892

31/12/2020

A43102474

REMSA MEMORIAL, S.A

31/12/2020

ARRANJAMENTS FLORALS DIFUNTS JULIOL-DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

156,00

001893

31/12/2020

47824450K

RAMON BORT JASMINA

22/12/2020

CONTA CONTES 17/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

500,00

910052784301/12/2020

910052784401/12/2020

13

55

273

A/11222

10379

10410

FR/1682

32

28/12/2020

02/12/2020

29/12/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

7
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001894

Nom Tercer
31/12/2020

33

22/12/2020

CONTA CONTES 18/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

500,00

47824450K

RAMON BORT JASMINA

001895

31/12/2020

28/12/2020

ANIMACIÓ CAVALCADA REIS 2021.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

5.566,00

B43833862

IMAGINA RADIO, S.L.

001896

31/12/2020

CÀTERING MENJADOR CENTRE DE DIA DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

758,45

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

001897

31/12/2020

REVISIONS I ACTUALITZACIONS PROTECCIÓ DE DADES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.210,00

B43706498

SEGURDADES, S.L.

001898

31/12/2020

APROVACIÓ DEFINITIVA SUPLEMENT CRÈDIT
EXP.1/2020.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

45,00

P4300000I

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

001899

31/12/2020

17/12/2020

NOTA SIMPLE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

14,54

20025770S

GARCIA MOLINA, ANGEL

001900

31/12/2020

17/12/2020

DESPLAÇAMENT TORTOSA REGISTRE PROPIETAT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

8,64

40909444B

BRULL MELICH, RAMON

001901

31/12/2020

04/12/2020

ASSESSORAMENT TAULA CONSENS DELTA
JULIOL-SETEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.197,90

B55662316

HIDROCOSMOS, S.L.

001902

31/12/2020

10/12/2020

ASSESSORAMENT TAULA CONSENS DELTA
OCTUBRE-DESEMBRE

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.317,69

B55662316

HIDROCOSMOS, S.L.

001903

31/12/2020

31/12/2020

PINTURA VIÀRIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

341,29

E55654396

AUDI PINTURES C.B.

001904

31/12/2020

05/12/2020

SENYALS PER ÀREA AUTOCARAVANES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.122,88

B58826819

GRAFICSER, S.L.

2020113

2020/1/29131/12/2020

20/1566

23/12/2020

2020-9175 09/12/2020

751

8

018

025

8236

A1675

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

8
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001905

Nom Tercer
31/12/2020

A/51

05/12/2020

TAULES PER MERCAT DE NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

127,05

J43936095

FERRERES SCP

001906

31/12/2020

SUBM. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9.367,15

U55564256

UTE ESE CAMARLES

001907

31/12/2020

17/12/2020

REPARACIÓ SEMÀFORS CAMP DE FUTBOL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

578,76

A08522955

ETRA BONAL, S.A.

001908

31/12/2020

31/10/2020

WC MERCAT SETMANAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

145,20

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

001909

31/12/2020

NETEJA CLAVEGUERAM C/18 Nº6.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

88,00

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

001910

31/12/2020

31/12/2020

WC MERCAT SETMANAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

87,12

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

001911

FC2020-01529/12/2020

20-01706

200433

202003109 10/12/2020

200498

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

31/12/2020

VT
2001502
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

15/12/2020

MATERIAL PER CAMP DE FUTBOL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

46,21

B43894989
001912

31/12/2020

15/12/2020

BOMBETES LED SALA PLENS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

46,95

B43894989

VT
2001503
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

001913

31/12/2020

31/12/2020

FANAL LED PER ESTACIÓ METEOROLÒGICA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

684,50

B43894989

VT
2001577
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

001914

31/12/2020

120120020915/12/2020

MATERIAL CAMP FUTBOL, LLAR INFANTS I COL·LEGI.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

83,19

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

001915

31/12/2020

ALTAVEUS I ALTRES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

243,69

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

120120384815/12/2020

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

9
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001916

Nom Tercer
31/12/2020

120121508631/12/2020

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

001917

31/12/2020

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001918

31/12/2020

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001919

31/12/2020

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001920

31/12/2020

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

001921

31/12/2020

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

001922

7991

194986

194987

2016923

2016969

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

FOCUS COBERTA LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

336,38

02/12/2020

MATERIAL VARI.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

13,31

30/12/2020

MATERIAL VARI POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

40,67

30/12/2020

MATERIAL VARI COBERTA LLIGALLOS CAVALCADA REIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

142,90

15/12/2020

VESTUARI BRIGADA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

44,77

15/12/2020

VESTUARI BRIGADA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

610,11

31/12/2020

FC
202234
HIERROS DELTA, S.L.

14/12/2020

MATERIAL VARI.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

432,58

B43045897
001923

31/12/2020

200903085 15/12/2020

MATERIAL VARI.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

58,48

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001924

31/12/2020

31/12/2020

PECES METÀL·LIQUES I REPARAR PORTES
DEP.MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

371,47

40934279Y

FRANCH BERTOMEU, MARCEL

001925

31/12/2020

30/12/2020

REPARACIÓ KM85R STIHL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

150,56

E43115989

VE
201906
TALLER GANDIA, C.B.

001926

31/12/2020

14/12/2020

LLOGUER CAMIÓ AMB CISTELLA ELEVADORA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.875,50

B43937481

IBERMACHINERY AUCTIONS, S.L.U.

020/162

LC 54

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

10
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001927

Nom Tercer
31/12/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

VC 19

31/12/2020

ADQUISICIÓ CAMIÓ AMB CISTELLA ELEVADORA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

33.275,00

B43937481

IBERMACHINERY AUCTIONS, S.L.U.

001928

31/12/2020

31/12/2020
VE
20200976
TALLER GERMANS CALVET, S.L.

REPARACIÓ TRACTOR.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.312,44

B43365683
001929

31/12/2020

INFORME VALORACIÓ TERRENYS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.815,00

B43731033

LLUIS LABERNIA, ARQUITECTE, S.L.U.

001930

31/12/2020

REPARAR RENTAPLATS I ALTRES COL·LEGI ST.ÀNGEL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

180,12

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001931

31/12/2020

REPARAR ASPERSORS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

50,82

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001932

31/12/2020

MATERIAL PER ÀREA AUTOCARAVANES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

34,41

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001933

31/12/2020

MUNTATGE DECORACIÓ NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

918,39

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001934

31/12/2020

MUNTATGE DECORACIÓ NADAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.691,88

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001935

31/12/2020

CANVIAR ASPERSORS I PROGRAMADOR REG CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

356,35

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001936

31/12/2020

MUNTATGE FAROLA LED C/SANT JOAN.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

71,09

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001937

31/12/2020

RECOLLIDA RESIDUS NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9.444,39

P9300004J

60/20

T/576

T/577

T/578

T/579

T/622

T/623

T/624

09/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

22/12/2020
NOVEMBRE
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

11
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001938

Nom Tercer
31/12/2020

DESEMBRE

23/12/2020

RECOLLIDA RESIDUS 01-15/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

3.965,28

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001939

31/12/2020

REGULARITZACIÓ SERVEIS DESEMBRE 2019-NOVEMBRE
2020

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17.202,66

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001940

31/12/2020

AMPLIACIÓ CONTENIDORS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2.182,40

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001941

31/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

151,63

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

001942

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001943

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001944

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001945

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001946

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001947

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001948

31/12/2020

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

1

2

22/12/2020

23/12/2020

29/12/2020
2020/S/2507

A/207051

A/207052

A/207053

A/207054

A/207077

A/207078

A/207079

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

01/12/2020

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA/URBANISME.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

5,34

01/12/2020

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17,10

01/12/2020

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ/SERVEIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

27,33

01/12/2020

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

31,88

03/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

16,63

03/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

16,47

03/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9,20

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

12
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001949

Nom Tercer
31/12/2020

A/207080

03/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

57,15

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001950

31/12/2020

03/12/2020

CÀNON FOTOCOPIADORA OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

85,43

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001951

31/12/2020

22/12/2020

TÒNER FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

147,50

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001952

31/12/2020

22/12/2020

TÒNER FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

307,75

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001953

31/12/2020

28/12/2020

TÒNER FOTOCOPIADORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

75,84

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001954

31/12/2020

10/12/2020

SERVEI TÈCNIC OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

52,03

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001955

31/12/2020

10/12/2020

SERVEI TÈCNIC POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

93,65

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001956

31/12/2020

24/12/2020

TINTA IMPRESSORA OFICINA TURISME.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

159,57

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001957

31/12/2020

31/12/2020

SERVEI TÈCNIC OFICINES AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001958

31/12/2020

L.TELÈFONS MÒBILS AJUNTAMENT NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

32,74

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001959

31/12/2020

L.TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

772,19

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

A/207081

A/207151

A/207152

A/207157

N-001805

N-001837

N-001901

N-001943

01/12/2020
F20/0056198

01/12/2020
F20/0056199

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

13
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001960

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

01/12/2020
F20/0056200

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001961

31/12/2020

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001962

31/12/2020

A82009812

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

001963

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001964

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001965

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001966

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001967

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001968

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001969

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001970

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

11/12/2020
F20/0060924

19/12/2020
A400081091791220

01/12/2020
NA6IP0002308

19/12/2020
TA6HQ0149837

19/12/2020
TA6HQ0149838

19/12/2020
TA6HQ0149833

01/12/2020
NA6IP0002306

01/12/2020
NA6IP0002309

19/12/2020
TA6HQ0149835

01/12/2020
TA6IP0277021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

L.TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS NOVEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

36,53

SERVEI TÈCNIC CAP CAMARLES I BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

230,58

SERVEI TELÈFON 16/11/20-15/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

219,86

L.CENTRALETA CASAL D'AVIS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-177,05

L.TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

18,37

L.ADSL JUTJAT DE PAU DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

61,30

L.TELÈFON ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

31,56

L.ADSL OFICINA TURISME DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-75,14

L.TELÈFON CENTRALETA COL·LEGI CAMARLES DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-225,60

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17,40

L.TELÈFON COL·LEGI LLIGALLOS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

122,21

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

14
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001971

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

01/12/2020
TA6IP0277020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001972

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001973

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001974

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001975

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001976

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001977

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001978

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001979

31/12/2020

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001980

31/12/2020

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

001981

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

01/12/2020
NA6IP0002307

19/12/2020
NA6HQ0002260

01/12/2020
TA6IP0277018

01/12/2020
TA6IP0277019

01/12/2020
NA6IP0002304

19/12/2020
TA6HQ0149836

19/12/2020
TA6HQ0149832

19/12/2020
TA6HQ0149834

01/12/2020
28-L0M0-356356

10/12/2020
PNR001N0412235

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

L.ADSL COL·LEGI LLIGALLOS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

43,56

L.CENTRALETA CAP CAMARLES DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-300,29

L.CENTRALETA CAP CAMARLES DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-1,88

L.CENTRALETA CAP LLIGALLOS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

147,02

L.ADSL CAP LLIGALLOS DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

42,35

L.TELÈFON BIBLIOTECA DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-187,97

L.TELÈFON PAVELLÓ DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17,40

L.FAX I ADSL POLICIA LOCAL DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

89,56

L.ADSL SALA POLIVALENT DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

78,40

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/10/20-17/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

8,47

SUBM.ELÈC.SEMÀFOR TV-3409 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

269,72

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

15
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001982

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

07/12/2020
PNR001N0406559

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001983

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001984

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001985

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001986

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001987

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001988

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001989

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001990

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001991

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001992

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

22/12/2020
PLR001N0576215

10/12/2020
PNR001N0412274

04/12/2020
PLR001N0550434

10/12/2020
PMR001N0527328

10/12/2020
PNR001N0412238

10/12/2020
PNR001N0412241

04/12/2020
PNR001N0403314

17/12/2020
PLR001N0537764

04/12/2020
PNR001N0403189

10/12/2020
PPR001N0174279

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM.ELÈC.FONT PLAÇA PRESIDENTS
31/10/20-04/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

347,91

SUBM.ELÈC.PAVELLÓ 20/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

173,77

SUBM.ELÈC.ZONA POLIESPORTIU 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

78,25

SUBM.ELÈC.CAMP FUTBOL 31/10/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

579,52

SUBM.ELÈC.PISCINES/PISTES 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

34,82

SUBM.ELÈC.PISCINES/DEPURADORA 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

19,24

SUBM.ELÈC.BOMBES SANEJ.LLIGALLOS
04/11/20-05/12/20

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

30,66

SUBM.ELÈC. C.I.A. 31/10/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

198,26

SUBM.ELÈC.CASAL D'AVIS 31/10/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

671,79

SUBM.ELÈC.BIBLIOTECA 31/10/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

50,53

SUBM.ELÈC.CASAL JOVE 03/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

56,80

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

16
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001993

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

14/12/2020
PNR008N0014118

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001994

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001995

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001996

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001997

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001998

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001999

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002000

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002001

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002002

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002003

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

15/12/2020
PNR001N0416538

04/12/2020
PLR001N0550435

10/12/2020
PLR001N0561579

10/12/2020
PNR001N0411560

10/12/2020
PNR001N0412250

10/12/2020
PLR001N0561578

24/12/2020
PLR001N0581001

24/12/2020
PNR001N0424759

03/12/2020
PLR001N0542183

24/12/2020
PNR001N0424760

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM.ELÈC.CASAL CAMARLENC 14/11/20-26/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

8,23

SUBM.ELÈC.CASAL CAMARLENC 26/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

5,24

SUBM.ELÈC.ASS.DONES/AMPA 01/11/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

35,17

SUBM.ELÈC.VIVENDA AIGÜES CATALUNYA
5/11/20-5/12/20

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

39,47

SUBM.ELÈC.CAP CAMARLES 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

225,99

SUBM.ELÈC.CAP LLIGALLOS 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

90,60

SUBM.ELÈC.OFICINES AJUNTAMENT 05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

270,68

SUBM.ELÈC.DEP.MUNI.LLIGALLOS 22/10/20-22/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

122,97

SUBM.ELÈC.POLICIA LOCAL 22/10/20-22/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

160,62

SUBM.ELÈC.OFICINA TURISME 31/10/20-30/11/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

197,87

SUBM.ELÈC.MAGATZEM MERCAT 22/10/20-22/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

83,39

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

17
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
002004

Nom Tercer
31/12/2020

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

22/12/2020
PNR001N0421863

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002005

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM.ELÈC.COL·LEGI CAMARLES 20/11/20-18/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

431,24

SUBM.ELÈC.COL·LEGI CAMARLES(1)
05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

227,67

002006

31/12/2020

SUBM.ELÈC.COL·LEGI CAMARLES(2)
05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

149,70

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002007

31/12/2020

SUBM.ELÈC.ASCENSOR COLE CAMARLES
31/10/20-30/11/20

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

68,34

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002008

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM.ELÈC.COL·LEGI LLIGALLOS(1)
05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

129,25

002009

31/12/2020

SUBM.ELÈC.COL·LEGI LLIGALLOS(2)
05/11/20-05/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

65,69

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

002010

31/12/2020

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM.ELÈC.LLAR D'INFANTS 31/10/20-04/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

226,33

002011

31/12/2020

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

24/04/2020

MICRÒFON I ALTAVEUS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

68,70

002012

31/12/2020

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

28/05/2020

SERVEI TÈCNIC.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

52,03

002013

31/12/2020

30/07/2020

PART PROP.REPARACIÓ ANTENA
COM.PROP.ST.CRISTOBAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

18,95

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

002014

31/12/2020

PART.PROP.REPARACIÓ ANTENA
COM.PROP.ST.CRISTOBAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

5,32

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

10/12/2020
PNR001N0412243

10/12/2020
PNR001N0412246

04/12/2020
PNR001N0403476

10/12/2020
PLR001N0561581

10/12/2020
PMR001N0527326

07/12/2020
PNR001N0406805

N-000577

N-000750

T/334

T/602

16/12/2020

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

18
26/05/2021

Exercici comptable: 2020

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2020 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
002015

Nom Tercer
31/12/2020

880134683331/12/2020

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

002016

31/12/2020

40936879F

ESCODA ESCRIBA, CARMEN

39

Data Fac.

13/10/2020

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

330,73

CENTROS FLORS DIADA 11-S.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

60,00

Total:

Imp. Pndt. Ord.

128.493,34

Imp. Pndt. Pag.

0,00

0,00
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