Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, 29 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: 29 de juliol de 2021
Hora d'inici: 09:15
Hora de finalització: 11:00
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)

ACORDS
Lectura i aprovació acta anterior
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 05 DE JULIOL DE 2021
Aprovada per unanimitat.

Relació de factures, 001/2021
2. RELACIÓ 001/2021 FACTURES PER A L'APROVACIÓ.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 001/2021 que comença amb la núm. Registre
000001 , de Prontoservis S.L, referent a la Neteja Clavegueram C/Del Prat, 19/01/2021 , per
import de 484,00 € i acaba amb el núm. Registre 000141, de Arrossaires del Delta de l’Ebre ,

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

referent al subministrament de carburant brigada/policia el mes de febrer, per un import de
732,02 €, amb un total de NORANTA-UN MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (91.795,06 €).

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. 001/2021per import total de 91.795,06 .-€
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

Instàncies i Sol·licituds
3. PROPOSTA CANVI TITULARITAT DELS NÍNXOLS 4XX FILA 2 I 4XX FILA 1 EN FAVOR
DEL SR. J.C.B.H.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22 de juny de 2021 amb registre d’entrada 4390390004-1-2021-001000-2 el senyor
J.C.B.H., com a hereu de la senyora E.H.C, sol·licita el canvi de titularitat dels nínxols
4XX, fila 2 i 4XX fila 1 del Cementiri Municipal, al seu favor.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Proposar l’aprovació del canvi de titularitat dels nínxols 4XX, fila 2 i 4XX fila 1 del
Cementiri Municipal, a favor del Sr. J.C.B.H.
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Segon.- Proposar nova expedició dels títols dels nínxols.
Tercer.- Proposar la liquidació corresponent al canvi de titularitat per import de 48,04€ i
expedició de nou títol, per import de 24€.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:

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

Quart.- Notificar la present resolució a l’interessada amb el règim de recursos adient.

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

Llicències urbanístiques
4. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 67/21 DE J.C.M, PER REPARACIÓ DE
GOTERES A L'IMMOBLE DEL C/ TRENTA, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
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Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 31/05/2021 i registre d'entrada núm. 872, el Sr. J.C.M va sol·licitar autorització per
a reparar goteres al seu immoble del C/ Trenta, núm. X d'aquest municipi.
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Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel
Sr. J.C.M on comunica l'inici de les obres per a reparar goteres al seu immoble del C/ Trenta,
núm. X d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
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 a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - (Clau 2).
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b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar
goteres al seu immoble del C/ Trenta, núm. 4 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.000,00 x 3,50%

35,00.-€

TOTAL

35,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 35,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.000,00 x 3,50%

35,00.-€

TOTAL

35,00.-€

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.
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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

5. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 66/21 DE A.C.S PER ENDERROCAR 2
ENVANS I COL·LOCACIÓ DE PARQUET FLOTANT 12 M2, AL SEU IMMOBLE DEL C/ VINTI-SET, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/05/2021 i registre d'entrada núm. 868, el Sr. A.C.S , va sol·licitar autorització
per enderrocar 2 envans i col·locació de parquet flotant 12 m2, al seu immoble del C/ Vint-iset, 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 pel Sr.
A.C.S , on comunica l'inici de les obres per enderrocar 2 envans i col·locació de parquet
flotant 12 m2, al seu immoble del C/ Vint-i-set, núm.X d'aquest municipi i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:
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 a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per enderrocar 2
envans i col·locació de parquet flotant 12 m2, al seu immoble del C/ Vint-i-set, núm.X 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.
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
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.580,00 x 3,50%

160,30.-€

TOTAL

160,30.-€

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.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 160,30.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.580,00 x 3,50%

160,30.-€

TOTAL

160,30.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
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*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

6. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 461/20 DE E.G.P.P, PER SUBSTITUCIÓ
DE DOS FINESTRES I LA PORTA DE LA MASIA EXISTENT AMB EMPLAÇAMENT AL
POLÍGON 1 - PARCELA X D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 02/12/2020 i registre d'entrada núm. 1757, la Sra. E.G.P.P, va sol·licitar autorització
per substitució de dos finestres i la porta d'entrada de la masia existent al Polígon 1 Parcel·la X d'aquest terme municipal.

Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
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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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. E.G.P.P on comunica l'inici de les obres per substitució de dos finestres i la porta de la
masia existent amb emplaçament al Polígon 1 - Parcela X d'aquest terme municipaI i comunicar
que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 161 del vigent POUM a NO
URBANITZABLE (Clau 20).
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 substitució
de dos finestres i la porta de la masia existent amb emplaçament al Polígon 1 - Parcel·la 1
d'aquest terme municipal i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
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c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

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

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 630,00 x 3,50%

22,05.-€

TOTAL

22,05.-€

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 22,05.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 630,00 x 3,50%

22,05.-€

TOTAL

22,05.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
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de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.

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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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

7. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 59/21 DE C.F.C, PER CONSTRUIR
UNA TANCA DE 215 METRES PERIMETRAL A LA CASETA EXISTENT, AMB
EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 6 - PARCEL·LA XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 13/05/2021 i registre d'entrada núm. 796, el Sr. C.F.C,,
va sol·licitar autorització per a construir una tanca de 215 metres perimetral a la caseta
existent, amb emplaçament al Polígon 6 - Parcel·la XX d'aquest terme municipal.
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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.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
C.F.C,, on comunica l'inici de les obres per a construir una tanca de 215 metres perimetral a la
caseta existent, amb emplaçament al Polígon 6 - Parcel·la XX d'aquest terme municipal i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM dintre de SÒL DE
PROTECCIÓ TERRITORIAL (Clau 21).
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 construir
una tanca de 215 metres perimetral a la caseta existent, amb emplaçament al Polígon 6 Parcel·la XX d'aquest terme municipal i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’
ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
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2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.730,00 x 3,50%

165,55.-€

TOTAL

165,55.-€

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 165,55.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.730,00 x 3,50%

165.55.-€

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

TOTAL

165,55.-€

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

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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Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

8. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 22/21 DE M.J.C.P, PER A
COL·LOCAR PLAT DE DUTXA AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA-Ú, NÚM. XX
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 18/02/2021 i registre d'entrada núm. 235, la Sra. M.J.C.P, va sol·licitar autorització per
col·locar plat de dutxa amb emplaçament al C/ Trenta-ú, núm. XX d'aquest municipi.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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.J.C.P, on comunica l'inici de les obres per col·locació d'un plat de dutxa amb
emplaçament al C/ Trenta-ú, núm. XX d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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
un plat de dutxa amb emplaçament al C/ Trenta-ú, núm. XX d'aquest municipi i comunicar que
per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
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 1.200,00 x 3,50%

42,00.-€

TOTAL

42,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 42,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,50%

42,00.-€

TOTAL

42,00.-€

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

9. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 17/21 DE COMUNITAT DE PROPIETARIS
EDIFICI BALCÓ DEL DELTA, PER REPARAR 35 M2 DE RAJOLA DEL TERRAT, AMB
EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA-Ú, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Fets
En data 08/02/2021 i registre d'entrada núm. 164, la Sra. Maria Pilar Ruíz Pacheco en
representació de COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BALCÓ DEL DELTA, va sol·licitar
autorització per reparar 35 m2 aproximadament de rajola del terrat, amb emplaçament al C/
Trenta-ú, núm. XX d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI BALCÓ DEL DELTA, on comunica l'inici de les obres
per reparar 35 m2 aproximadament de rajola del terrat amb emplaçament al C/ Trenta-ú, núm.
XX d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
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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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar 35
m2 aproximadament de rajola del terrat amb emplaçament al C/ Trenta-ú, núm. XX d'aquest
municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe
de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
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 3.500,00 x 3,50%

122,50.-€

TOTAL

122,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
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SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 122,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.500,00 x 3,50%

122,50.-€

TOTAL

122,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
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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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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. 55/21 DE A.F.M, PER
REPARACIÓ TERRAT I BARANA I TREURE 2 CANALS D'AIGUA A LA FAÇANA, AMB
EMPLAÇAMENT AL C/ VUIT, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 03/05/2021 i registre d'entrada núm. 753, la Sra. A.F.M, va sol·licitar autorització per
reparació terrat i barana i treure 2 canals d'aigua a la façana, amb emplaçament al C/ Vuit, núm.
XX d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. A.F.M, on comunica l'inici de les obres per reparació terrat i barana i treure 2 canals
d'aigua a la façana, amb emplaçament al C/ Vuit, núm. XX d'aquest municipi i comunicar que
per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per reparació
terrat i barana i treure 2 canals d'aigua a la façana, amb emplaçament al C/ Vuit, núm. XX
d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent
informe de conformitat amb la seva petició:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
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:

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.500,00 x 3,50%

87,50.-€

TOTAL

87,50.-€

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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 87,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.500,00 x 3,50%

87,50.-€

TOTAL

87,50.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

11. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 44/21 DE J.R.R.M, PER A
ENDERROCAR ENVANS I FALÇ SOSTRE, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT, NÚM. X
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 15/04/2021 i registre d'entrada núm. 538, el Sr. J.R.R.M, va sol·licitar autorització per a
enderrocar envans i falç sostre, amb emplaçament al C/ Vint, núm. X 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.
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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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a enderrocar
envans i falç sostre, amb emplaçament al C/ Vint, núm. X d'aquest municipi i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€

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 17,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
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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:

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

*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

12. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 41/21 DE M.E.F.R, PER A REPARAR
TEULES I PARETS VIVENDA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA-VUIT, NÚM. X
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 12/04/2021 i registre d'entrada núm. 517, la Sra. M.E.F.R, va sol·licitar autorització
per a reparar teules i parets vivenda, amb emplaçament al CU Trenta-vuit, núm. X d'aquest
municipi.

Fonaments de dret

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar
teules i parets vivenda, amb emplaçament al C/ Trenta-vuit, núm. X d'aquest municipi i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
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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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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

52,50.-€

TOTAL

52,50.-€

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

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

52,50.-€

TOTAL

52,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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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
13. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 39/21 DE C, PER A REPARACIÓ DE
LES VIGUES A LA PÈRGOLA DE LA TERRASSA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-ITRES, NÚM. X A D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 30/03/2021 i registre d'entrada núm. 458, el Sr. F.F.B, va sol·licitar autorització
per a reparació de les vigues a la pèrgola de la terrassa, amb emplaçament al C/ Vint-itres, núm. X A d'aquest municipi.

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

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

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar
teules i parets vivenda, amb emplaçament al C/ Trenta-vuit, núm. X d'aquest municipi i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
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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 840,00 x 3,50%

29,40.-€

TOTAL

29,40.-€

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 29,40.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 840,00 x 3,50%

29,40.-€

TOTAL

29,40.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

14. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 54/21 DE C.A.F, PER A CANVI DE COBERTA DE
PANELL DE "SANDWICH" I REPARACIÓ DE SOSTRE DE FORJAT, AMB EMPLAÇAMENT AL
C/ ILLES BALEARS, NÚM. X (LIGALLO DEL ROIG).
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Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 3 de maig de 2021 i registre núm. 748, ha tingut entrada la sol·licitud de la Sra.
C.A.F, de llicència d’obres majors per a canvi de coberta de panell de "sandwich" i reparació
de sostre de forjat, amb emplaçament al C/ Illes Balears, núm. X (Ligallo del Roig) d'aquest
municipi.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
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.
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h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
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
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mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 127 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona de Cases familiars (Clau 4).
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 15.179,60 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
531,29 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
37,95 € amb un import total de 569,24 €, 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 Sananer 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. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 49/21 DE
H.E.H.A
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 21 d'abril de 2021 i registre d'entrada núm. 585, ha tingut entrada la sol•licitud de
llicència d'obres majors de H.E.H.A per a la substitució de la coberta de 46,01 m2 amb
emplaçament al C/ Divuit, núm. XX d'aquest municipi.
Amb la sol•licitud s'ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
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1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
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n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
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començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
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) Que segons l'art. 125 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SÒL URBÀ - Zona
d'Urbà Tradicional (CLAU 2) i s'han de respectar els paràmetres urbanístics corresponents a
n'aquesta zona.
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.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 10.200,00 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
357,00 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
25,50 € amb un import total de 382,50 €, 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

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

16. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 30/21 DE J.M.Q.C

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 16 de març de 2021 i registre d'entrada núm. 382, ha tingut entrada la sol·licitud de
J.M.Q.C, per obtenir llicència d’obres majors per substitució de coberta al magatzem existent al
polígon 18 - parcel·la XXd'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
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-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.
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.
1.

2.

Edificabilitat màxima

1.

54. 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.
4.

2.

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.
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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:
-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

L’edificabilitat màxima dels terrenys inclosos en aquesta zona queda definida per l’envolvent
Edificabilitat
màxima d’edificació que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació previstes en aquest
màxima
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.
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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. Sanitariassistencial Educatiu Esportiu Cultural i social Garatge-aparcament Serveis tècnics i
ambientals
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(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.
1.

6. Superfície màxima dels habitatges HPO

1. 3009. 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.
1.

7. Aparcament

1.

50. dotació mínima a aquesta zona és de 1 placa/habitatge, arrodonint sempre a l’
alça.
2. Terminis d’execució

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:
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1. 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.
2. 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.
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Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la substitució de coberta al magatzem ubicat al polígon 18 - parcel·la XX d'aquest
terme 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 (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 39.512,08 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 1.382,92 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 98,78 € amb un import total de 1.481,70 €, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Se us
adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
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L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

Llicències segregació i agrupació
17. LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINCA URBANA I FINCA RÚSTICA NO URBANITZABLE
DE J.J.F.M, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ ALT CAMP, NÚM. 4 I POLÍGON 16 - PARCEL·LA
X D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22 de març de 2021 i registre d'entrada 413, ha tingut entrada la sol•licitud de llicència
de segregació d'una finca urbana i d'una finca rústica no urbanitzable de J.J.F.M,, amb
emplaçament al C/ Alt Camp, núm. 4 i Polígon 16 - Parcel·la X d'aquest municipi. Amb la
sol•licitud s'ha acompanyat la corresponent memòria tècnica d'agrupació dels solars, redactada
per l'Arquitecte tècnic Ramón Montesó Gallego, en data 12 de febrer del 2021 i la resta de
documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable

a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
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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 Aquest document
és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles.
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.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS:
El Tècnic municipal, Ricard Solé Fumadó, després d'examinar la instància, plànols i demés
documents del projecte, els efectes de la seva adaptació a les alineacions oficials i
compliments de les Ordenances municipals i demés disposicions vigents, ha emés el següent
informe:
1.- Que ha examinat la sol·licitud formulada pel Sr. J.J.F.M,, per obtenir llicència de
segregació de les finques seguents:
- C/ Alt Camp, núm. X Rfª cadastral 2045205CF0124E0001GE
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- Polígon 16 - Parcel·la XRfª cadastral 43183A016000010000JB
2.- Que actualment, segons cadastre, existeix una "parcel·la 1" situada al C/ Alt Camp, núm. X
de 246,00 m2 i una "parcel·la 2" situada al Polígon 16 - Parcel·la X de 2.423,00 m2.
3.- Que segons escriptura es tracta d'una finca de 3.011,00 m2, inscrita al Tom 3202, Llibre
653, Foli 63, Finca núm. 41.664 del Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa.
4.- Que aquesta finca es segrega en dos finques resultants: "finca resultant 1", en sòl urbà,
situada al C/ Alt Camp, núm. X de 280,85 m2 i "finca resjultant 2" en sòl no urbanitzable,
situada al Polígon 16 - Parcel·la Xde 2.775,70 m2 (segons mesures i projecte aportat).
5.- Que la "finca resultant 1" compleix amb la normativa d'aplicació vigent, amb una qualificació
urbanística com a Zona 3, Zona d'Urbà Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3), amb una
superfície mínima de 100 m2 i una façana mínima de 7'5 metres a carrer, per tant és possible
practicar la segregació.
6.- Que a la "finca resultant 2" existeixen elements urbanístics afectats per a l'obertura d'un
carrer en projecte.
7.- Que d'acord amb la normativa urbanística vigent, és procedent concedir la llicència de
segregació de les parcel·les emplaçades al carrer Alt Camp, núm. X i al Polígon 16 - Parcel·la X
del municipi de Camarles.

En conseqüència, S'ACORDA:
Es tracta de segregar la part urbana ubicada al C/ Alt Camp, núm. X amb Rfª cadastral
2045205CF0124E0001GE de la part rústica no urbanitzable quina Rfª cadastral és
43183A016000010000JB, les quals actualment formen la finca registral núm. 41664 inscrita en
el Tom 3202, Llibre 653, Foli 63 del Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa.
Primer.- Concedir la llicència de segregació sol·licitada, de manera que en resulten 2 finques
independents: "finca resultant 1" en sòl urbà situada al C/ Alt Camp, núm. X de 280,85 m2 i
"finca resultant 2" en sòl no urbanitzable, situada al Polígon 16 - Parcel·la X de 2.775,70 m2
(segons mesures i projecte aportat).
Segon.- Amb la present, el titular resta advertit de que a la "finca resultant 2" existeixen
elements urbanístics afectats per l'obertura d'un carrer en projecte.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de la llicència d'agrupació de solars per
un import de 60,00 €.
Contra la present resolució, 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.
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Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest
no fos hàbil, fins el següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos. L’ingrés el
podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

18. LLICÈNCIA PER AGRUPACIÓ DE 3 SOLARS DE R.M.B UBICATS
ENTRE EL C/ BAGES I EL C/ LLEIDA D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 9 d'octubre de 2020 i registre d'entrada 1368, ha tingut entrada sol•licitud de llicència
per agrupació dels 3 solars quines Rfes. cadastrals són 1846907CF0114F0001SI,
1846908CF0114F0001ZI i 1846909CF0114F0001UI, situats entre el C/ Lleida i el C/ Bages,
presentada pel Sra. R.M.B. Amb la sol•licitud s'ha acompanyat la corresponent memòria
tècnica d'agrupació dels solars, redactada per l'Arquitecte tècnic Francesc Sanz García, en
data octubre del 2020 i la resta de documentació exigida per la normativa aplicable, segons
consta a l’expedient.

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 24/08/2021, 24/08/2021
BRULL
MELICH
DNI *** (SIG)
ACTIO
el dia - 05/10/2021
a les 09:36:31

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES Aquest document
és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles.
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
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telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
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INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS:
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal Ricard Solé Fumadó, resulta que el mateix diu el
següent:
1. Que ha examinat la sol·licitud formulada per la Sra. R.M.B per obtenir llicència
d'agrupació de les finques següents:
- C/ Lleida, s/n.
1846907CF0114F0001SI
- C/ Bages, s/n.
1846908CF0114F0001ZI
- C/ Bages, s/n.
1846909CF0114F0001UI
2. Que actualment existeix una "parcel·la 1" situada al C/ Lleida, s/n. de 154,12 m2, una
"parcel·la 2" situada al C/ Bages, s/n de 167,83 m2 i una "parcel·la 3" situada al C/ Bages, s/n.
de 170,98 m2. Aquestes finques s'agruparan amb una única finca resultant "finca resultant 1"
de 492,93 m2 (segons mesures i projecte aportat).
3. Que aquests solars compleixen amb la normativa d'aplicació vigent, amb una qualificació
urbanística com a Zona 2 Nucli urbà tradicional, amb una parcel·la mínima de 100 m2 i una
façana mínima de 7'5 metres en cas de realització de vivendes unifamilairs i 10 metres per
plurifamiliars, per tant és possible practicar l'agrupació.
4. Que no existeixen elements urbanjístics afectats pel referit immoble.
5. Que d'acord amb la normativa urbanística vigent, és procedent concedir la llicència
d'agrupació de les parcel·les emplaçades al C/ Lleida i al C/ Bages, per formar una única
parcel·la situada al C/ Bages, s/n cantonada amb el C/ Lleida s/n del municipi de Camarles.

En conseqüència, S'ACORDA:
Es tracta d'agrupar els 3 solars propietat de la peticionària, quines Rfes. cadastrals són
1846907CF0114F0001SI, 1846908CF0114F0001ZI i 1846909CF0114F0001UI, situats entre el
C/ Lleida i el C/ Bages (Ligallo del Gànguil), que corresponen ales finques 1300, 1301 i 1302
inscrites en el Tom 3654, Llibre 14, Folis 48, 50 i 52 del Registre de la Propietat núm. 1 de
Tortosa.
Primer.- Concedir la llicència d'agrupació dels 3 solars, quines Rfes. cadastrals són
1846907CF0114F0001SI, 1846908CF0114F0001ZI i 1846909CF0114F0001UI, situats entre el
C/ Lleida i el C/ Bages (Ligallo del Gànguil), d'acord amb la documentació tècnica presentada.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de la llicència d'agrupació de solars per
un import de 60,00 €.
Contra la present resolució, 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”.
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Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest
no fos hàbil, fins el següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos. L’ingrés el
podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà de lliura
justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

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

Llicències Habitatges ús turístic
19. COMUNICACIÓ PRÈVIA HABITATGE ÚS TURÍSTIC F.C.P
S'aprovar l'acord de DENEGAR la comunicació prèvia Habitatge ús turístic.

Fets
Amb data 3 de juny de 2021, Registre d’Entrada 899, el Sr. F.C.P, presenta comunicació
prèvia d’habitatge d’ús turístic al polígon 19, parcel·la 13X d’aquest terme
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municipal, aportant cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i la declaració responsable
corresponent, entre altres documents, sense aportar cap llicència urbanística de la construcció
en el sòl no urbanitzable.

A l’expedient figura l’informe desfavorable de Secretaria-intervenció de data 12 de juliol de
2021 desfavorable a la implantació d’un ús turístic en un habitatge il·legalment implantat, en sòl
no urbanitzable, per no disposar de llicència i en situació de fora d’ordenació.

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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“ No es possible que un habitatge il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar
de llicència, i en situació de fora d’ordenació segons la normativa d’urbanisme, pugui tenir un
ús turístic.”

Fonaments de dret
2.1 Llei 7/1985, de 7 d’abril LRBRL, articles 139 a 141
2.2 Llei 39/2015 , d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques
2.3 Títol II del Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya

2.4. El règim del sòl no urbanitzable es regula bàsicament als arts. 47 a 52 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant,
TRLU) i els arts. 46 a 62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU).
2.5. L’art. 47.2 del RLU disposa que en sòl no urbanitzable, a més de la utilització d’acord amb
la seva naturalesa rústica, només es poden admetre els usos, construccions i obres previstos
en la Llei d’urbanisme, respectant en tot cas les incompatibilitats i determinacions de la
legislació sectorial i del planejament territorial i urbanístic.
2.6. El règim de fora d’ordenació de l’habitatge es deu a que va ser implantat il·legalment,
sense disposar de llicència, encaixant en el supòsit de l’art 108.7 TRLUC que diu que en tots
els casos queden fora d’ordenació les edificacions implantades il·legalment en sòl no
urbanitzable. Aquest article és desenvolupat per la DT 6ª del RLU que diu que les
construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a habitatge, que no estiguin
incloses en el catàleg de masies o cases rurals o no estiguin associades a explotacions
rústiques, poden romandre sobre el territori amb l’ús mencionat, si el planejament urbanístic no
ho impedeix i se subjecten al règim següent: a) Si els habitatges es van implantar il·legalment, i
ha prescrit l’acció de restauració de la realitat física alterada, resten subjectes al règim de fora d’
ordenació (...)”. La vinculació de l’art. 108.7 del TRLUC amb la DT 6ª del RLU ha estat
establerta pel TSJCat en sentència núm. 984/2011, de 23 de desembre quan diu al fj. 5é: “(...)
En el presente proceso, (...) no tiene cabida la pretensión de la Administración demandada de
que las construcciones realizadas al amparo de las licencias de obras de autos, "es troben
actualment en situació de fora d'ordenació per aplicació de l'article 102.7", ya que dicha
pretensión versa sobre la permanencia de usos de vivienda " ya existentes antes de la entrada
en vigor de la Ley de urbanismo, pretensión que es ajena al objeto del presente proceso.”
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L’art. 108.2 del TRLUC regula el règim de les construccions i les instal·lacions fora d’ordenació.
En aquestes no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona
conservació de les esmentades construccions i instal·lacions, com també les obres destinades
a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la
legislació sectorial en aquesta matèria.
La regulació respecte del sòl no urbanitzable Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives, art. 47.8 bis del TRLUC estableix de forma expressa a l’
article 47, que porta per títol “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” que “8.bis. L’habitatge
d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat”.
2.7. Finalment, hem de tenir en compte la disposició transitòria catorzena del TRLUC, a efectes
de tramitació de l’expedient, que estableix que els expedients de sol·licitud d’autorització d’usos
i obres en sòl no urbanitzable es tramiten i s’aproven d’acord amb la normativa urbanística d’
aplicació en el moment en que van tenir entrada en l’Ajuntament.
2.8. Ateses les limitacions imposades a les construccions en situació de fora d’ordenació, que
impossibiliten qualsevol actuació diferent de les contemplades a la norma, no és possible l’
atribució d’ús turístic a un habitatge sense llicència, il·legalment implantat i en un sòl no
urbanitzable.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. F.C.P , per a tenir un ús turístic en l’habitatge
ubicat al polígon 19, parcel·la 13X, per tractar-se d’un habitatge il·legalment implantat en
sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència urbanística de la construcció i estar en
situació de fora d’ordenació.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement i efectes.

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

Contractació
20. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT CAMINS BAIXADES BARRANCS LLIGALLOS,
BARRANC VINAIXEROP I MAS ROIG
Aprovat per unanimitat.
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Fets
1 Atesa la necessitat de contractar l’obra Arranjament Camins Baixades barrancs Lligallos,
barranc Vinaixerop i Mas Roig , per a solucionar el mal estat i deteriorament dels camins
municipals, i atès que tenim autorització de la CHE per a executar l’obra en qüestió, no tenint l’
Ajuntament mitjans necessaris i suficients per a portar a terme la tasca.

2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per Obres Vent i Sol 2010 SL CIF B-55528202 .
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3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
FONAMENTS JURÍDICS

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Executar l’obra Arranjament Camins Baixades barrancs Lligallos, Barranc Vinaixerop i
Mas Roig, amb l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL CIF B-55528202 ,vist que no s'han vulnerat
les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins
del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233160
El responsable del contracte serà l’Alcalde Ramón Brull Melich.
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El termini per l'execució de les obres és d’un mes i s'iniciaran a partir de la formalització
de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de
la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 8.273,16 €, i 1.737,37 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
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El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 10.010,53 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 8.273,16 €, pressupost net, i 1.737,37 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 62105 del pressupost vigent,
i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art.
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a l’Alcalde Ramón Brull Melich, regidor d’Urbanisme

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

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

21. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 2021-0000114 "CONTRACTE MENOR SERVEIS
ACTUACIONS MUSICALS FESTES LLIGALLOS 2021"
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La Junta de Govern Local, ratifica el Decret 2021-0000114 "Contracte menor serveis
actuacions musicals Festes Lligallos 2021"
Expedient: 4390390004-2021-0000255
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Contracte menor serveis actuacions musicals festes Lligallos 2021
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Fets

1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:

Expedient

Ressenya

Empresa

255/2021

Actuacions Musicals Festes Lligallos 2021

Grupo
Maestrat
Carpas
Espectaculos y Eventos,S.L

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat
amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la
Junta de Govern Local, si bé donada la urgència per la proximitat de la festa major dels
Lligallos 2021 i davant l’aixecament de les restriccions per a fer festejos populars, serà l’
Alcalde l’òrgan competent per a resoldre si bé després aquest acord deurà ser ratificat
per la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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En conseqüència, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es
farà d'acord amb les següents condicions:
1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de
necessitats de la proposta de contractació.

1.2. Codi CPV: 92312251-5

3. El responsable del contracte serà el Sr. Estanislao Martínez Puig, regidor de
Festes.

4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en dos dies el 23 i 25 de
juny de 2021.

5. El preu del contracte és de 8.400,00 ,- €, i 1.764,00 ,- € d'IVA.

6. No es preveu la revisió de preus del contracte.

7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir
/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP: L'òrgan de
contractació: Alcaldia
El codi DIR3: L01439039
Número
d'expedient:
255/2021
L'òrgan
comptable:
Tresoreria
Destinatari: Ajuntament de Camarles
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8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
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9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que
han realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.

10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.

2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de
la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
TRLHL.

3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.

4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.

5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i al perfil del contractant.

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

L'alcalde,

Josep Antoni Navarro Serra
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22. RATIFICACIÓ DE DECRET NÚMERO 2021-0000138 "CONTRACTE MENOR OBRA
MILLORA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ COL·LEGI SANT ÀNGEL"
La Junta de Govern Local, ratifica el Decret número 2021-0000138 "Contracte menor obra
millora, manteniment i conservació col·legi Sant Àngel"
Expedient: 4390390004-2021-0000254
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Contracte menor obra millora, manteniment i conservació col·legi Sant Àngel

Fets

1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:

Expedient

Ressenya

Empresa

254/2021

Millora manteniment i conservació col·legi Sant Àngel

Gilabert Miró S.A A43105220

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.

3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.

4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
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5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
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6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat
amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.

7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.

8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm. .22/2015 de 22 de juny de 2015, és la

Junta de Govern Local, si bé donada la urgència en l’execució de l’obra programa PAM
2020, resoldrà l’Alcaldia , ratificant-se aquest acord en la propera Junta de Govern
Local.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació menor de les obres de Millora, manteniment i
conservació del col·legi Sant Àngel, amb l’empresa Gilabert Miró, SA NIF A43105220,
l'execució del qual, es farà d'acord amb les següents condicions:
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1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de
necessitats de la proposta de contractació i el/la projecte/memòria aprovat/da per
l'Ajuntament.

1.2. Codi CPV: 45000000-7
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3. Les obres es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic municipal, Sr. Ricard
Solé Fumadó.

4. El termini per l'execució de les obres és d’UN MES i s'iniciaran a partir de la
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig.

5. El preu del contracte es fixa en 30.345,00 ,- € i 6.372,45,- € d'IVA, Total
36.717,45 €

6. No es preveu la revisió de preus del contracte.

7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir
/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:

L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local El
codi DIR3: L01439039
El número d'expedient: 254/2021
L'òrgan
comptable:
Tresoreria
Destinatari: Ajuntament de Camarles

8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de
la Llei de contractes del sector públic, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
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3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al Director Facultatiu de les obres.

4. Finalitzada l'obra, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i el perfil del contractant.

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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

L'alcalde,

Ramon Brull Melich
23. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 2021-0000152 "CONTRACTE MENOR SERVEIS
DE SOCORRISME I MANTENIMENT PISCINA 2021"
La Junta de Govern Local, ratifica el Decret número 2021-0000152 "Contracte menor serveis
de socorrisme i manteniment piscina 2021"
Expedient: 4390390004-2021-0000284
Òrgan competent: Alcalde
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DECRET

Contracte menor serveis de socorrisme i manteniment piscina 2021

Fets

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:

Expedient

Ressenya

Empresa

284/2021

Serveis de socorrisme i manteniment Piscina

AUNAR GROUP 2009 S.L NIF B43993039

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.

3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.

4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.

5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.

6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat
amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.

7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
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8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.2-2019 BOPT de data 19 de juliol de 2019,

és la Junta de Govern Local, si bé donada la urgència resoldrà l’Alcalde, ratificant-se
per JGL.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es
farà d'acord amb les següents condicions:

1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de
necessitats de la proposta de contractació.

1.2. Codi CPV: 92000000-1

3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor d’ esports.

4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa 62 dies.

5. El preu del contracte és de 9.423,21 ,- €, i 1.978,87 ,- € d'IVA.
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6. No es preveu la revisió de preus del contracte.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir
/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:

L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local El
codi DIR3: L01439039
Número
d'expedient:
284/2021
L'òrgan
comptable:
Tresoreria
Destinatari: Ajuntament de Camarles

8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que
han realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.

10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.

2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de
la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
TRLHL.

3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.

4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.
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5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i al perfil del contractant.

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

L'alcalde,

Ramon Brull Melich
24. RATIFICACIÓ DEL CDECRET NÚMERO 2021-0000155 "ACTUACIONS MUSICALS
FESTES MAJORS CAMARLES 2021"
La Junta de Govern Local, ratifica el Decret número 2021-0000155 "Actuacions musicals
Festa Major Camarles 2021"
Expedient: 4390390004-2021-0000290
Òrgan competent: Alcalde
DECRET
Actuacions musicals festes majors Camarles 2021

Fets

1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
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Expedient

Ressenya

Empresa

290/2021

Actuacions Musicals Festes Camarles 2021

Grupo
Maestrat
Carpas
Espectaculos y Eventos,S.L

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.

4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.

5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.

6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat
amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.

7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.

8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.2/2019 de 5 de juliol de 2019, és la Junta

de Govern Local, si bé donada la urgència per la proximitat de la festa major de
Camarles 2021 i davant l’aixecament de les restriccions per a fer festejos populars, serà
l’Alcalde l’òrgan competent per a resoldre si bé després aquest acord deurà ser ratificat
per la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

En conseqüència, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es
farà d'acord amb les següents condicions:

1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de
necessitats de la proposta de contractació.

1.2. Codi CPV: 92312251-5

3. El responsable del contracte serà el Sr. Estanislao Martínez Puig, regidor de
Festes.

4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en dos dies el 23 i 24 de
juliol de 2021.

5. El preu del contracte és de 10.400,00 ,- €, i 2.184,00 ,- € d'IVA.

6. No es preveu la revisió de preus del contracte.

7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir
/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:
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L'òrgan
de
contractació:
Alcaldia El codi DIR3:
L01439039
Número
d'expedient:
290/2021
L'òrgan
comptable:
Tresoreria
Destinatari: Ajuntament de Camarles

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que
han realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.

10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.

2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de
la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
TRLHL.

3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.

4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.

5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència
i al perfil del contractant.

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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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.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

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

L'alcalde,

Ramon Brull Melich
25. SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE REFORMA DEL CASAL CAMARLENC 1ª FASE
Aprovat per unanimitat.

Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient

Ressenya

Empresa

316/2021

Redacció projecte Reforma del Casal Camarlenc
Lluis Labèrnia Bertomeu SLUP
1ª Fase
40926829P

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte
del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. A l’informe jurídic es fa constar que “en l’aplicació pressupostaria hi ha crèdit tant sols de
10.000,00 €, per la qual cosa per a tenir crèdit adequat i suficient per a la realització de la
contractació menor proposada es tindrà que efectuar una modificació de crèdit per a
suplementar la partida en 6.940 Euros més”.
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6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament,
superin els imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta
Consultiva de Contractació de l'Estat, núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat
substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret
de l'Alcaldia núm.2 de 10 de juliol BOPT 2019-6423 de data 19 de juliol de 2019, és la Junta de
Govern Local.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà
d'acord amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la
proposta de contractació.
1.2. Codi CPV: 71200000-0
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Estanislao Martinez Puig, regidor de Serveis.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 mes.
1.5. El preu del contracte és de 14.000,00 ,- €, i 2.940,00 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la
Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local
El codi DIR3: L01439039
òrgan comptable: Tresoreria
Destinatari: Ajuntament de Camarles
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1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o
subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències
que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
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2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la
LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament,
si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al
perfil del contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

Altres
26. NO N'HI VAREN HAVER
Informes de l'Alcaldia
27. SUPRESSIÓ DEL BUS PER ANAR A L'IES
L'Acallde informà que des del Consell Comarcal s'ha manifestat que es els alumnes del
Lligallo ja no tindran bus per anat a l'IES de Camarles
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28. RECLAMACIÓ DEL VEÍ SR. R.M
Reclama que el xanfrà del solar que parteix amb l'ON sigui de 4 metres.
29. REVISIÓ PISCINA MUNICIPAL
L'Alcalde manifestà que des de la Diputació s'havien revisat les instal·lacions de la piscina
municipal,, i que tot havia anat bé.
30. COBRAMENT DEL MERCAT DEL DIMARTS
L'Alcalde in formà que que el cobrament de les parades del mercat del dimats es farien a les
dependències municiplas de 8 a 9 hores. El rebut el colocaran a un lloc visible així quan la
Policia passi i no vegui el rebut el farà marxar.

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

31. PROBLEMES VEINALS PER SOROLLS
L'alcalde informà que la policia administrativa dels Mossos van venir a inspeccionar el Bar
Mathius i el Mas del Tremendo, per queixes dels veins per sorolls.
32. REGULACIÓ PER ORDENANÇA PUBLICITAT CARTELLS EN ESPAIS PÚBLICS L'Alcalde
informà que degut als problemes que han hagut per la instal·lació d'un cartell publicitari
en una zona pública afectada per la protecció de la xarxa viària, amb informe
desfavorable per part dels Serveis tècnics municipals, i altres peticions rebudes a l'efecte
per altres veins. Proposa regular via ordenança la publicitat amb cartells en espais públics.
33. BANDERES ESTELADES AL MUNICIPI
L'Alcalde posà de manifest que al seu dia es va dir que la 1ª bandera estelada la pagava
l'agrupació local d'ERC, però en un any portem una despesa en banderes de més de
2.200,00 euros, asegura que no podem continuar amb aquest ritme de despesa, per tant ell
com Alcalde ordenarà que siguin retirades i guardades i l'any vinent quan el partit d'ERC torni
a governar que les torni a posar.
34. ACCIDENT A LA CLARABOTJA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
L'Alcalde manifestà que un grup mde persones van trencar un cristal de la cúpula de la
clarabotja del pavelló, i un crio va caure sense conseqüències importants. Ara el que es
proposa es que s'adequi el forat a la mida de la clarabotja i l'any vinent ja veurem si es deixa
pernoctar en el pavelló municipal.
35. TEMA CURSA CICLISTA INTERNACIONAL 4 DE SETEMBRE
L'Alcalde diu que l'Ajuntament aprova la cursa però tant sols recolzarà amb la logística,
ambulàncies, policia, tanques, no en diners.
36. TEMA DE L'ACCESSIBILITAT A LA TORRE DE CAMARLES
L'Alcalde informà que en la Torre de Camarles hi han problemes que es subsanaran, els
escalons es mouen, i els serveisb tècnics municipals faran un informe al respecte

Torn de paraules
37. NO N'HI VAREN HAVER
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Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

1
14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000001

Nom Tercer
30/01/2021

202100138 20/01/2021

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

000002

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000003

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000004

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000005

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000006

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000007

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000008

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000009

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000010

30/01/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

214011

04012021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

NETEJA CLAVEGUERAM C/DEL PRAT 19/01/21.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

484,00

18/01/2021

TÒNER LLAR INFANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

129,07

04/01/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. URBANISME GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

9,70

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,63

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,82

04/01/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. SECRETARIA GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

29,32

04/01/2021

LLIC. ANUAL SUPORT REMOT IMPRESSORES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

37,50

07/01/2021

CÀNON IMP. CAP LLIGALLOS GENER I LLIC. SUPORTS
REM

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

53,47

07/01/2021

LLIC. ANUAL SUPORT I CÀNON IMPRESSORA POLICIA
GEN

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

43,74

07/01/2021

CÀNON IMPRESSORA I LLIC. SUPORT LLAR INFANTS
GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

47,31

040120211 04/01/2021

040120212 04/01/2021

210608

216009

216030

216031

216032

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.
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Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

2
14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000011

Nom Tercer
30/01/2021

1

29/01/2021

LOTS PRODUCTES VEDELLA OBSEQUIS TREBALLADORS
NADAL

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2.376,00

47824189J

FUMADO PORRES, PEDRO

000012

30/01/2021

07/01/2021

CÀNON IMPRESSORA RECEPCIÓ AT. GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10,37

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000013

30/01/2021

29/01/2021

LOTS PRODUCTES OBSEQUIS COMISSIÓ CAVALCADA REIS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

749,82

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000014

30/01/2021

07/01/2021

CÀNON FOTOCOP. OFICINES I LLIC. SUPORT GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

139,98

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000015

30/01/2021

000001

01/01/2021

SERV. ANUAL ALARMES TURISME, COL·LEGIS,CAMP
FUTBOL

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.506,45

B55763171

EBREALARMES SL

000016

30/01/2021

TC 7672

15/01/2021

AIGUA PER CENTRE INT ARRÒS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1,65

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000017

30/01/2021

BOMBONA

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

27,01

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000018

30/01/2021

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

266,20

G08546665

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA

000019

30/01/2021

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

000020

30/01/2021

SUBSCRIPCIÓ ANUAL DIARI "EL PUNT".

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

517,60

A17374547

HERMES COMUNICACIONS, S.A.

000021

30/01/2021

REVISIÓ INSTAL·LACIÓ CERTIFICAT DIGITAL PC AJ.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

216033

TC 8329

216034

TC 7911

20/01/2021

202100077 08/01/2021

01/01/2021
02100047690

101386

N-000150

01/01/2021

29/01/2021

DE GAS PER CENTRE INT. ARRÒS.

PROGRAMA MANTENIMENT PRESSUPOSTOS URBANISME.

QUOTA

GENER RENTING VEHICLE POLICIA 7293-LCC.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000011 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 24/08/2021, 24/08/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ACTIO el dia 05/10/2021 a les 09:36:31

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 1F1FE6D1DE224616A27A3180FA414048 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:30:58

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

3
14/07/2021
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000022

Nom Tercer
31/01/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

400304293931/01/2021

SERVEI TRAMESSA CORREUS GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

75,15

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

000023

30/01/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

LLIC. ANUAL ANTIVIRUS PC 'S DEPENDEN AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.226,40

000024

30/01/2021

108100153 26/01/2021

QUOTA MANT.CALEFACCIÓ ESCOLES LLIGALLOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

117,53

A43017631

CALFRI, S.A.

000025

30/01/2021

108100150 26/01/2021

QUOTA MANT.CALEFACCIÓ ESCOLES CAMARLES GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA

Conformada

119,33

A43017631

CALFRI, S.A.

000026

31/01/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

31/01/2021
VENF-0671681

CARBURANT BRIGADA/POLICIA GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

782,49

000027

30/01/2021

40936112E

NAVARRO NAVARRO, ISABEL CRISTINA

DESPLAÇAMENTS JUNTA ELECTORAL PER ELECCIONS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

25,92

000028

31/01/2021

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

CARBURANT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

268,44

000029

31/01/2021

B43395276

FONTALLUM, S.L.

02/01/2021

TINTA OFICINA AJUNTAMENT I CÒPIES CLAUS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

49,15

000030

31/01/2021

B43395276

FONTALLUM, S.L.

13/01/2021

COMANDAMENT UNIVERSAL CAP I COPIES CLAUS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

51,61

000031

31/01/2021

E43115989

TALLER GANDIA, C.B.

29/01/2021

UTILLATGE BRIGADA I ALTRES REPARACIONS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

697,40

000032

31/01/2021

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

31/01/2021

MATERIALS CAVALCADA REIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

40,90

N-000152

25/01/21

Data Fac.

29/01/2021

25/01/2021

880135090631/01/2021

210008

210159

210084

14904
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000033

Nom Tercer
31/01/2021

14905

31/01/2021

MATERIAL ELECTRIC COL·LEGI CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,75

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000034

31/01/2021

31/01/2021

MATERIAL EL`CTRIC REP. CAP CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

157,53

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000035

31/01/2021

31/01/2021

MATERIAL ELÈCTRIC AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,66

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000036

31/01/2021

31/01/2021

MATERIALS ELÈCTRICS CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

168,66

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000037

31/01/2021

21/01/2021

MATERIALS VARIS BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

134,53

B43045897

HIERROS DELTA, S.L.

000038

13/07/2021

LLOGUER RODILLO COMPACTADOR REPARACIONS CAMINS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

242,97

B43879501

MANAIN ELEVACIÓ, S.L.

000039

31/01/2021

MATERIALS ELÈCTRICS DEPENDENCIES MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

62,92

B43894989

LUXIFORM TORTOSA, S.L.

000040

31/01/2021

FRAV48203431/01/2021

NETEJADOR ÀCID DESINFECTANT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

507,18

A01049725

ZORELOR S.A

000041

31/01/2021

13/01/2021
21/CT0000497

CARBURANT CALEFACCIÓ COL·LEGIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2.359,50

A59817270

PETROLIS DE BARCELONA, S.A.

000042

31/01/2021

REPARAR FRIGORIFIC

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

131,89

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

000043

31/01/2021

PINTURA

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

94,79

E55654396

AUDI PINTURES C.B.

14906

14907

14908

210050

AL2100019331/01/2021

VT2100056 15/01/2021

U/33

8.338

28/01/2021

31/01/2021

MANTENIMENT PORTES CAMP FUTBOL.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000044

Nom Tercer
31/01/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

202100017 07/01/2021

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

000045

31/01/2021

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

NETEJA CLAVEGUERAM C/40 NÚM. 4

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

176,00

NETEJA BOMBES CLAVEGUERAM C/PRAT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

242,00

000046

31/01/2021

1ER TRIM MANTENIMENT PROGRAMA ABSIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.118,65

B59383596

ABS INFORMATICA, S.L.

000047

31/01/2021

TELÈFON MÒBIL POLICIA/BRIGADA 16/12/20-15/01/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

252,80

A82009812

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

000048

31/01/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

20/01/2021

REPARACIÓ PC DEPARTAMENT POLICIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

21,50

000049

31/01/2021

A61397212

ENTORNO DIGITAL, S.A.

20/01/2021

QUOTA ANUAL DOMINI CAMARLES.CAT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

59,29

000050

31/01/2021

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

31/01/2021

LLOGUER GENER WC PORTÀTIL PER MERCAT SETMANAL.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

36,30

000051

31/01/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

7244

29/01/2021

MATERIALS VARIS PER CASAL JOVE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

30,10

000052

30/01/2021

40907922F

LIMBOS RICARDO, ROSA

22012021

22/01/2021

MATERIALS D'OFICINA AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

11,95

000053

31/01/2021

L.TELÈFONS MÒBILS AJUNTAMENT GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

75,88

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

000054

31/01/2021

B43654078

AQUALLAR I SALVADO, S.L.

SERVEI PLA D'AUTOCONTROL LEGIONEL.LA INSTAL.LAC.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.113,20

202100127 19/01/2021

15/01/2021
FAV21300000097

15/01/2021
A400081300100121

N-000099

00400919

210011

01/01/2021
F21/0001136

00000005

31/01/2021
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Data:
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14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000055

Nom Tercer
31/01/2021

22012021

22/01/2021

QUEVIURES PER CENTRE DE DIA GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

224,77

A43005610

SPAR SUPERMERCAT DIEGO DE LEON

000056

31/01/2021

CATERING CENTRE DE DIA LA GRANADELLA GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

485,10

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

000057

31/01/2021

REPARAR PANY FURGONA MERCEDES-BENZ BRIGADA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

87,12

B55772495

TALLER MECANIC GP MOTOR S.L.

000058

31/01/2021

L.TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

696,23

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

000059

31/01/2021

REVISAR FALLO MOTOR SETA ALTEA POLICIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

223,73

B55772495

TALLER MECANIC GP MOTOR S.L.

000060

31/01/2021

28/01/2021

MATERIAL D'OFICINA PER AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,94

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

000061

31/01/2021

29/01/2021

REPARACIONS VARIES VEHICLE POLICIA SEAT ALTEA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

843,04

B55772495

TALLER MECANIC GP MOTOR S.L.

000062

31/01/2021

MANTENIMENT ASECENSOR CASAL D'AVIS GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

161,56

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

000063

31/01/2021

DESPLAÇAMENT TORTOSA LLBRERIA VILADRICH.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9,64

40933964J

CUGAT CURTO, ESTHER

000064

31/01/2021

MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

192,15

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

000065

31/01/2021

L.TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

66,53

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

2021119

68

29/01/2021

29/01/2021

01/01/2021
F21/0001137

39

657

72

29/01/2021

910053499918/01/2021

16/12/20

16/12/2020

910053499818/01/2021

01/01/2021
F21/0001138
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Data:
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000066

Nom Tercer
31/01/2021

N-000142

28/01/2021

REVISIÓ PROGRAMA GANES, JAVA I GESTIONS AMB
CORREU

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

52,03

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000067

31/01/2021

27/01/2021

GESTIÓ LABORAL GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

424,00

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

000068

31/01/2021

L.CENTRALETA CAP LLIGALLOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-284,23

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000069

31/01/2021

SUBM. GEL HIDROALCOHÒLIC I ALTRES MAT.NETEJA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

519,63

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

000070

31/01/2021

ASEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS AJ GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.423,59

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

000071

31/01/2021

L.ADSL CAP LLIGALLOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-80,47

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000072

31/01/2021

SUBM.DE MASCARETES HIGIÈNIQUES .

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

217,00

B55582175

MAXI INTERNATIONAL BRANDS, SL

000073

31/01/2021

SUMB. DESIFECTANT HIDROALCOHÒLIC.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

90,75

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

000074

31/01/2021

REPARACIONS VIDRES OFICINA POLICIA I ESCOLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

147,02

40934279Y

FRANCH BERTOMEU, MARCEL

000075

31/01/2021

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000076

31/01/2021

MATERIALS

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2,85

X4004336J

LIN, GUAN BIN

10037

01/01/2021
NA6IQ0002433

FAC2021A1631/01/2021

01/01/2021
003439_0121_00922774

01/01/2021
NA6IQ0002434

B12

21-77

021/14

14/01/2021

31/01/2021

30/01/2021

19/01/2021
TA6HR0148057

19-12-20

19/12/2020

VARIS PER BRIGADA.
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000077

Nom Tercer
31/01/2021

19/01/2021
TA6HR0148055

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000078

31/01/2021

P5800043A

LOCALRET

000079

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000080

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000081

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000082

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000083

31/01/2021

A43005610

SPAR SUPERMERCAT DIEGO DE LEON

000084

31/01/2021

B43887629

PREVENACTIVA, SLU

000085

31/01/2021

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

000086

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000087

31/01/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

Q2021/78

Data Fac.

25/01/2021

01/01/2021
NA6IQ0002436

01/01/2021
NA6IQ0002435

19/01/2021
TA6HR0148059

19/01/2021
TA6HR0148054

13012021

13/01/2021

F21-10036528/01/2021

2021/S/35 31/01/2021

19/01/2021
TA6HR0148058

3 gen

03/01/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

L.TELÈFON ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

31,56

QUOTA ANUAL CONSORCI LOCALRET.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

377,21

L.TELÈFON COL·LEGI LLIGALLOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-207,76

L.ADSL COL·LEGI LLIGALLOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

-82,76

L.TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

19,06

L.ADSL I FAX POLICIA LOCAL GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

89,56

MATERIAL CUINA LLAR D'INFANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

5,65

1ER TRIM SERVEI PREVENCIÓ TREBALLADORS
AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.111,57

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL GENER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

74,73

L.TELÈFON PAVELLÓ GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

17,40

DIETES V.MARTINEZ

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

TORNS 2 I 3 DE GENER.
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Data:
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000088

Nom Tercer
31/01/2021

19/01/2021
TA6HR0148056

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000089

31/01/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000090

31/01/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000091

31/01/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000092

31/01/2021

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

000093

31/01/2021

35036113Y

SERRANO PILAR, M.CARMEN

000094

31/01/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000095

31/01/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000096

31/01/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000097

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000098

31/01/2021

40915164G

BERTOMEU CID, CRISTIAN

09GENER

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

L.ADSL SALA POLIVALENT GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

78,40

DIETES V.MARTINEZ

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

12,00

L.ADSL JUTJAT DE PAU GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

61,30

DIETES V.MARTINEZ

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/11/20-17/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

8,47

03/01/2021

DIETES C.SERRANO TORNS DIES 2 I 3 DE GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

10/01/2021

DIETES G.GOMEZ TORNS DIES 9 I 10 DE GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

DIETES G.GOMEZ TORNS DIES24 I 27 DE DESEMBRE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

21,00

DIETES G.GOMEZ TORNS DIES 5 I 6

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

24,00

SUBM.ELÈC.CASAL D'AVIS 30/11/20-31/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

843,39

DESPLAÇAMENTS DIES 19,20 I 21 GENER TRÀMITS
A.TRIB

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

61,90

09/01/2021

19/01/2021
TA6HR0148060

13DESEMBRE13/12/2020

01/01/2021
28-A1M0-347475

3 GEN

10GEN

20 GEN

6DESEM

20/01/2021

20/01/2021

04/01/2021
PLR101N0005072

21/01/21

21/01/2021

TORN 9 DE GENER.

TORNS 12 I 13 DE DESEMBRE.

DE DESEMBRE.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000099

Nom Tercer
31/01/2021

Data Fac.

07/01/2021
PLR101N0011645

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000100

31/01/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000101

31/01/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000102

31/01/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000103

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000104

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000105

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000106

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000107

31/01/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000108

31/01/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

000109

31/01/2021

B55757751

SERRALLERIA J.MAURI SL

01/01/2021
0000002530/2021

01/01/2021
0000008040/2021

01/01/2021
0000015694/2021

08/01/2021
PLR101N0016813

08/01/2021
PNR101N0009382

08/01/2021
PNR101N0010190

08/01/2021
PNR101N0010259

08/01/2021
PNR101N0010234

FC2021-00129/01/2021

07

25/01/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

SUBM.ELÈC.OFICINA TURISME 30/11/20-31/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

213,50

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OFICINES AJ GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

120,99

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

96,79

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJUNT.
GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

72,59

SUBM.ELÈC.CAMP FUTBOL 30/11/20-31/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

873,10

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

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

187,28

SUBM.ELÈC. C.I.A. 30/11/20-31/12/20.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

198,68

SUBM.ELÈC.ASCENSOR COLE CAMARLES
30/11/20-31/12/20

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

70,08

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

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

182,55

SUBM. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
20

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

9.367,00

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

534,23

REPARACIONS REIXES CLAVEGUERAM

GENER.

DESEMBRE
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

11
14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000110

Nom Tercer
31/01/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

18/01/2021
O2021GCA000009

ANAÍTIQUES AIGUA EXERCICI 2020

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

3.820,22

A60401585

AIGUES DE CATALUNYA, S.A.

000111

31/01/2021

NETEJADORES

NETEJADORES MPALS.

04/01/2021

NETEJA ESGLÉSIA LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,00

000112

31/01/2021

A43227628

CLAREL

11012021

12/01/2021

BOLES ANIPOLILLES CONSERVACIÓ ROBA REIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

6,75

000113

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

A/216097

01/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. URBANISME FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10,20

000114

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

01/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

13,35

000115

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

01/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

23,47

000116

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

01/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. SECRETARIA FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

32,34

000117

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

04/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. CAP FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

11,93

000118

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

04/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. POLICIA FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,19

000119

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

04/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. RECEPCIÓ FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

52,43

000120

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

04/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. BIBLIOTECA FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

15,09

04012021

A/216098

A/216099

A/216100

A/216126

A/216127

A/216128

A/216129

Data Fac.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

12
14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000121

Nom Tercer
28/02/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

A/216130

04/02/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. RECEPCIÓ FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

123,61

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000122

28/02/2021

11/02/2021
F21
03762021
DIAGNOSIS DERMATOLOGICA SLP

APARELL DERMATOSCOPIO PER CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

875,00

B63421317
000123

28/02/2021

TRANSPORT I REPARACIÓ CAMINS ÀRIDS RECICLATS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

14.207,63

B01994037

EXPLOTACIONS AGRO-INDUSTRIAL CURTO RODRIGUEZ,S.L.

000124

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000125

28/02/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000126

28/02/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000127

28/02/2021

A60401585

AIGUES DE CATALUNYA, S.A.

000128

28/02/2021

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

000129

28/02/2021

B43045897

HIERROS DELTA, S.L.

000130

28/02/2021

B17821232

GESTIO DE PROJECTES INFORMATICS

000131

28/02/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

2021/015

A/216185

A/214089

N-000314

24/02/2021

25/02/2021

TÒNER GROC IMPRESORA RECEPCIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

153,88

22/02/2021

TÒNER GROC/NEGRE IMPRESORA OFICINA/SECRETARIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

321,17

28/02/2021

REVISIÓ SIST.COPIES DE SEGURETAT SERVIDOR AJ.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

52,03

CÀNON AIGUA ACA , CONSUM I QUOTES FIXES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

404,69

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL FEBRER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

100,03

25/02/2021
O2021FC0019584

2021/S/36828/02/2021

210217

A/19946

22/02/2021

SENYALS CÀRREG/DESÀRREG I MATERIAL PARKING
CARAVAN

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

320,53

01/02/2021

LLIC. ANUAL PROGRAMA FITXAR TREBALLADORS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

653,40

REMESA XECS BEBÉ NAIXEMENT FARMACIA LAURA
MOLINA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

150,00

28/02/202128/02/2021

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

13
14/07/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000132

Nom Tercer
28/02/2021

08/02/2021
A044477/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

000133

28/02/2021

B55757751

SERRALLERIA J.MAURI SL

000134

28/02/2021

B43045897

HIERROS DELTA, S.L.

000135

28/02/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

000136

28/02/2021

B43879501

MANAIN ELEVACIÓ, S.L.

000137

28/02/2021

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000138

28/02/2021

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

000139

28/02/2021

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000140

28/02/2021

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000141

28/02/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

017

210109

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

MATERIAL MÈDIC PER CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

21,55

09/02/2021

REPARACIÓ TANCA I CANVI TELA COL·LEGI CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

255,85

04/02/2021

SENYALS TRÀNSIT I ALTRES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.538,55

SUBM. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9.367,15

LLOGUER COMPACTADOR REPARACIÓ CAMINS MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

503,36

SERVEI RECOLLIDA RESIDUS I ALTRES COSTOS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

8.009,63

SERVEIS TRAMESA CORRESPONDÈNCIA FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

91,37

COSTOS INVERSIONS INDIREC RECOLLIDA RESIDUS
GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2.586,38

COSTOS TRACTAMENT DE RESIDUS GENER.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

9.431,95

CARBURANT BRIGADA/ POLICIA FEBRER

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

723,02

FC2021-00226/02/2021

AL2100048628/02/2021

ene-21

24/02/2021

400307140928/02/2021

ENE21

23/02/2021

GENER2021 25/02/2021

28/02/2021
VENF0672564

Import fac.

Total:

Imp. Pndt. Ord.

91.795,06

Imp. Pndt. Pag.

0,00

0,00
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