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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 30 de setembre de 2021
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 10:30
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, 29 DE JULIOL DE 2021
Aprovada per unanimitat.

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
2. RELACIÓ 003/2021 DE FACTURES PER A L' APROVACIÓ.
Aprovada per unanimitat

Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 003/2021 que comença amb la núm. Registre
000480 , de Jordi Giribets Montal S.L.U. , referent a la a peces de fusta per reparació tanques
guarderia , per import de 14,39 € i acaba amb el núm. Registre 000813, de Taller Gandia C.B ,
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referent a la reparació de la cubà i altres, per un import de 1.085,15 €, amb un total de CENT
QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA -CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(146.885,76 €).

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. 003/2021per import total de 146.885,76 .-€
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. RESOLUCIÓ SOL. CANVI TITULARITAT DEL NÍNXOL 3X FILA 3À. EN FAVOR DE
M.V.N.R
Aprovat per unanimitat.
Fets
En data 12 d'agost de 2021 amb registre d’entrada 4390390004-1-2021-001302-2 la Senyora
M.V.N.R, amb DNI núm. XXXXX922P sol·licita el canvi de titularitat del nínxol 3X, fila 3 del
Cementiri Municipal quin titular es M.B.M.

Fonaments de dret

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 05/10/2021, 05/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
26/10/2021 a les 10:23:09

Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que atorga al municipi
competències de caràcter obligatori en matèria de cementiris.
Decret 297, de 25 de novembre de 1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
Reglament de Policia Sanitaria i Mortuòria.
Ordenança reguladora taxa municipal cementiri.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Proposar l’aprovació del canvi de titularitat del nínxol 34 fila 3 en favor de M.V.N.R
amb DNI núm. XXXXX922P.
Segon.- Proposar nova expedició del títol del nínxol.
Tercer.- Proposar la liquidació corresponent al canvi de titularitat per import de 24,02€ i
expedició de nou títol, per import de 12€.
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

4. RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD PER A INSTAL·LAR UN CARTELL
PUBLICITARI DEL BON ÀREA
S'aprova DENEGAR la sol·licitud per a instal·lar el cartell publicitari, n'obstant l'Ajuntament està
estudiant la possibilitat de confeccionar una Ordenança Municipal que reguli la instal·lació de
cartells publicitaris en espais municipals.
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Fets
En data 22 de juliol de 2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001194-2 la senyora
S.M.M va sol·licitar llicència d'ocupació de la via pública amb cartell publicitari del seu
establiment comercial BON ÀREA a la zona dels sequers de l’antic sindicat del municipi de
Camarles.
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat la documentació exigida per la normativa aplicable, segons
consta a l’expedient.
El tècnic municipal, ha emès informe
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DESFAVORABLE pels motius següents:

- Primer: que la ubicació on es vol col·locar aquest cartell publicitari està afectat segon l’article
110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2). S’
adjunta plànol
- Segon: que dins aquesta franja queda prohibit col·locar cartells publicitaris, per lo que informo
DESFAVORABLE la seva col·lació.
- Tercer: que per part dels serveis tècnics es proposa, per la col·locació d’aquests cartells
publicitaris, una nova ubicació com podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.

Fonaments de dret
a. Els articles de l’Ordenança corresponent
b. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (RP).
c. Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
d. Els articles 218 i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
e. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (Llei 33
/2003)
f. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)

Els usos privatius del domini públic com el sol·licitat estan sotmesos a llicència municipal donat
que no suposen cap transformació ni modificació del domini públic, tal i com s’estableix als
articles 57 del RP i 218.4 del TRLMRLC.
El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu del bé objecte de la llicència, de manera que,
en no existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal i com preveu l’article 57.3
RP.
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La concessió de la llicència serà procedent sempre que s’atingui a les limitacions i
condicionants d’acord amb allò establert als articles 57.2 RP i 92 apartats 2 i 4 de la Llei 33
/2003.
L’òrgan competent per atorgar o denegar la llicència sol·licitada en aquest expedient és l’
alcaldia en virtut dels articles 21.1.q de la LBRL, 53.1.r TRLMRLC, i 60 RP.
Article 110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal
(XV2).
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: DENEGAR el sol·licitat pel peticionari, atès que la ubicació on es vol col·locar aquest
cartell publicitari està afectat segon l’article 110 del POUM de Camarles, per la franja de
protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2) i que dins aquesta franja queda prohibit col·locar
cartells publicitaris i vist l’informe DESFAVORABLE emès al respecte per part dels Serveis
Tècnics Municipals. (s’adjunta plànol)
Segon: Es PROPOSA, per la col·locació d’aquests cartells publicitaris, una nova ubicació com
podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.
Tercer: Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient.

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. RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD PER A INSTAL·LAR UN CARTELL
PUBLICITARI DE L'HORTA DE CARME
S'aprova DENEGAR la sol·licitud per a instal·lar el cartell publicitari, n'obstant l'Ajuntament està
estudiant la possibilitat de confeccionar una Ordenança Municipal que reguli la instal·lació de
cartells publicitaris en espais municipals.

Fets
En data 07/07/2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001092-1 l’empresa MARTÍ
PAGESOS SL va sol·licitar llicència d'ocupació de la via pública amb cartell publicitari de l’
HORTA DE CARME a la zona dels sequers de l’antic sindicat del municipi de Camarles.
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Amb la sol·licitud s'ha acompanyat la documentació exigida per la normativa aplicable, segons
consta a l’expedient.
El tècnic municipal, ha emès informe
DESFAVORABLE pels motius següents:
- Primer: que la ubicació on es vol col·locar aquest cartell publicitari està afectat segon l’article
110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2). S’
adjunta plànol
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- Segon: que dins aquesta franja queda prohibit col·locar cartells publicitaris, per lo que informo
DESFAVORABLE la seva col·lació.
- Tercer: que per part dels serveis tècnics es proposa, per la col·locació d’aquests cartells
publicitaris, una nova ubicació com podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.

Fonaments de dret
a. Els articles de l’Ordenança corresponent
b. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (RP).
c. Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
d. Els articles 218 i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
e. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (Llei 33
/2003)
f. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)

Els usos privatius del domini públic com el sol·licitat estan sotmesos a llicència municipal donat
que no suposen cap transformació ni modificació del domini públic, tal i com s’estableix als
articles 57 del RP i 218.4 del TRLMRLC.
El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu del bé objecte de la llicència, de manera que,
en no existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal i com preveu l’article 57.3
RP.
La concessió de la llicència serà procedent sempre que s’atingui a les limitacions i
condicionants d’acord amb allò establert als articles 57.2 RP i 92 apartats 2 i 4 de la Llei 33
/2003.
L’òrgan competent per atorgar o denegar la llicència sol·licitada en aquest expedient és l’
alcaldia en virtut dels articles 21.1.q de la LBRL, 53.1.r TRLMRLC, i 60 RP.
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Article 110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal
(XV2).

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer: DENEGARr el sol·licitat pel peticionari, atès que la ubicació on es vol col·locar aquest
cartell publicitari està afectat segon l’article 110 del POUM de Camarles, per la franja de
protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2) i que dins aquesta franja queda prohibit col·locar
cartells publicitaris i vist l’informe DESFAVORABLE emès al respecte per part dels Serveis
Tècnics Municipals. (s’adjunta plànol)
Segon: Es PROPOSA, per la col·locació d’aquests cartells publicitaris, una nova ubicació com
podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.
Tercer: Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient.

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. RESOLUCIÓ EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD PER A INSTAL·LAR UN CARTELL
PUBLICITARI DEL BAR SOTERRANI
S'aprova DENEGAR la sol·licitud per a instal·lar el cartell publicitari, n'obstant l'Ajuntament està
estudiant la possibilitat de confeccionar una Ordenança Municipal que reguli la instal·lació de
cartells publicitaris en espais municipals.

Fets
En data 18/08/2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-001326-1 el BAR MUSICAL
SOTERRANI ha sol·licitat llicència d'ocupació de la via pública amb cartell publicitari a la zona
dels sequers de l’antic sindicat del municipi de Camarles.
Amb la sol·licitud s'ha acompanyat la documentació exigida per la normativa aplicable, segons
consta a l’expedient.
El tècnic municipal, ha emès informe
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DESFAVORABLE pels motius següents:
- Primer: que la ubicació on es vol col·locar aquest cartell publicitari està afectat segon l’article
110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2). S’
adjunta plànol
- Segon: que dins aquesta franja queda prohibit col·locar cartells publicitaris, per lo que informo
DESFAVORABLE la seva col·lació.
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- Tercer: que per part dels serveis tècnics es proposa, per la col·locació d’aquests cartells
publicitaris, una nova ubicació com podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.

Fonaments de dret
a. Els articles de l’Ordenança corresponent
b. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals (RP).
c. Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
d. Els articles 218 i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
e. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (Llei 33
/2003)
f. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)

Els usos privatius del domini públic com el sol·licitat estan sotmesos a llicència municipal donat
que no suposen cap transformació ni modificació del domini públic, tal i com s’estableix als
articles 57 del RP i 218.4 del TRLMRLC.
El sol·licitant és l’únic peticionari de l’ús privatiu del bé objecte de la llicència, de manera que,
en no existir una pluralitat de sol·licitants, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal i com preveu l’article 57.3
RP.
La concessió de la llicència serà procedent sempre que s’atingui a les limitacions i
condicionants d’acord amb allò establert als articles 57.2 RP i 92 apartats 2 i 4 de la Llei 33
/2003.
L’òrgan competent per atorgar o denegar la llicència sol·licitada en aquest expedient és l’
alcaldia en virtut dels articles 21.1.q de la LBRL, 53.1.r TRLMRLC, i 60 RP.
Article 110 del POUM de Camarles, per la franja de protecció de la Xarxa Viària Municipal
(XV2).
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: DENEGAR el sol·licitat pel peticionari, atès que la ubicació on es vol col·locar aquest
cartell publicitari està afectat segon l’article 110 del POUM de Camarles, per la franja de
protecció de la Xarxa Viària Municipal (XV2) i que dins aquesta franja queda prohibit col·locar
cartells publicitaris i vist l’informe DESFAVORABLE emès al respecte per part dels Serveis
Tècnics Municipals. (s’adjunta plànol)
Segon: Es PROPOSA, per la col·locació d’aquests cartells publicitaris, una nova ubicació com
podria ser les parets de l’antic sindicat arrosser.
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Tercer: Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient.

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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
7. ANUL·LACIÓ LIQUIDACIONS PER ICIO I TAXES PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES DE COMPANYIA GENERAL D'AIGUES DE CATALUNYA S.A.
S'aprova per unanimitat.

Fets
En data 19 de març de 2021 i registres d'entrada núm. 405 i 408 la COMPANYIA GENERAL
D'AIGUES DE CATALUNYA S.A., va entrar al registre general de l'ajuntament, dues propostes
d'inversió contemplades en la pròrroga del contracte del servei d'aigua potable del municipi de
Camarles.
- Instal·lació nova xarxa canonada aigua al barri de "La Gravera".
- Substitució canonada d'aigua al Col·legi "Sant Àngel".
En data 24 de març de 2021, la Junta de Govern Local, aprova aquestes inversions del servei
d'aigua potable, com a llicències d'obres majors i consegüentment aprova la liquidació de l'ICIO
i la liquidació de la taxa per atorgament de llicències d'obres urbanístiques.
Aquestes liquidacions són concretament:
- 2.165,36 € per la inversió Instal·lació nova xarxa canonada aigua al barri "La Gravera".
- 128,55 € per la inversió Substitució canonada d'aigua Col·legi "Sant Àngel".
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Donat que aquestes obres són inversions contemplades en la pròrroga del contracte de gestió
del servei d'aigua potable de Camarles, no procedeix practicar la liquidació d'ICIO i taxa per
atorgament de llicències urbanístiques.

Fonaments de dret
Pròrroga del contracte del servei d'aigua potable, aprovada pel Ple Municipal de data 23 de
juliol de 2020, en la qual es va proposar executar una sèrie d'inversions encaminades a garantir
i optimitzar l'edificència hidràulica i la qualitat de l'aigua subministrada, així com la prestació de
nous serveis de valor afegit.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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En conseqüència, S'ACORDA:
Anul·lar les liquidacions abans esmentades pel concepte d'obres majors i aprovar les dues
inversions amb càrrec a la pròrroga del contracte del servei d'aigua potable al municipi.

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. 68/21 DE R.B.P PER A COL·LOCAR UNA
PORTA A LA CASETA DE CAMP, QUIN EMPLAÇAMENT ÉS AL POLÍGON 6 PARCEL·LA XX D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
S'aprova per unanimitat.
Fets
En data 03/06/2021 i registre d'entrada núm. 903, la Sra. R.B.P, va sol·licitar autorització
per a col·locar una porta a la caseta de camp, quin emplaçament és al polígon 6 - parcel·la XX
d'aquest terme municipal.

Fonaments de dret
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Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. R.B.P, on comunica l'inici de les obres per a col·locar una porta a la caseta de camp, quin
emplaçament és 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 a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a col·locar
una porta a la caseta de camp, quin emplaçament és 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.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
3.- Segons l'art. 127 del POUM de Camarles, les tanques tindran una alçada màxima de 1,80
m. dels quals 1,00 m. podran ser massissos i la resta amb reixes, tel·la metàl·lica o
preferentment, amb vegetació d'arbust viu.
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4.- Segons l'art. 174.7 del vigent POUM de Camarles, les tanques:
a) Les tanques s'instal·laran tenint en compte elements estructuradors del paisatge, camins,
rieres, marges...
b) Els materials configuradors de les tanques, mantindran al màxim el caràcter rural dels espais
agraris i la continuïtat visual d'aquests espais. Queden prohibides les tanques de caràcter urbà
o industrial com la malla electrosoldada i els plàstics de colors estridents.
c) Les tanques formades per malla de simple torsió poden ser autoritzades. Es triarà el color
adient segons l'entorn, que haurà de ser de color verd en entorns de vegetació perenne i
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 300,00 x 3,50%

10,50.-€

TOTAL

10,50.-€

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 10,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 300,00 x 3,50%

10,50.-€

TOTAL

10,50.-€

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

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

9. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 93/21 PER EXTREURE DUES
COBERTES D'AMIANT I SUBSTITUIR-NE UNA D'ELLES PER UNA COBERTA TIPUS
"SANDWICH", AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX (BARRI LIGALLO DEL
GÀNGUIL).
S'aprova per unanimitat.

Fets
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En data 23/07/2021 i registre d'entrada núm. 1197, el Sr. M.R.F.F, va sol·licitar autorització
per extreure dues cobertes d'amiant i substituir-ne una d'elles per una coberta tipus
"sandwich", amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (barri Ligallo del Gànguil).

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.

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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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.R.F.F, on comunica l'inici de les obres per extreure dues cobertes d'amiant i substituir-ne
una d'elles per una coberta tipus "sandwich", amb emplaçament al C/Sant Joan, núm. XX
(barri Ligallo del Gànguil) 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 126 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
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c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a extreure
dues cobertes d'amiant i substituir-ne una d'elles per una coberta tipus "sandwich", amb
emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (barri Ligallo del Gànguil) 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 5.000,00 x 3,50%

175,00.-€

TOTAL

175,00.-€

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 175,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 5.000,00 x 3,50%

175,00.-€

TOTAL

175,00.-€

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

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

10. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 100/21 DE J.C.M PER A REPARAR
PLAQUES DE MARBRE DE LA FAÇANA, AMB EMPLAÇAMENT A LA PL. DIEGO DE
LEÓN, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
S'aprova 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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

Fets
En data 10/08/2021 i registre d'entrada núm. 1294, el Sr. J.C.M, va sol·licitar autorització
per a reparar plaques de marbre de la façana, amb emplaçament a la Pl. Diego de León, 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.
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 plaques de marbre de la façana, amb
emplaçament a la Pl. Diego de León, 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:
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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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

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
plaques de marbre de la façana, amb emplaçament a la Pl. Diego de León, 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
galvanitzat en terreny nu o amb visió del cel. Aquestes tanques han de tenir un tractament
regular i homogeni en tota la seva longitud.
5.- Segons l'art. 113 del POUM de Camarles, les tanques es construiran respectant les
distàncies de protecció, a cada banda de camí, que són 8,00 metres amidats respecte a l'eix
del camí.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 17,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

17,50.-€

TOTAL

17,50.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

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. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 90/21 DE MISTRAL BONSAI S.L., PER A
CONSTRUCCIÓ D'UN OMBRACLE DE 30.000 M2 D'ESTRUCTURA DIÀFANA I
DESMUNTABLE, AMB EMPLAÇAMENT AL POLÍGON 11 - PARCEL·LES 13 I 14 D'AQUEST
TERME MUNICIPAL.
S'aprova per unanimitat.

Fets
En data 20 de juliol de 2021 i registre núm. 1170, ha tingut entrada sol·licitud de llicència d’
obres per a la construcció d'un ombracle de 30.000 m2 d'estructura diàfana i desmuntable, amb
emplaçament al polígon 11 - parcel·les 13 i 14 d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat la corresponent documentació tècnica i la resta de
documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1
-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 162 que a continuació es transcriu.
Art. 162 Sòl No Urbanitzable, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a)
Definició:
1 Comprèn aquells sòl que el Pla Territorial vigent no considera necessari que formi part de la
xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la possible transformació, atès que a l’àmbit del Pla
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Territorial vigent hi ha suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
produïssin al llarg del període de vigència d’aquest.
2 El Pla Territorial vigent distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de
protecció territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la
transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic (clau 21a).
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que,
per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla
com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic (clau 21b).
Assenyala àrees de sòl que –per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions- poden tenir en el futur un paper estratègic en termes d’estructuració territorial,
activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal
preservar-lo dels usos residencials o activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions cojunturals i sense un interès estratègic
provat.
Regulació:
1 El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i
amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment
i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació
al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.
2 El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 de la LU
1/2010 i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas en justifiquen la
consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla
Territorial vigent. Així mateix, s’han de tenir em compte les recomanacions que s’assenyalen a l’
apartat 3 d’aquest article.
3 L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació
urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir em
compte les recomanacions següents, referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 152:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic:
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i la morfologia de l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la correcta integració paisatgística i inserció
territorial.
C1.Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim
impacte sobre l’estructura de les parcel.les agràries i sobre les infraestructures necessàries per
desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es
tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per a ajudar a mantenir
l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció
preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial atenció a la integració
paisatgística.
b) Sòl de potencial interès estratègic
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i morfologia de l’espai.
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B. Autorització restringida. Evitar instal.lacions molt grans, d’amortització llarga o de
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C1. Autorització admissible. Exigència de minimitzar l’afectació de la potencialitat del conjunt de
l’àrea, excepte si forma part d’una de les actuacions d’urbanització o de transformació previstes
a l’apartat 5.
C2. Autorització admissible. Exigència d’evitar instal.lacions d’amortització llarga o
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C3. Autorització restringida. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del
conjunt de l’àrea.
4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat
anterior, han d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les
normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en aquest apartat:
a) Per a l’autorització de les edificacions o instal.lacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la
possibilitat que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’
edificacions existents.
b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la localització i
característiques, afecti el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb
la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial.
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o
paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla Territorial
vigent estableix en aquesta matèria.
d) Les Directrius del paisatge comporten la incorporació de criteris i normes addicionals a les
recomanacions assenyalades a l’apartat anterior.
e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de
complementar, si escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’
aplicació.
5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de
transformació, només en els següents casos:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement
moderat o mitjà, o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4 del Pla
Territorial vigent.
Excepcionalment i amb especial consideració del valor agrari del lloc que es proposa
transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística necessària, actuacions
d’interès territorial no previstes pel Pla Territorial vigent mitjançant el procediment que estableix
l’article 1.14 de l’esmentat Pla.
Si per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la
continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’
article 2.15 del Pla Territorial vigent.
b) Sòl de potencial interès estratègic
Actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla, mitjançant el procediment que
estableix l’article 1.14 del Pla Territorial vigent.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat de la peça de sòl de potencial interès estratègic, a banda
de les condicions que es deriven de l’article 1.14 del Pla Territorial vigent, cal minimitzar l’
afectació sobre la potencialitat del conjunt de l’àrea.
6. El planejament que, en cas que sigui necessari, desenvolupi totalment o parcial el sòl de
protecció territorial de potencial interès estratègic situat als termes municipals de l’Aldea i
Camarles ha d’incloure un estudi específic de la connectivitat ecològica en aquest àmbit. L’
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esmentat planejament ha d’incorporar les mesures que l’estudi proposi. Entre aquestes, s’ha de
considerar la concentració d’espais lliures en contigüitat amb el connector ecològic del barranc
de Camarles i amb els altres barrancs amb valor connector, i la permeabilització de les
infraestructures de mobilitat que travessen i limiten l’àmbit. Igualment, el planejament ha de
preveure, en el seu cas, una programació de la consolidació per fases, que garanteixi una
ocupació progressiva, en contigüitat i condicionada a la consolidació de les fases prèvies. L’
avaluació ambiental d’aquest planejament ha de posar atenció especial a les mesures
adreçades al manteniment de la connectivitat ecològica entre el Delta de l’Ebre i els espais
interiors, i a l’increment de la permeabilitat de les infraestructures.
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En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe Favorable sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada amb els
condicionaments següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i LL 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
b) Els ancoratges i fonaments dels perfils metàl·lics per muntar l'esquelet de l'hivernacle
estaran degudament reforçats per evitar danys en cas de forts vents o tempestes.
c) La distància de separació de l'hivernacle amb les particions dels veïns serà com a mínim de
4,00 metres.
d) La llicència inclourà el compromís del desmuntatge de l'hivernacle en el cas de cessament
de l'activiat.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Atès a la informació que disposo, instància de sol·licitud, plànols i demés documents del
projecte, els efectes de la seva adaptació a les alineacions oficials i compliments de
Normatives, Ordenances Muinicipals i demés disposicions, informo:
- Primer: Que segons l'art. 163 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO
URBANITZABLE, Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a).
- Segon: Que les obres consistiran en la construcció d'un ombracle de 30.000 m2 d'estructura
diàfana i desmuntable, amb emplaçament al polígon 11 - parcel·les 13 i 14 d'aquest terme
municipal i es consideren FAVORABLES.
- Tercer: Que considerant la Valoració Tècnica de les obres projectades, aquesta ascendeix a
la quantitat de VUITANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (87.979,32 €).
Conclusions:
Examinada tota la documentació aportada considero que SI PROCEDEIX concedir la llicència
d'obres sol·licitada, mitjançant el compliment de les següents:
CONDICIONS:
1. La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat, D. 201/94 i Ll. 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de la edificació.
2. Els ancoratges i fonaments dels perfils metàl·lics per muntar l'esquelet de l'hivernacle
estaran degudament reforçats per evitar danys en cas de forts vents o tempestes.
3. La distància de separació de l'hivernacle amb les particions dels veïns serà com a mínim de
4,00 metres.
4. La llicència inclourà el compromís del desmuntatge de l'hivernacle en el cas de cessament
de l'activiat.
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Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en la construcció d'un ombracle de 30.000 m2 d'estructura diàfana i desmuntable,
amb emplaçament al polígon 11 - parcel·les 13 i 14 d'aquest terme municipal, amb els
condicionaments anteriorment descrits i atenent a la classificació següent:
a) L'obra en qüestió es troba segons l'article 163 del POUM de Camarles, les obres es
realitzaran en SOL NO URBANITZABLE, Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a).
b) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació. El Pressupost d'Execució
Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 87.979,32 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 3.079,28 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 219,95 € amb un import total de 3.299,23 €, amb caràcter provisional atès que al
moment de realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar
modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Se us
adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es
procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i
interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173 BBVA

Règim de recursos:
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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

12. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 108/21 DE S.B.B PER A CONNECTAR UN TUB
D'AIGUA PER A DONAR SUBMINISTRAMENT A LA PARCEL·LA 181 DE POLÍGON X
D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
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S'aprova per unanimitat.

Fets
En data 8 de setembre de 2021 i registre núm. 1399, ha tingut entrada la sol·licitud de llicència
d’obres menors de la Sra. S.B.B, per a connectar un tub d'aigua per a donar
subministrament a la parcel·la 181 de polígon X d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat la corresponent documentació tècnica i la resta de
documentació exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost ( TRLU)
art.187.1

-Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol
-Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBL)
-Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC) aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
-Pla d’Ordenació urbanística Municipal ( POUM), article 162 que a continuació es transcriu.
Art. 162 Sòl No Urbanitzable, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a)
Definició:
1 Comprèn aquells sòl que el Pla Territorial vigent no considera necessari que formi part de la
xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la possible transformació, atès que a l’àmbit del Pla
Territorial vigent hi ha suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
produïssin al llarg del període de vigència d’aquest.
2 El Pla Territorial vigent distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de
protecció territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la
transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic (clau 21a).
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són
terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que,
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per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla
com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic (clau 21b).
Assenyala àrees de sòl que –per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions- poden tenir en el futur un paper estratègic en termes d’estructuració territorial,
activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal
preservar-lo dels usos residencials o activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions cojunturals i sense un interès estratègic
provat.
Regulació:
1 El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i
amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment
i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació
al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.
2 El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 de la LU
1/2010 i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas en justifiquen la
consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla
Territorial vigent. Així mateix, s’han de tenir em compte les recomanacions que s’assenyalen a l’
apartat 3 d’aquest article.
3 L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació
urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir em
compte les recomanacions següents, referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 152:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic:
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i la morfologia de l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la correcta integració paisatgística i inserció
territorial.
C1.Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim
impacte sobre l’estructura de les parcel.les agràries i sobre les infraestructures necessàries per
desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es
tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per a ajudar a mantenir
l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció
preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial atenció a la integració
paisatgística.
b) Sòl de potencial interès estratègic
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i morfologia de l’espai.
B. Autorització restringida. Evitar instal.lacions molt grans, d’amortització llarga o de
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
C1. Autorització admissible. Exigència de minimitzar l’afectació de la potencialitat del conjunt de
l’àrea, excepte si forma part d’una de les actuacions d’urbanització o de transformació previstes
a l’apartat 5.
C2. Autorització admissible. Exigència d’evitar instal.lacions d’amortització llarga o
desplaçament difícil. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt
de l’àrea.
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C3. Autorització restringida. Millor en situacions que minimitzin l’afectació de la potencialitat del
conjunt de l’àrea.
4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat
anterior, han d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les
normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en aquest apartat:
a) Per a l’autorització de les edificacions o instal.lacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la
possibilitat que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’
edificacions existents.
b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la localització i
característiques, afecti el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb
la tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial.
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o
paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla Territorial
vigent estableix en aquesta matèria.
d) Les Directrius del paisatge comporten la incorporació de criteris i normes addicionals a les
recomanacions assenyalades a l’apartat anterior.
e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de
complementar, si escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’
aplicació.
5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de
transformació, només en els següents casos:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement
moderat o mitjà, o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4 del Pla
Territorial vigent.
Excepcionalment i amb especial consideració del valor agrari del lloc que es proposa
transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística necessària, actuacions
d’interès territorial no previstes pel Pla Territorial vigent mitjançant el procediment que estableix
l’article 1.14 de l’esmentat Pla.
Si per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la
continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’
article 2.15 del Pla Territorial vigent.
b) Sòl de potencial interès estratègic
Actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla, mitjançant el procediment que
estableix l’article 1.14 del Pla Territorial vigent.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat de la peça de sòl de potencial interès estratègic, a banda
de les condicions que es deriven de l’article 1.14 del Pla Territorial vigent, cal minimitzar l’
afectació sobre la potencialitat del conjunt de l’àrea.
6. El planejament que, en cas que sigui necessari, desenvolupi totalment o parcial el sòl de
protecció territorial de potencial interès estratègic situat als termes municipals de l’Aldea i
Camarles ha d’incloure un estudi específic de la connectivitat ecològica en aquest àmbit. L’
esmentat planejament ha d’incorporar les mesures que l’estudi proposi. Entre aquestes, s’ha de
considerar la concentració d’espais lliures en contigüitat amb el connector ecològic del barranc
de Camarles i amb els altres barrancs amb valor connector, i la permeabilització de les
infraestructures de mobilitat que travessen i limiten l’àmbit. Igualment, el planejament ha de
preveure, en el seu cas, una programació de la consolidació per fases, que garanteixi una
ocupació progressiva, en contigüitat i condicionada a la consolidació de les fases prèvies. L’
avaluació ambiental d’aquest planejament ha de posar atenció especial a les mesures
adreçades al manteniment de la connectivitat ecològica entre el Delta de l’Ebre i els espais
interiors, i a l’increment de la permeabilitat de les infraestructures.
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En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe Favorable sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada amb els
condicionaments següents:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i LL 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
b) El tub de reg haurà d'anar recobert de formigó i amb una banda de senyalització.
c) La rasa per a col·locar el tub tindrà una profunditat mínima de 30 cm.
d) Abans d'iniciar les obres es deuran posar en contacte amb els serveis tècnics municipals,
per tal de definir el traçat de la canonada.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Atès a la informació que disposo, instància de sol·licitud, plànols i demés documents tècnicsdel
projecte, els efectes de la seva adaptació a les alineacions oficials i compliments de
Normatives, Ordenances Muinicipals i demés disposicions, informo:
- Primer: Que segons l'art. 162 del POUM de Camarles, les obres es realitzaran en SOL NO
URBANITZABLE, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
- Segon: Que les obres consistiran en connectar un tub d'aigua per a donar subministrament a
la parcel·la 181 de polígon X d'aquest terme municipal i es consideren FAVORABLES.
- Tercer: Que considerant la Valoració Tècnica de les obres projectades, aquesta ascendeix a
la quantitat de CINC-CENTS EUROS (500,00 €).
Conclusions:
Examinada tota la documentació aportada considero que SI PROCEDEIX concedir la llicència
d'obres sol·licitada, mitjançant el compliment de les següents:
CONDICIONS:
a) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i LL 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
b) El tub de reg haurà d'anar recobert de formigó i amb una banda de senyalització.
c) La rasa per a col·locar el tub tindrà una profunditat mínima de 30 cm.
d) Abans d'iniciar les obres es deuran posar en contacte amb els serveis tècnics municipals,
per tal de definir el traçat de la canonada.
Primer.- APROVAR la llicència urbanística, vistos els informes favorables tècnics i jurídics,
consistent en connectar un tub d'aigua per a donar subministrament a la parcel·la 181 de
polígon 3 d'aquest terme municipal, amb els condicionaments anteriorment descrits i atenent a
la classificació següent:
a) L'obra en qüestió es troba segons l'article 162 del POUM de Camarles, les obres es
realitzaran en SOL NO URBANITZABLE, Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
b) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació. El Pressupost d'Execució
Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 500,00 €.
Segon.- APROVAR la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un
import de 17,50 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un
import de 1,25 € amb un import total de 18,75 €, 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.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 05/10/2021, 05/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

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

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

13. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 62/21 DE A.M.P PER A LEGALITZACIÓ
CASETA DEL JARDÍ, AMB EMPLAÇAMENT A L'AVGDA. CATALUNYA, NÚM. XX
(LIGALLO DEL GÀNGUIL).
S'aprova per unanimitat.

Fets
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En data 19 de maig de 2021 i registre núm. 826, ha tingut entrada la sol·licitud de la Sra. A.M.P,
de llicència d’obres majors per a legalització de la caseta del jardí, quin emplaçament és a
l'Avgda. Catalunya, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.

Fonaments de dret
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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.
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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
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
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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 126 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona d'Urbà Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 18.000,00 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
630,00 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
45,00 € amb un import total de 675,00 €, 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.
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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

14. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 101/21 DE R.S.G PER SUBSTITUCIÓ DE
COBERTA EXISTENT I ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA MASIA "MAS ROIG", SITUADA AL
POLÍGON 12 - PARCEL·LA X D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
S'aprova per unanimitat.

Fets
En data 11/08/2021 i registre d'entrada núm. 1297, la Sra. R.S.G, va sol·licitar llicència
d'obres majors per substitució de coberta existent i adequació interior de la masia "Mas Roig",
situada al polígon 12 - parcel·la X d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud s’ha acompanyat el corresponent projecte tècnic i la resta de documentació
exigida per la normativa aplicable, segons consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
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a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
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
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han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
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 163 del vigent POUM de Camarles, a SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Preventiva (Clau 22 a).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 71.128,18 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
2.489,49 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
177,82 € amb un import total de 2.667,31 €, amb caràcter provisional atès que al moment de
realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis: *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
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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
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

15. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 29/21 DE NORDIAN CPO, S.L. PER INSTAL·LACIÓ
D'UN PUNT DE RECÀRREGA PER A COTXES ELÈCTRICS, AMB EMPLAÇAMENT AL C/
LES FLORS, NÚM. 48 (BARRI LIGALLO DEL GÀNGUIL).
S'aprova per unanimitat.

Fets
En data 13/09/2021 i registre d'entrada núm. 325, l'emprresa NORDIAN CPO S.L., va sol·licitar
llicència d'obres majors per instal·lació d'un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics, amb
emplaçament al C/ Les Flors, núm. 48 (barri Ligallo del Gànguil).
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)
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d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme 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:
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a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
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
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local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:
La documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’
emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol•licitada, amb els
condicionaments següents:
a) Si s'ha d'ocupar la via pública en algún moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública a n'aquest ajuntament.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D 201/94 i Ll. 15/03 de protecció del medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de la edificació.
c) L'obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM de Camarles, a SÒL URBÀ Zona d'Urbà Tradicional - Ligallo del Gàngjuil (Clau 3).
d) Les obres s'ajusten a la normativa sectorial que li és d'aplicació.
El Pressupost d'Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a l'import de 30.586,03 €.
Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
1.070,51 € i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de
76,47 € amb un import total de 1.146,98 €, amb caràcter provisional atès que al moment de
realitzar-se la inspecció definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència urbanística que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis: *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil. *Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest
no fos hàbil, fins el següent dia hàbil. Transcorregut el termini corresponent sense haver
realitzat l'ingrés es procedirà a la seva exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents
recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 05/10/2021, 05/10/2021
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
26/10/2021 a les 10:23:09

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

CONTRACTACIÓ
ALTRES
16. APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA 1ª FASE ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE
SERVEIS DE LA PISTA ESPORTIVA DELS LLIGALLOS
S'aprova per unanimitat.

Fets
Per part de la unitat gestora d’urbanisme s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents a l'aprovació del projecte " Adequació de l’edifici de serveis de la pista
esportiva dels lligallos" redactat per l’arquitecte Lluís Labèrnia Bertomeu amb un pressupost
per contractar de 27.999,57 €.
El projecte ha estat informat per part del serveis tècnics municipals de conformitat amb l'art.
36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes.
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Adequació de l’edifici de serveis de la pista
esportiva dels Lligallos, redactat per l’arquitecte Lluís Labèrnia Bertomeu amb un pressupost de
23.138,49 €, i 4.859,08 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
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Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’
anuncis perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

17. APROVACIÓ 1ª. CERTIFICACIÓ "OBRES
CONSERVACIÓ COL·LEGI SANT ÀNGEL" PAM-2020

DE

MILLORA,

MANTENIMENT

I

Aprovada per unanimitat
Aprovació 1ª. Certificació "Obres de millora, manteniment i conservació col·legi Sant Àngel"
PAM-2020,
Presentada per l'empresa Gilabert Miró ,S.A, la 1ª Certificació de l'obra " Millora, manteniment i
conservació del Col·legi Sant Angel, inclosa en el PAM-2020 per import de 14.394,06 €, la
Junta de Govern Local acorda
procedir a la seva aprovació, debent-se remetre l'expedient a la Diputació de Tarragona per al
seu coneixement i efectes.
INFORMES DE L'ALCALDIA
18. QUEIXES VEÏNS ÚLTIMS AIGÜATS
L'Alcalde informà de les queixes d'alguns veïns referent al deteriorament d'alguns carrers pels
últims aigüats, manifestant que alguns desperfectes ja s'havien arreglat i que d'altres es
comprovarien per a intentar el seu arranjament..
19. QUEIXA VEINA RATES A LA VIA VERDA
L'Alcalde informà que la veina Buera Albalat li havia comunicat el mal estat de la via verda, pel
gran nombre de rates que la creuen, comentant que resta assabentat del problema, pero que
és una zona rústica amb pinar i barrancs.
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20. REPARACIONS URGENTS A EFECTUAR AL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ARRÒS
L'Alcalde informà de la necessitat de contemplar al pressupost municipal 2022 un partida per a
poder procedir a l'arranjament de la teulada de la pallussera i a l'aÏllament del sostre superior,
vigues del CIA.
21. REGULACIÓ CARTELLS PUBLICITARIS AL MUNICIPI
L'Alcalde informà que , atesa la demanda per part d'empreses privades, de col·locar cartells de
publicitat al municipi, serà necessari regular via ordenança el tipus de cartell, l'alçada
reguladora, preus etc....
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TORN DE PARAULES

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

1
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000480

Nom Tercer
31/03/2021

Data Fac.

11/03/2021
VTA/21-000037

B64060254

JORDI GIRIBETS MONTAL, S.L.U.

000481

30/04/2021

B43887629

PREVENACTIVA, SLU

000482

30/04/2021

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

000483

30/04/2021

35036113Y

SERRANO PILAR, M.CARMEN

000484

30/04/2021

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

000485

30/04/2021

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

000486

30/04/2021

40921690K

PLA ROS, JAUME

000487

30/04/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000488

30/04/2021

A08522955

ETRA BONAL, S.A.

000489

30/04/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

F21-11415201/04/2021

01/04/2021
28-D1M0-332151

272803202109/04/2021

21-677

30/04/2021

FAC2021A9530/04/2021

01/2021

13/04/2021

30/04/2021
2021/00000636

21-00477

26/04/2021

09/04/2021
2021/00000138

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

PECES DE FUSTA PER REPARACIÓ TANCA GUARDERIA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

14,39

2ON TRIM. SERVEI PREVENCIÓ TREBALLADORS
AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.111,57

L. CONNEXIONS MÒBILS 18/02-17/03 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,47

DIETES TORNS 27-28/03/2021 CARMEN SERRANO

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

MATERIAL NETEJA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

156,96

MATERIALS NETEJA HIDROALCOHÒLIC

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

433,68

AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS CAMP FUTBOL, CAP
LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

360,40

CARBURANT BRIGADA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

844,38

SUBMINISTRAMENT D'OPTICA LEDS/ VISERA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.134,02

CARBURANT BRIGADA MARÇ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

113,02

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000490

Nom Tercer
30/04/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

30/2021

13/04/2021

QUOTA ANUAL 2021 XARXA DE TURISME INDUSTRIAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

500,00

G64197957

XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA

000491

30/04/2021

B65758427

ACTURA 12 S.L.

000492

30/04/2021

47824450K

RAMON BORT JASMINA

000493

30/04/2021

47824450K

RAMON BORT JASMINA

000494

30/04/2021

20025770S

GARCIA MOLINA, ANGEL

000495

30/04/2021

B55607584

IMPRESIONES DIGITALES DEL BAIX EBRE,S.L.

000496

30/04/2021

B43620061

DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS, S.L.

000497

30/04/2021

B67152173

CROUS EXPERT SL

000498

30/04/2021

P4300000I

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

000499

30/04/2021

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

000500

30/04/2021

B62800024

VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.

5008

23/04/2021

TALLER EDUCATIU VIOLÈNCIA MASCLISTA 23/04/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.499,32

43

27/04/2021

CONTA CONTES 23/04/2021 CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

450,00

27/04/2021

CONTA CONTES 23/04/2021 LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

450,00

21/04/2021

NOTA SIMPLE POLICIA LOCAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,54

06/04/2021

MAQUETACIÓ I EDICIÓ BIM Nº 82

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.936,00

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

269,23

MOBILIARI URBÀ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.299,54

ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ PLA DIRECTOR
CLAVEGUE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8.318,99

SERVEI TRAMESA CORRESPONDÈNCIA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

48,21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

791,34

44

270

81

133-21

201793

20/04/2021

30/04/2021

27/04/2021
2021-0001610

400311292330/04/2021

09890

09/04/2021

DIPTICS INF. TURÍSTICA I ENTRADES C.I.A

BANDERES ESTELADES I MUNICIPALS

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000501

Nom Tercer
30/04/2021

4

07/04/2021

REPARACIONS CAMP DE FUTBOL, BANCS, VESTIDORS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.161,60

40921416T

MAURI CID, RAMON

000502

30/04/2021

22/04/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

28,85

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000503

30/04/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

173,14

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000504

30/04/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

82,12

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000505

30/04/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

278,69

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000506

30/04/2021

NETEJA CLAVEGUERAM C/30 Nº56

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

110,00

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

000507

30/04/2021

NETEJA CLAVEGUERAM C/25 Nº14

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

88,00

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

000508

30/04/2021

30/04/2021

LLOGUER WC PORTÀTIL MERCAT SETMANAL ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

145,20

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

000509

30/04/2021

10/04/2021

APERITIU CURS SOLDADURA AL VIVER D'EMPRESES.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

54,87

B55742985

PASTISSERS I FORNERS ARTESANS, S.L.

000510

30/04/2021

RETIRADA VEHICLES DAVANT AJ. PER OBRES DIPUTACIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

726,00

B43495043

SAPIÑA MIRO MOTOR BIKES, S.L.

000511

30/04/2021

ROSES SANT JORDI

COMPTABILITAT

CRISTIAN

Conformada

35,00

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

21C/905

21C/872

21C/855

21C/973

19/04/2021

16/04/2021

28/04/2021

202100909 13/04/2021

202100901 13/04/2021

210180

GM/169

000241

23042021

07/04/2021

23/04/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000512

Nom Tercer
30/04/2021

20042021

20/04/2021

QUEVIURES CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

26,20

78579931V

BONET GUART, CARME

000513

30/04/2021

27/04/2021

ROSES SANT JORDI

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

55,00

40907922F

LIMBOS RICARDO, ROSA

000514

30/04/2021

DIETES G. GOMEZ TORNS DIES 24 I 25 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000515

30/04/2021

DIETES V. ROYO TORNS DIES 3 I 4 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

25,10

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000516

30/04/2021

REPARACIONS PORTA ENTRADA CAMRADIO

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

179,62

B55732093

FUSTERIA I MOBILIARI UNDEKO S.L.U.

000517

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000518

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000519

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000520

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000521

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000522

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

27042021

242504202128/04/2021

34042021

A210042

08/04/2021

01/04/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

30112020

20/04/2021

LLUMS DECORACIÓ NADAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,50

29102020

20/04/2021

MATERIALS PER PROTECCIÓ COVID CEMENTIRI TOT
SANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,25

05012021

20/04/2021

MATERIALS CAVALCADA REIS LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

11,20

23022021

20/04/2021

MATERIALS PER CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

22,80

08122020

20/04/2021

MATERIALS PER ACTES MARATÓ TV3

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,15

13092020

20/04/2021

MATERIALS PER NETEJAR INSTAL·LACIONS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

32,20

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000523

Nom Tercer
30/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

241120202 20/04/2021

MATERIALS VARIS PER SERVEIS SOCIALS.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2,00

X4004336J

LIN, GUAN BIN

000524

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

28072020

20/04/2021

MATERIAL PER COMISSIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

70,75

000525

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

23072020

08/04/2020

MATERIALS PER ACTES SANT JORDI

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,15

000526

30/04/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

02022021

08/04/2021

MATERIALS PROTECCIÓ COVID ELECCIONS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,75

000527

30/04/2021

A58417346

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

10016961

06/04/2021

SUBSCRIPCIÓ SMARTECA SOLUCIONS FISCALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

138,84

000528

30/04/2021

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

GESTIÓ LABORAL DOCUMENTAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

424,00

000529

30/04/2021

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

DIETES C. BRULL TORNS 3 I 4 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

000530

30/04/2021

DIETES C. BRULL TORNS 20 I 21 MARÇ 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

000531

30/04/2021

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

13/04/2021

DIETES C. BRULL TORN 10 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,00

000532

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

12/04/2021

TÒNER CYAN/MAGENTA IMPRESORA RECEPCIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

307,75

000533

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

12/04/2021

TÒNER NEGRE SECRETARIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

75,84

10110

Data Fac.

26/03/2021

030404202113/04/2021

202103202113/04/2021

10042021

A/216363

A/216364

Import fac.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000534

Nom Tercer
30/04/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

31/03/2021
VENF-0673452

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000535

30/04/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

681,70

CARBURANT BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

113,02

000536

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

TÒNER GROC SECRETARIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

112,76

000537

30/04/2021

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

69,02

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

000538

30/04/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

CONSUM ENLLUMENAT NADAL 2020-2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

458,75

000539

30/04/2021

SUB. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

9.367,15

U55564256

UTE ESE CAMARLES

000540

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

06/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. URBANISME ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

5,43

000541

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

06/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. INTERVENCIÓ ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

20,05

000542

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

06/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. INTERVENCIÓ ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,87

000543

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

06/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. SECRETARIA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

20,05

000544

30/04/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

07/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. POLICIA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10,26

09/04/2021
2021/00000138

A/216368

16/04/2021

FAC2021A6901/04/2021

FC2020-00431/03/2021

FC2021-00331/03/2021

A/216291

A/216292

A/216293

A/216294

A/216315

Import fac.
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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
000545

Nom Tercer
30/04/2021

A/216316

07/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. LLAR D'INFANTS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,37

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000546

30/04/2021

07/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. RECEPCIÓ ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

64,46

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000547

30/04/2021

07/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. BIBLIOTECA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,49

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000548

30/04/2021

07/04/2021

CÀNON IMPRESORA DEP. OFICINES ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

136,54

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000549

30/04/2021

07/04/2021

NETEJA PARROQUIA ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,00

NETEJADORES

NETEJADORES MPALS.

000550

30/04/2021

210414530301/04/2021

MANT. ASCENSOR C.INT. ARRÒS ABRIL-JUNY.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

424,67

F20025318

ORONA, S.COOP.

000551

30/04/2021

39200

01/04/2021

MANTENIMENT ASCENSOR 2N TRIM COL·LEGI

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

484,00

B08875205

ASCENSORES ENINTER S.L.

000552

30/04/2021

06/04/2021

RENOVACIONS T-CAT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

95,11

Q0801175A

CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA

000553

30/04/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

000554

30/04/2021

CARBURANT BRIGADA/ POLICIA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

261,86

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

000555

30/04/2021

ASSEG. ANUAL VEHICL POLICIA SEAT A.
9/4/21-9/4/22

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

394,08

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

A/216317

A/216318

A/216319

042021

34399

121000808101/04/2021

880136269430/04/2021

09042021

09/04/2021

QUOTA ABRIL RENTING VEHICLE POLICIA 7293-LCC

Import fac.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000556

Nom Tercer
30/04/2021

13042021

13/04/2021

ASSEG. ANUAL TRACTOR. 11/04/2021-11/04/2022

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

208,79

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

000557

30/04/2021

PLACA METRACRILAT INAGURACIÓ CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

87,12

B55607584

IMPRESIONES DIGITALES DEL BAIX EBRE,S.L.

000558

30/04/2021

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

000559

30/04/2021

B01994037

EXPLOTACIONS AGRO-INDUSTRIAL CURTO RODRIGUEZ,S.L.

000560

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000561

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000562

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000563

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000564

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000565

30/04/2021

B59383596

ABS INFORMATICA, S.L.

000566

30/04/2021

B43665256

LA VEU DE L'EBRE, S.L.

94

113

2021/023

15/04/2021

Imp. Pndt. Ord.

08/04/2021

GRAVACIONS PLAQUETES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

55,71

08/04/2021

TREBALLS REALITZATS EN RETRO MIXTA CURVA FILATO

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

232,93

MATERIALS CONSTRUCCIÓ ALMACENT AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

-30,25

MATERIALS CONSTRUCCIÓ ESCOLES CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,87

MATERIALS CONSTRUCCIÓ PL. DON DIEGO DE LEON

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,88

PANOT PER REPARACIONS C/28.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

71,81

MATERIALS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

98,49

2N TRIM MANTENIMENT PROGRAMA ABSIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.118,65

SERVEI PUBLICITARI SETMANARI L'EBRE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.331,00

210902077831/03/2021

210900777 31/03/2021

210900780 31/03/2021

210900779 31/03/2021

210900776 31/03/2021

12/04/2021
FAV-21300-001007

121

Import fac.

31/03/2021
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000567

Nom Tercer
30/04/2021

A8402

12/04/2021

MATERIALS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

0,06

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000568

30/04/2021

10/04/2021

MATERIALS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

299,83

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000569

30/04/2021

10/04/2021

REVISIÓ ERROR IMPRESSIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

52,03

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000570

30/04/2021

20/04/2021

SUBSCRIPCIÓ ANUAL OFFICE 365

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2.247,72

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000571

30/04/2021

CÀNON AIGUA ACA, CONSUM I QUOTES FIXES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

302,40

A60401585

AIGUES DE CATALUNYA, S.A.

000572

30/04/2021

ASSEGURANÇA MÈDICA/ DENTAL FUNCIONARIS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.423,64

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

000573

30/04/2021

24/04/2021

MATERIAL CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

598,03

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000574

30/04/2021

23/04/2021

COMPROVACIONS DIVERSES, REVISIÓ I INFORME C.
LECTU

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000575

30/04/2021

23/04/2021

REVISIÓ ERRORS IMPRESSIÓ DEP. URBANISME

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000576

30/04/2021

13/04/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

282,83

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000577

30/04/2021

MANTENIMENT CALEFACCIÓ COL·LEGI LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

117,53

A43017631

CALFRI, S.A.

55548

N-000558

N-000587

08/04/2021
02021FC0034796

01/04/2021
003439_0421_03791567

63051

N-000610

N-000609

21C/817

108100505 12/04/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

10
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000578

Nom Tercer
30/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

108100498 12/04/2021

MANTENIMENT CALEFACCIÓ COL·LEGI CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

119,33

A43017631

CALFRI, S.A.

000579

30/04/2021

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

SP456

ÀRIDS RECICLATS REPARACIÓ CAMINS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

41,64

000580

30/04/2021

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

LIQ. SERVEI TRACTAMENT RESIDUS MARÇ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8.704,54

000581

30/04/2021

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

ADOBS MANTNIMENT ZONES AJARDINADES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

299,63

000582

30/04/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

MANTENIMENT ASCENSOR CASAL D'AVIS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

161,56

000583

30/04/2021

MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

192,15

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

000584

30/04/2021

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

TRAMESA BUROFAX 08/04/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

31,75

000585

30/04/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADOR AFIC. AJUNT. ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

120,99

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000586

30/04/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

96,79

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000587

30/04/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

72,59

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000588

30/04/2021

SERVEI TRAMESA CORRESPONDÈNCIA MARÇ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

101,31

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

19042021

21C/741

Data Fac.

31/03/2021

19/04/2021

06/04/2021

910055009201/04/2021

910055009101/04/2021

441410

08/04/2021

01/04/2021
0000051530/2021

01/04/2021
0000058039/2021

01/04/2021
0000065255/2021

400309107231/03/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

11
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000589

Nom Tercer
30/04/2021

Data Fac.

19/04/2021
TA6NE0145215

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000590

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000591

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000592

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000593

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000594

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000595

30/04/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000596

30/04/2021

A82009812

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

000597

30/04/2021

52601222S

ESCODA PLA, MARIA NATIVIDAD

000598

30/04/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000599

30/04/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

19/04/2021
TA6NE0145220

19/04/2021
TA6NE0145217

19/04/2021
TA6NE0145214

19/04/2021
TA6NE0145219

19/04/2021
TA6NE0145216

19/04/2021
TA6NE0145218

19/04/2021
A400081902590421

VE134

26/04/2021

101104202121/04/2021

212203202121/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

L.TELÈFON ASCENSOR COL·LEGI ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

31,56

ADSL J.PAU

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

61,30

TEL. COL·LEGI CAMARLES ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,40

L.TELÈFON, ADSL I FAX POLICIA LOCAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

89,56

TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,36

L. ADSL SALA POLIVALENT ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

78,40

L. TELÈFON DEIXALLERIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,40

TELÈFON MÓBIL POLICIA/BRIGADA 16/03-15/04

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

252,80

TELA PER DECORACIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

41,40

DIETES G.GOMEZ TORNS DIES 10 I 11 ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,00

DIETES G.GOMEZ TORNS DIES 21 I 22 MARÇ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

25,00

COMUNIONS LLIGALLOS.

Import fac.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

12
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
000600

Nom Tercer
30/04/2021

Núm. Fac.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

20/04/2021

TELÈFON XAVI ESTACIÓ METEOROLÒGICA I
AUTOCARAVANES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

98,99

B43395276

VE
210847
FONTALLUM, S.L.

000601

30/04/2021

171804202119/04/2021

DIETES V. ROYO TORNS DIES 17 I 18 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000602

30/04/2021

A43227628

CLAREL

000603

30/04/2021

52605719G

PANISELLO SENTIS, BLANCA

000604

30/04/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000605

30/04/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

000606

18/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

000607

30/04/2021

A61397212

ENTORNO DIGITAL, S.A.

000608

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000609

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000610

30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

19042021

19/04/2021

LLEIXIU W.C AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2,18

219

30/04/2021

FLORS PL. DON DIEGO DE LEON

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

26,00

13/04/2021

DIETES V. ROYO TORNS DIA 11 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,00

11042021

21042021

21/04/2021

FLORS DIADA SANT JORDI

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

68,49

21042021

21/04/2021

QUEVIURES CENTRE DE DIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

169,19

00404929

21/04/2021

RENOVACIÓ DOMINI CAMARLES.CAT 21/04/21-20/04/22

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

47,19

PANOT PER REPARACIONS VORERES.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,45

MATERIALS REPARACIONS FAROLES LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

23,23

MATERIALS BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

21,42

210900936 15/04/2021

210900937 15/04/2021

210900934 15/04/2021

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

13
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000611

Nom Tercer
30/04/2021

210900935 15/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000612

30/04/2021

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

000613

30/04/2021

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

000614

30/04/2021

B43894989

LUXIFORM TORTOSA, S.L.

000615

30/04/2021

B43894989

LUXIFORM TORTOSA, S.L.

000616

30/04/2021

J43936095

FERRERES SCP

000617

30/04/2021

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000618

30/04/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

000619

30/04/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

000620

30/04/2021

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000621

30/04/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

10151

SP479

Data Fac.

27/04/2021

30/04/2021

VT2100560 30/04/2021

VT2100559 30/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

MATERIALS PARKING AUTOCARAVANES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,03

GESTIÓ LABORAL NOMINES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

424,00

ÀRIDS RECICLATS REPARACIÓ CAMINS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

89,10

MATERIALS ELECTRICS DEPENDENCIES MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

196,02

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

218,18

A/8

21/04/2021

LLOGUER CADIRES COMUNIOS LLIGLLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

90,75

68301

30/04/2021

MATERIAL ELECTRIC CAMP FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

103,62

2021/1/13230/04/2021

CATERING LLAR D'INFANTS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,37

CATERING CENTRE DE DIA ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

773,85

30/04/2021

MATERIAL ELECTRIC CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

0,12

30/04/2021

REVISIÓ ACCÉS ILO/SERVEI TÈCNIC APEIRON

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

100,13

2021/1/13330/04/2021

A8493

N-000657

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

14
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000622

Nom Tercer
30/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

FRAV48621315/04/2021

NETEJADOR ÀCID DISINCRUSTANT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

471,90

A01049725

ZORELOR S.A

000623

30/04/2021

A01049725

ZORELOR S.A

FRAV48621415/04/2021

SUBM. PINTURA IMPERMEABILITZANT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

240,97

000624

30/04/2021

B43741057

CURMAC ELEVACIO, S.L.

102

20/04/2021

OLI MOTOR PER VEHICLE BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,57

000625

30/04/2021

A43655133

HERRAIZ-SISTEMES, S.A.

30/04/2021

ASPERSOR PER ZONES AJARDINADES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

217,87

000626

30/04/2021

B55681191

JM ELECTRONICA TORTOSA, S.L.

30/04/2021

UTILLATGE EQUIP DE SÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

49,82

000627

30/04/2021

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

UTILLATGE PER ELECTRICISTA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

36,90

000628

30/04/2021

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

MATERIALS FONTANERIA VESTIDOR CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

159,41

000629

30/04/2021

A08522955

ETRA BONAL, S.A.

26/04/2021

REPARACIÓ SEMÀFOR ENFRONT CAMP FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.134,02

000630

30/04/2021

A43655133

HERRAIZ-SISTEMES, S.A.

15/04/2021

REPARACIÓ TUBERIES AIGUA COL·LEGIS CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

401,70

000631

30/04/2021

A43655133

HERRAIZ-SISTEMES, S.A.

15/04/2021

DIFUSOR REG PER ZONES AJARDINADES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

67,34

000632

30/04/2021

SUBM. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

9.367,18

U55564256

UTE ESE CAMARLES

2101873

A/210448

68300

Data Fac.

30/04/2021

121040039130/04/2021

21-00477

2101561

2101562

FC2021-00530/04/2021

Import fac.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

15
10/09/2021

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
000633

Nom Tercer
30/04/2021

1021A54

28/04/2021

INATERCIÓ PUBLICITÀRIA DIARI MÉS EBRE SETMANA
CULT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

356,95

B43808294

LIMICOLA, S.L.

000634

30/04/2021

F07-2021

28/04/2021

RECOLLIDA GOSSOS I GATS ABANDONATS AL MUNICIPI

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.815,00

G43649326

A.R.C.A.

000635

30/04/2021

12777

20/04/2021

QUEVIURES C.I.ARRÒS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

38,21

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000636

30/04/2021

27/04/2021

PREMI GUANYADORA CONCURS FOTOGRAFIA SET.
CULTURAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

150,00

78579929S

BOVE BONET, GEMMA

000637

30/04/2021

27/04/2021

PREMI CONCURS FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE SET. CULT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

150,00

47620523N

GAYA SALVADO, JOEL

000638

30/04/2021

S2101484

30/04/2021

SUBSCRIPCIÓ ANUAL DIARI TARRAGONA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

415,00

A43056787

PROMICSA

000639

30/04/2021

628

29/04/2021

MATERIAL D'OFICINA AJUNTAMENT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

177,20

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

000640

30/04/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

71,45

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

000641

30/04/2021

COSTOS INVERSIONS RECOLLIDA RESIDUAL ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2.586,38

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000642

30/04/2021

SERVEI RECOLLIDA RESIDUS ABRIL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

3.392,02

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000643

30/04/2021

MATERIALS VARIS BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2,83

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

27042021

27042021

27/04/2021
2021/S/1116

ABR2021

ABR21

28/04/2021

28/04/2021

210901083 30/04/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

16
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000644

Nom Tercer
30/04/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

210901084 30/04/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000645

30/04/2021

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

MATERIALS VARIS BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

23,96

PUNT ACCÉS WIFI ESTACIÓ METEROLÒGICA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,46

000646

30/04/2021

G43306349

CLUB DE FUTBOL CAMARLES

01/04/2021

SUBVENCIÓ ACTIVITAT MES D'ABRIL C.F.CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.800,00

000647

30/04/2021

B55742985

PASTISSERS I FORNERS ARTESANS, S.L.

27/04/2021

ESMORZAR ELECCIONS 14/02/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

4,80

000648

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM. ELECTRIC BOMBES SANEJAMENT
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

40,52

000649

30/04/2021

SUBM. ELECTRIC CAMP DE FUTBOL 31/01/21-01/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

729,68

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000650

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM. ELECTRIC CASAL/C. DIA 28/02/21-31/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

680,50

000651

30/04/2021

SUBM. ELECTRIC CEMENTIRI 27/10/20-31/12/20

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

61,46

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000652

30/04/2021

SUBM. ELECTRIC BIBLIOTECA 27/02/21-31/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

67,03

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000653

30/04/2021

SUBM. ELECTRIC ASS. DONES/AMPA 28/02/21-31/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

41,22

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000654

30/04/2021

SUBM. ELECTRIC ASCENSOR COLE CAM
28/02/21-31/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

70,80

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

121040039030/04/2021

02/2021

270421

13/04/2021
PNR101N0115968

06/04/2021
PLR101N0147991

06/04/2021
PLR101N0148039

05/04/2021
PNR108N006714

05/04/2021
PNR101N0100420

05/04/2021
PLR101N0144265

07/04/2021
PNR101N0105640

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

17
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000655

Nom Tercer
30/04/2021

Data Fac.

22/04/2021
PLR101N0179588

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000656

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000657

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000658

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000659

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000660

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000661

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000662

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000663

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000664

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000665

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

15/04/2021
PLR101N0171337

13/04/2021
PMR101N0150995

13/04/2021
PPR101N0050245

13/04/2021
PNR101N0116042

14/04/2021
PNR101N0117292

14/04/2021
PLR101N0169504

14/04/2021
PNR101N0117754

14/04/2021
PNR101N0117758

16/04/2021
PNR101N0116012

13/04/2021
PLR101N0166924

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM. ELECTRIC P.BCN/OF. SERVEIS
31/12/20-21/02/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

121,40

SUBM. ELECTRIC OFICINA TURISME 01/03/21-05/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

338,13

SUBM. ELECTRIC POLIESPORTIU 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CRISTIAN

Conformada

40,73

SUBM. ELECTRIC LOCAL JOVENTUT 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

65,44

SUBM. ELECTRIC ZONA POLI/T.AIGUA
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

84,43

SUBM. ELECTRIC FONT PRESIDENTS 01/03/21-05/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

78,43

SUBM. ELECTRIC CAMP FUTBOL 01/03/21-05/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

777,16

SUBM. ELECTRIC C.I.ARRÒS 01/03/21-05/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

250,57

SUBM. ELECTRIC LLAR D'INFANTS 28/02/21-05/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

216,12

SUBM. ELECTRIC CASAL CAMARLENC 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,90

SUBM ELECTRIC COL·LEGI LLIGALLOS
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

136,67

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

18
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000666

Nom Tercer
30/04/2021

Data Fac.

13/04/2021
PLR101N0166922

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000667

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000668

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000669

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000670

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000671

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000672

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000673

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000674

30/04/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000675

30/08/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000676

30/04/2021

B43345842

COLOMINES, S.L.

13/04/2021
PLR101N0115965

13/04/2021
PNR101N0115968

13/04/2021
PLR101N0166919

13/04/2021
PNR101N0115983

13/04/2021
PNR101N0115957

13/04/2021
PNR101N0115970

13/04/2021
PMR101N0150993

13/04/2021
PLR101N0166921

16/04/2021
PNR101N0120590

210004775 29/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM. ELECTRIC OFICINA AIG. CAT.
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

34,75

SUBM ELECTRIC POLIESPORTIU/PISCI
01/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,37

SUBM. ELECTRIC BOMBEIG 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

40,52

SUBM. ELECTRIC PAVELLO ESPORTIU
28/02/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

916,05

SUBM. ELECTRIC CAP LLIGALLOS 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

104,19

SUBM. ELECTRIC SEMÀFOR 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

255,04

SUBM. ELECTRIC COL·LEGI CAMARLES
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

202,61

SUBM ELECTRIC COL·LEGI LLIGALLOS
04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,63

SUBM ELECTRIC AJUNTAMENT 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

306,03

SUBM ELECTRIC COL·LEGI CAMARLES
21/03/21-13/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

470,53

SUBM. AIGUA PER DEP. MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

37,40

Imp. Pndt. Pag.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

19
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000677

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

242504202113/05/2021

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

000678

31/05/2021

35036113Y

SERRANO PILAR, M.CARMEN

DIETES C. BRULL TORNS 24 I 25 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

DIETES C. SERRANO TORNS 17 I 18 ABRIL 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

000679

31/05/2021

35036113Y

SERRANO PILAR, M.CARMEN

13/05/2021

DESPLAÇAMENT JUDICI DELICTES LLEUS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10,80

000680

31/05/2021

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

04/05/2021

MATERIALS REPARACIONS PL. DON DIEGO DE LEON

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

11,60

000681

31/05/2021

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

MATERIALS REPARACIÓ FONT DE COLORS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

301,28

000682

31/05/2021

CARBURANT BRIGADA/POLICIA MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

780,41

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000683

31/05/2021

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

LLOGUER MAIG WC PORTÀTIL PER MERCAT SETMANAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

145,20

000684

31/05/2021

SUBM. AIGUA PER DEPENDENCIES MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,92

B43345842

COLOMINES, S.L.

000685

31/05/2021

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

GESTIÓ LABORAL MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

424,00

000686

31/05/2021

B43045897

HIERROS DELTA, S.L.

22/05/2021

MATERIALS REPARACIONS VARIES BRIGADA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

280,64

000687

31/05/2021

05/05/2021

ASSEGUR. MOTO POLICIA T009641AW
14/05/21-14/05/22

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

164,47

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

171804202113/05/2021

22042021

U/215

U/216

04/05/2021

31/05/2021
2021/00001550

210243

31/05/2021

210006323 27/05/2021

10185

FC210788

05052021

27/05/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

20
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000688

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

910055747501/05/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

000689

31/05/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

MANTENIMENT ASCENSOR CASAL AVIS MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

161,56

MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

192,15

000690

31/05/2021

QUOTA MAIG RENTING VEHICLE POLICIA 7293-LLC

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

000691

31/05/2021

SUBM. MASCARETES FFP2

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

375,00

A43501352

T.Q. TECNOL, S.A.

000692

31/05/2021

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

SUBM. PRODUCTES NETEJA I GEL HIDROALCOHÒLIC

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

954,38

000693

31/05/2021

ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ D'ACTES DESTAPA'T
CANAL21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.210,00

B43996941

TELEVISIO TEVEON EBRE, S.L

000694

31/05/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

CATERING C. DIA MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

739,20

000695

31/05/2021

A82090952

MOTORPRESS IBERICA, S.A.

06/05/2021

SUBSCRIP. REVISTA BIBLIOTECA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

33,60

000696

31/05/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

04/05/2021

QUEVIURES C.I.A

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

91,78

000697

31/05/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

QUEVIURES C.I.A

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

84,43

000698

31/05/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

QUEVIURES C.I.A

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

79,18

910055747401/05/2021

121004506731/05/2021

FV2118786 13/05/2021

30/05/2021
FAC2021A127

212145

30/05/2021

2021/1/16331/05/2021

06052021

13600

14721

15032

21/05/2021

27/05/2021

Import fac.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

21
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000699

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

FC2021-00631/05/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

000700

31/05/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

SUBM. I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

9.367,18

CATERING RACÓ DEL PETIT MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

62,65

000701

31/05/2021

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

31/05/2021

MATERIAL ELÈCTRIC COL·LEGI CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,35

000702

31/05/2021

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

31/05/2021

ÀRIDS RECICLATS REPARACIÓ CAMINS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,25

000703

31/05/2021

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

CÀNON IMPRESORA POLICIA LOCAL MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

72,52

000704

31/05/2021

E55654396

AUDI PINTURES C.B.

000705

31/05/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000706

31/05/2021

40923967K

VALLS GAS, JUAN RAMON

000707

31/05/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000708

31/05/2021

P4300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000709

31/05/2021

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

2021/1/16231/05/2021

85387

SP501

31/05/2021
2021/S/1552

8824

N000796

57

MAIG21

Imp. Pndt. Ord.

31/05/2021

PINTURA OBRES VARIES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

355,74

31/05/2021

COMPROVACIONS, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

39,02

31/05/2021

REPARACIÓ BOMBA SUMERGIBLE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

473,11

CARBURANT POLICIA/BRIGADA MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

780,41

SERVEI RECOLLIDA RESIDUS MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8.551,46

COSTOS RECOLLIDA RESIDUS MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2.586,38

31/05/2021
2021/00001550

MAIG2021

Import fac.
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31/05/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

22
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000710

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

151605202126/05/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000711

31/05/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

000712

31/05/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

000713

31/05/2021

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

DIETES G. GOMEZ TORNS DIES 15 I 16 MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

19,00

260502021 26/05/2021

QUEVIURES C. DIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

61,33

260052021 26/05/2021

QUEVIURES C. DIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

103,51

20052021

MATERIALS POLICIA LOCAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,30

000714

31/05/2021

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

MATERIALS CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

45,50

000715

31/05/2021

ABONAMENT DEVOLUCIÓ MATERIALS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

-35,94

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

000716

31/05/2021

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

58,04

000717

31/05/2021

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

141,27

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

000718

31/05/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OF. AJ. MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

120,99

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000719

31/05/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ. MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

72,59

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000720

31/05/2021

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

51,36

20/05/2021

200052021 20/05/2021

221050008931/05/2021

121050040631/05/2021

121050040531/05/2021

01/05/2021
0000069060/2021

01/05/2021
0000078130/2021

21C/1134

11/05/2021

Import fac.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

23
10/09/2021

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
000721

Nom Tercer
31/05/2021

21C/1046

04/05/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

181,50

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

000722

31/05/2021

QUOTA RENTING IMPRESSORA BIBLIOTECA MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

96,79

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

000723

31/05/2021

ASSEGURANÇA PYME 10/05/2021-10/05/2022

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

5.461,91

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

000724

31/05/2021

27/05/2021

LLICÈNCIA ANUAL APLICACIÓ BANDOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

350,90

B22414163

TECNAX TECNOLOGIAS S.L.

000725

31/05/2021

11/2021

20/05/2021

XARXES CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

158,21

40926430T

ALEGRE SPORTS

000726

31/05/2021

H28-2021

26/05/2021

TALLER COOPERATIU D'ART MURAL .

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

428,95

47857711R

ROCA ESQUERRE, JOAN

000727

31/05/2021

27/05/2021

TINTA NEGRA IMPRESSORA C.I.A

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

42,91

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

000728

31/05/2021

27/05/2021

TÒNER NEGRE IMPRESSORA LLAR D'INFANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

75,84

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000729

31/05/2021

25/05/2021

BANDEROLES CÓRNER CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

84,24

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

000730

31/05/2021

MATERIALS REPARACIONS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.014,66

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000731

31/05/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

13,37

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

01/05/2021
0000072608/2021

27/05/2021
690014182359

010070

N000784

A/216471

246

210901269 15/05/2021

210901268 15/05/2021

PL. DON DIEGO DE LEON.

MATERIALS REPARACIONS CAMP DE FUTBOL
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

24
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000732

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

210901270 15/05/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000733

31/05/2021

B43894989

LUXIFORM TORTOSA, S.L.

MATERIALS REPARACIONS FONT

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

28,44

MATERIALS ELECTRICS DEPENDENCIES MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

65,34

000734

31/05/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

14/05/2021

REVISIÓ PROGRAMA DEP. URBANISME

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

52,03

000735

31/05/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

19052021

18/05/2021

MATERIAL ESTACIÓ METEOROLÒGICA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1,25

000736

31/05/2021

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

01052021

13/05/2021

DIETES C.BRULL TORN DIA 1 DE MAIG DE 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,00

000737

31/05/2021

DIETES C.BRULL TORNS DIES 8 I 9 DE MAIG DE 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

47620527Q

BRULL CABRERA, CRISTIAN

000738

31/05/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

DIETES V.ROYO TORNS DIES 8 I 9 DE MAIG DE 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,00

000739

31/05/2021

B43494145

EL MOLA VIVERS, S.L.

10/05/2021

MATERIAL HORT LLAR D'INFANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

15,25

000740

31/05/2021

78582379G

MAURI FERRE, JOAQUIM

10/05/2021

DESPLAÇAMENT JOAQUIM ECOMUSEU

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

3,88

000741

31/05/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

07/05/2021

DIETES G.GOMEZ TORN DIA 2 DE MAIG DE 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,00

000742

31/05/2021

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

MATERIAL CASAL JOVE

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

30,59

VT2100638 14/05/2021

N000747

080905202113/05/2021

080905202113/05/2021

10052021

10052021

02052021

07052021

07/05/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

25
10/09/2021

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
000743

Nom Tercer
31/05/2021

04052021

04/05/2021

SERVEI NETEJA PARROQUIA LLIGALLOS MAIG 2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,00

NETEJADORES

NETEJADORES MPALS.

000744

31/05/2021

08/05/2021

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

156,59

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000745

31/05/2021

121050018415/05/2021

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

105,02

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

000746

31/05/2021

MATERIALS ELECTRICS PISCINA MUNICIPAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

125,04

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

000747

31/05/2021

03/05/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

32,25

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000748

31/05/2021

03/05/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,91

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000749

31/05/2021

03/05/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. INTERVENCIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

21,42

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000750

31/05/2021

03/05/2021

CÀNON IMPRESSORA DEP. URBANISME

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,48

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000751

31/05/2021

05/05/2021

CÀNON IMPRESSORA POLICIA LOCAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

12,27

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000752

31/05/2021

05/05/2021

CÀNON IMPRESSORA LLAR D'INFANTS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10,88

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000753

31/05/2021

05/05/2021

CÀNON IMPRESSORA RECEPCIÓ

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

57,57

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

72369

121050018515/05/2021

A/216385

A/216384

A/216383

A/216382

A/216405

A/216406

A/216407
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

26
10/09/2021

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
000754

Nom Tercer
31/05/2021

A/216408

05/05/2021

CÀNON IMPRESSORA BIBLIOTECA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,05

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000755

31/05/2021

05/05/2021

CÀNON IMPRESSORA OFICINA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

109,57

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

000756

31/05/2021

14/05/2021

SERVEI DESRATIFICACIÓ C.I.A MAIG-JUNY

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

121,00

B43707140

AGROSERVEIS CAT, S.L.

000757

31/05/2021

03/05/2021

SUBVENCIÓ ACT. MARÇ C.F.CAMARLES

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.800,00

G43306349

CLUB DE FUTBOL CAMARLES

000758

31/05/2021

INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR C.I.ARRÒS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

128,32

B08658601

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION,S.L.UNIPERSONAL

000759

31/05/2021

ENTREPANTS PARTICIPANTS CURSA CICLISTA LA GARBA.

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

237,60

B43643287

ALIMENTS PREPARATS MACO S.L

000760

31/05/2021

COSTOS DE TRACTAMENT DE RESIDUS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

10.169,55

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000761

31/05/2021

MATERIALS ELECTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

149,57

A43655133

HERRAIZ-SISTEMES, S.A.

000762

31/05/2021

ASSEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS AJ. MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

1.423,64

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

000763

31/05/2021

15/05/2021

MATERIAL REPARACIONS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

247,87

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

000764

31/05/2021

08/05/2021

ABONAMENT MATERIALS ELÈCTRICS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

-486,94

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

A/216409

A/210449

01/2021

EI2104190118/05/2021

1/000090

ABR.21

2102114

07/05/2021

17/05/2021

14/05/2021

01/05/2021
003439_0521_05077455

76246

72368

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

27
10/09/2021

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
000765

Nom Tercer
31/05/2021

13052021

13/05/2021

COPIA CLAU BIBLIOTECA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,00

47623293E

MULTISERVEIS MARIN

000766

31/05/2021

18/05/2021

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

14,54

20025770S

GARCIA MOLINA, ANGEL

000767

31/05/2021

27/05/2021

PARKING TORTOSA URBANISME

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

2,55

47627165F

SOLE FUMADO, RICARD

000768

31/05/2021

ABONAMENT MATERIAL ELÈCTRIC DEP. MUNICIPALS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

-117,12

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

000769

31/05/2021

PRODUCTES C.I.A

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

24,12

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

000770

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRIC COBERTA 1 OCTUBRE
21/03/21-14/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

34,28

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000771

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRIC FONT PRESIDENTS 05/04/21-22/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

91,37

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000772

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRIC LLAR D'INFANTS 05/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

95,63

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000773

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRIC ASCENSOR COLE CAM
31/03/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

48,39

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000774

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRIC C.I.A 05/04/21-22/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

111,62

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000775

31/05/2021

SUBM. ELÉCTRICPAVELLÓ ESPORTIU 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

100,81

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

339

27052021

221050277231/05/2021

14913

25/05/2021

17/05/2021
PLR101N0221209

07/05/2021
PNR108N0008025

07/05/2021
PNR108N0008046

07/05/2021
PNR108N0008047

07/05/2021
PNR108N0008048

07/05/2021
PLR108N0014887

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

28
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000776

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

07/05/2021
PNR101N0142623

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000777

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000778

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000779

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000780

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000781

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000782

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000783

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000784

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000785

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000786

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

07/05/2021
PLR108N0014888

17/05/2021
PNR108N0008258

13/05/2021
PLR108N0015106

13/05/2021
PPR108N0003896

13/05/2021
PMR108N0008654

13/05/2021
PLR108N0015104

13/05/2021
PLR108N0015105

13/05/2021
PNR108N0008229

13/05/2021
PNR108N0008164

13/05/2021
PMR108N0008655

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM. ELÉCTRIC CAP CAMARLES 04/03/21-08/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

252,22

SUBM. ELÉCTRIC CAMP DE FUTBOL 05/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

257,63

SUBM. ELÉCTRIC COLE INFANTIL CAM
13/04/21-22/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

149,47

SUBM.ELÉCTRIC COL·LEGI LLIGALLOS
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

56,08

SUBM.ELÉCTRIC LOCAL JOVENTUT 08/04/21-22/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

27,59

SUBM.ELÉCTRIC COL·LEGI LLIGALLOS
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

25,33

SUBM.ELÉCTRIC AJUNTAMENT 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

116,41

SUBM.ELÉCTRIC OF. AIGÜES CAT 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

13,06

SUBM.ELÉCTRIC COL·LEGI CAMARLES
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

63,46

SUBM.ELÉCTRIC CAP CAMARLES 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

95,23

SUBM.ELÉCTRIC POLIESPORTIU 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

15,13

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

29
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000787

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

13/05/2021
PNR108N0008232

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000788

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000789

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000790

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000791

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000792

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000793

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000794

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000795

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000796

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000797

31/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

13/05/2021
PNR108N0008230

13/05/2021
PNR108N0008234

13/05/2021
PNR108N0008227

13/05/2021
PNR108N0008226

13/05/2021
PNR108N0008228

13/05/2021
PNR108N0008231

13/05/2021
PNR108N0008227

05/05/2021
PLR108N0014782

05/05/2021
PNR108N0007922

04/05/2021
PLR108N0014743

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

SUBM.ELÉCTRIC ZONA POLI/T. AIGUA
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

32,03

SUBM.ELÉCTRIC CAP LLIGALLOS 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

36,46

SUBM.ELÉCTRIC SEMÀFOR 08/04/21-22/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

91,90

SUBM.ELÉCTRIC BOMBEIG 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

16,59

SUBM.ELÉCTRIC POLIESPORTIU PISCI
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,91

SUBM.ELÉCTRIC COL·LEGI CAMARLES
08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

91,60

SUBM.ELÉCTRIC CASAL CAMARLENC 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

7,11

SUBM.ELÉCTRIC BOMBES LLIGALLOS 08/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

16,59

SUBM.ELÉCTRIC ASS.DONES/AMPA 31/03/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

26,32

SUBM.ELÉCTRIC BIBLIOTECA 31/03/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

38,97

SUBM.ELÉCTRIC CASAL + C. DIA 31/03/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

447,88

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

30
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000798

Nom Tercer
31/05/2021

Data Fac.

06/05/2021
PLR108N0014822

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000799

30/05/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

000800

31/05/2021

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

000801

31/05/2021

B43894989

LUXIFORM TORTOSA, S.L.

000802

31/05/2021

40933722R

ALOMA LLOSA, PAU

000803

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000804

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000805

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000806

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000807

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000808

31/05/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

06/05/2021
PNR101N0138272

121050323715/05/2021

VT2100639 14/05/2021

VE21285

30/05/2021

19/05/2021
TA6NF0143284

16/05/2021
TA6NF0143280

19/05/2021
TA6NF0143283

19/05/2021
TA6NF0143278

19/05/2021
TA6NF0143279

19/05/2021
TA6NF0143281

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

SUBM.ELÉCTRIC OF. TURISME 05/04/21-21/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

80,34

SUBM.ELÉCTRIC CAP CAMARLES 03/02/21-04/03/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

266,28

MATERIALS COBERTA LLIGALLOS

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

789,88

MATERIALS ELÈCTRICS VESTIDORS CAMP DE FUTBOL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

70,14

ARBRES VIA VERDA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

53,46

ADSL J.PAU

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

61,30

L. ADSL SALA POLIVALENT MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

78,40

TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS MAIG

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

20,70

TELÈFON ADSL FAX POLICIA LOCAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

89,56

L. TELÈFON ASCENSOR

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

31,56

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

18,13

COL·LEGI CAMARLES

L. TELÈFON COL·LEGI CAMARLES MAIG

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

31
10/09/2021

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000809

Nom Tercer
31/05/2021

19/05/2021
TA6NF0143282

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

000810

31/05/2021

A82009812

ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

000811

31/05/2021

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

000812

31/05/2021

B43091545

TRAMIT-SOFT, S.L.

000813

31/05/2021

E43115989

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

L. TELÈFON DEIXALLERIA

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

17,40

TELÈFON MÒBIL POLICIA/BRGADA 16/04/21-15/05/2021

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

42,13

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/03/21-17/04/21

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

8,47

01/05/2021

2N TRIM. MANTENIMENT PROGRAMA LABORAL

COMPTABILITAT

CINTA

Conformada

375,10

31/05/2021

REPARACIÓ CUBA I ALTRES.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

1.085,15

19/05/2021
A4000082097590521

01/05/2021
28-E1M0-329941

210536

VE
210721
TALLER GANDIA, C.B.

Import fac.

Total:

Imp. Pndt. Ord.

146.885,76

Imp. Pndt. Pag.

0,00

0,00

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22
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Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021

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 C8914905926A40B58CEBC648E5AB7F50 i data d'emissió 24/01/2022 a les 10:31:22

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 26/10/2021 a les 10:23:09

Transcripció de l'acta número 2021-0000013 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 05/10/2021, 05/10/2021

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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