Acta Junta de govern
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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local, de data 28 de gener de 2022
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 28 de gener de 2022
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 10:00
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet
Assistents:
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Verònica Villa Gonzalez (FIC VP-FIC)

ACORDS
LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27 DE DESEMBRE DE 2021
Aprovada per unanimitat.

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 004/2021
2. RELACIÓ 004-2021 FACTURES PER A L'APROVACIÓ.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 004/2021 que comença amb la núm. Registre
000814 , de Marcel Franch Bertomeu , referent als treballs d’obertura de porta i canviar bombi
porta Casal Jove , per import de 50,82 € i acaba amb el núm. Registre 000894, de Grupo
Electro Stocks S.L.U , referent a la compra de fanals solars fotovoltaics per Enllumenat Públic,
per un import de 14.426,12 €, amb un total de SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (68.825,72 €).
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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

En conseqüència, S'ACORDA:
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1r. Aprovar la relació de factures núm. 004/2021per import total de 68.825,72 .-€
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. DE J.F.F.R DE CANVI DE TITULARITAT DEL NÍNXOL 60X FILA 1À.
EN FAVOR DE PILAR HERRERO QUIROS
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 18 de gener de 2022 amb registre d’entrada 4390390004-1-2022-000082-2 el Senyor
J.F.F.R, amb DNI núm. XXXXXX63E sol·licita el canvi de titularitat del nínxol 60X fila 1 del
Cementiri Municipal, quin titular es el seu difunt pare el Sr. F.F.R, en favor de la senyora
P.H.Q, amb DNI XXXXXX27D.

Fonaments de dret
Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que atorga al municipi
competències de caràcter obligatori en matèria de cementiris.
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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 60X fila 1 en favor de la senyora
P.H.Q, amb DNI núm. XXXXXX27D.
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.
Cinquè.- Fe trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes.

Règim de recursos:
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la llicència
recurs potestatiu de reposició o contenciós administratiu
Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les liquidacions
de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició

4. RESOLUCIÓ SOL. LLICÈNCIA GUAL PERMANENT C. 22, NÚM. XX, SR. A.G.B
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 24 de gener de 2022 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2022-000107-2 s’
ha presentat per part del Sr. A.G.B amb document XXXXXX27T, instància en la que sol·licita
l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer Vint-i-dos, núm. XX de Camarles,
amb una longitud de 4,4 m2 atès que necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe
favorable a la petició de gual sol·licitada.

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

Fonaments de dret

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

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

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

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

L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
estableix, igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 15/02/2022, 15/02/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
21/02/2022 a les 13:52:44

s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
estableixen que la competència per atorgar les llicències recau en l’alcalde.

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. A.G.B amb
document XXXXXX27T, situat al carrer Vint-i-dos, núm. XX de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el
plànol facilitat per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i
mobilitat, Policia Local és de 4,4 metres.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la
llicència disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de
vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’
instal·larà en un lloc visible per als vianants i conductors.

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

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora
de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-dos, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. A.G.B
Quota tributària: 100,10€

La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en
el Padró anual de Taxes i Preus Públics.
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La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb
l'Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

Fet imposable: Placa senyalització gual permanent, carrer carrer Vint-i-dos,
núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. A.G.B
Quota tributària: 50.-€
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Liquidació de la taxa corresponent a la placa, en el moment de rebre la
notificació.

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

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

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

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

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
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Contra els punts de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de la taxa, que no posen fi a la via administrativa recurs de reposició

5. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT, AL CARRER VINT-I-NOU, NÚM. XX, SR.
M.A.G
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 15/12/2021 i número de registre d’entrades 4390390004-1-2021-001881-2 s’ha
presentat per part del Sr. M.A.G amb document XXXXXX44K, instància en la que sol·licita
l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles, amb
una longitud de 2,9 m2 atès que necessita entrar i sortir de l’immoble.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe
favorable a la petició de gual sol·licitada.

Fonaments de dret

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

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

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

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 15/02/2022, 15/02/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
21/02/2022 a les 13:52:44

En aquest cas, l’art. 56 del mateix reglament disposa que “L'ús comú especial es pot
subjectar a la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura
a l'ús públic i les disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de
tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització,
si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des
de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén desestimada”.
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L'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
estableix, igual que fan el 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i el 60 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
estableixen que la competència per atorgar les llicències recau en l’alcalde.

Ordenança reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer- Atorgar la llicència d’ús comú especial per gual permanent al Sr. M.A.G amb
document XXXXXX44K, situat al carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles.
Els metres quadrats de domini públic l’ocupació de la qual es sol·licita segons la instància i el
plànol facilitat per l’interessat i d’acord amb l’informe de l’Àrea de Serveis a la seguretat i
mobilitat, Policia Local és de .2,9 metres.
Es senyalitzarà el gual amb la corresponent placa identificativa, essent a càrrec del titular de la
llicència disposar d’aquesta en bon estat d’acord amb l’Ordenança que regula l’entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de
vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de qualsevol mena. L’esmentada senyal s’
instal·larà en un lloc visible per als vianants i conductors.

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

La taxa per l’ocupació de la via pública de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora
de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i descarrega de mercaderia de
qualsevol mena.
Fet imposable: Gual permanent, carrer Vint-i-nou, núm. XX de Camarles
Subjecte passiu: Sr. M.A.G
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Quota tributària: Vint-i-nou, núm. XX

La liquidació de la taxa corresponent al gual i contra gual, es generarà en
el Padró anual de Taxes i Preus Públics.
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La taxa corresponent a la placa de senyalització del gual de conformitat amb
l'Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrera i
descarrega de mercaderia de qualsevol mena.
Fet imposable: Placa senyalització gual permanent, carrer Vint-i-nou, núm. XX
de Camarles
Subjecte passiu: Sr. M.A.G
Quota tributària: 50.-€

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

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

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

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

Quart.- Notificar la present resolució al interessat amb el règim de recursos adient.
Cinqué.- Comunicar la present resolució a les Àrees de Serveis a la seguretat i mobilitat,
Policia Local i a Tresoreria.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
6. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 32/20 DE A.N.T PER
REACONDICIONAMENT DEL MUR EXTERIOR I PAVIMENT CONTORN DE LA
PISCINA, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ DEU, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 04/05/2020 i registre d'entrada núm. 608, la Sra. A.N.T, va sol·licitar autorització per a
reacondicionament del mur exterior i paviment del contorn de la piscina, amb emplaçament al
C/ Deu, 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:
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PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. A.N.T, on comunica l'inici de les obres per a reacondicionament del mur exterior i
paviment del contorn de la piscina amb emplaçament al C/ Deu, núm.X d'aquest municipi i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
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El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
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
reacondicionament del mur exterior i paviment del contorn de la piscina amb emplaçament al C/
Deu, 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.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

87,50.-€

TOTAL

87,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 87,50.-€ amb el següent
desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

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

87,50.-€

TOTAL

87,50.-€

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

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

7. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 2/22 DE J.F.B,
AL C/ VINT-I-NOU, NÚM. XX
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Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 13/01/2022 i registre d'entrada 53, el Sr. J.F.B va sol·licitar llicència d'obres majors
per a l'ampliació de local en planta baixa destinat a farmàcia, condicionament de garatge
existent i pati, amb emplaçament al C/ Vint-i-nou, núm. XX d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.

Fonaments de dret
1. Normativa aplicable

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel Sr. J.F.B, on demana llicència d'obres
majors per a l'ampliació de local en planta baixa destinat a farmàcia, condicionament del
garatge existent i pati, amb emplaçament al C/ Vint-i-nou, núm. XX d'aquest municipi i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de
conformitat amb la seva petició:
El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, emeto el següent informe:
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Antecedents:

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ, Zona
d'Urbà Tradicional (CLAU 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a l'ampliació de local en planta baixa
destinat a farmàcia, condicionament del garatge existent i pati, amb emplaçament al C/ Vint-inou, núm. 10 d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
2.- Si s'ha d'ocupar la via pública en algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de via pública en aquest ajuntament.
3.- 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 27.640,93 x 3,50%
Taxa administrativa
27.640,93 x 0,25%
TOTAL

967,43.-€
69,10.-€
1.036,53.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 1.036,53.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 27.640,93 x 3,50%
Taxa administrativa
27.640,93 x 0,25%
TOTAL

967,43.-€
69,10.-€
1.036,53.-€

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

8. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 70/21 DE S.E.M, PER
REFORMES INTERIORS A LA VIVENDA: CUINA, MENJADOR, BANY I FINESTRES AMB
EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-DOS, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 15/02/2022, 15/02/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
21/02/2022 a les 13:52:44

Fets
En data 07/06/2021 i registre d'entrada núm. 916, la Sra. S.E.M, va sol·licitar autorització per
a reformes interiors a la vivenda: cuina, menjador, bany i finestres amb emplaçament al C/
Vint-i-dos, núm. XX d'aquest municipi.

Fonaments de dret

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

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

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
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 reformes
interiors a la vivenda: cuina, menjador, bany i finestres amb emplaçament al C/ Vint-i-dos, núm.
XX d'aquest municipi i comunicar que:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

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

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 6.838,70 x 3,50%

239,35.-€

TOTAL

239,35.-€

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 239,35.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 6.838,70 x 3,50%

239,35.-€

TOTAL

239,35.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

9. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS, EXP. 72/21 D'AMIBLU PIPES SPAIN S.A.U., PER A
CONNEXIÓ A LA XARXA CLAVEGUERAM DE LA NAU CONSTRUIDA MITJANÇANT EXP. 56
/21, SITUADA AL POLÍGON INDUSTRIAL "VENTA NOVA" - PARCEL·LA 91 D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 09/06/2021 i registre d'entrada 930, l'empresa AMIBLU PIPES SPAIN S.A.U., va
sol·licitar llicència d'obres menors per a connexió a la xarxa clavegueram de la nau construida
mitjançant Exp. 56/21, situada al Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 91 d'aquest
municipi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada per l'empresa AMIBLU PIPES SPAIN S.A.
U., on demana llicència d'obres menors per a connexió a la xarxa clavegueram de la nau
construida mitjançant Exp. 56/21, situada al Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 91
d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès l'informe
que a continuació es descriu.
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, ha informat:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM a SÒL URBÀ - Zona
d'Indústria (Subzona 7b. Indústria Aïllada).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per a connexió a la xarxa clavegueram de la
nau construida mitjançant Exp. 56/21, situada al Polígon Industrial "Venta Nova" - parcel·la 91
d'aquest municipi, amb les següents condicions:
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1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.500,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.500,00 x 0,25%

122,50.-€
8,75.-€

TOTAL

131,25.- €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 131,25.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 3.500,00 x 3,50%
Taxa administrativa
3.500,00 x 0,25%

122,50.-€
8,75.-€

TOTAL

131,25.-€

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

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
10. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 75/21 DE R.B.F PER A
CANVIAR LA PORTA DEL GARATGE AMB EMPLAÇAMENT AL C/CINC, NÚM. XX
D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/06/2021 i registre d'entrada núm. 997, el Sr. R.B.F, va sol·licitar autorització per a
canviar la porta del garatge amb emplaçament al C/ Cinc, núm. XX d'aquest municipi.

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

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

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

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a canviar la
porta del garatge amb emplaçament al C/ Cinc, núm. 19 d'aquest municipi.
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

410,00 x 3,50%

TOTAL

14,35.-€

14,35.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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 14,35.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 410,00 x 3,50%

14,35.-€

TOTAL

14,35.-€

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.

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 15/02/2022, 15/02/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
21/02/2022 a les 13:52:44

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

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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

11. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 87/21 D'A.R.E PER REFORMES A LA
VIVENDA EXISTENT AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX (LLIGALLO DEL
GÀNGUIL) D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 15/07/2021 i registre d'entrada 1137, el Sr. A.R.E, va sol·licitar llicència d'obres
menors per reformes a la vivenda existent amb emplaçament al C/Sant Joan,núm. XX (Liglalo
del Gànguil) d'aquest municipi.

Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. A.R.E, on demana llicència d'obres
menors per a reformes a la vivenda existent amb emplaçament al C/Sant Joan, núm. XX (Ligallo
del Gànguil) d'aquest municipi i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el pertinent informe de conformitat amb la seva petició.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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, ha emès 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
es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència urbanística.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM a SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional - Ligallo del Gànguil (Clau 3).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per a les reformes a la vivenda existent amb
emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi, amb les
següents condicions:
1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 19.782,62 x 3,50%
Taxa administrativa
19.782,62 x 0,25%

692,39.-€
49,46.-€

TOTAL

741,85.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 741,85.-€ amb el següent desglossament:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 19.782,62 x 3,50%
Taxa administrativa
19.782,62 x 0,25%

692,39.-€
49,46.-€

TOTAL

741,85.-€

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

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

12. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 88/21 DE M.G.B PER INSTAL·LACIÓ
D'UNA CADIRA ELEVADORA PER ESCALES AMB EMPLAÇAMENT AL C/UN, NÚM. X
D'AQUEST MUNICIPI.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 15/07/2021 i registre d'entrada núm. 1141, la Sra. M.G.B, va sol·licitar autorització
per instal·lació cadira elevadora per escales amb emplaçament al C/ Un, 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 per la
Sra. M.G.B, on comunica l'inici de les obres per instal·lació d'una cadira elevadora per
escales amb emplaçament al C/ Un, núm. X d'aquest municipi i comunicar que per part dels
serveis tècnics municipals s’ha emès el pertinent informe de conformitat amb la seva petició.
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El Tècnic Municipal de l’Ajuntament de Camarles, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig, ha informat el següent:
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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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 instal·lació
d'una cadira elevadora per escales amb emplaçament al C/ Un, núm. X d'aquest municipi.
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.090,91 x 3,50%

143,18.-€

TOTAL

143,18.-€

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 143,18.-€ amb el següent
desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE
IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.090,91 x 3,50%

143,18.-€

TOTAL

143,18.-€

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.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

D'OBRES

MAJORS,

EXP.

27/01

DE

Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 03/03/2021 i registre d'entrada 306, l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.U., va sol·licitar llicència d'obres majors per a la instal·lació de línia aèria B.T. a 400V per a
un nou subministrament amb emplaçament al polígon 8 - parcel·la 51 d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.U., per a la instal·lació de línia aèria B.T. a 400V per a un nou
subministrament amb emplaçament al polígon 8 - parcel·la 51 d'aquest terme municipal i
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el pertinent 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, ha informat que:
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 163 del vigent POUM dintre de SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Preventiva (CLAU 22a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a per a la instal·lació de línia aèria B.T. a
400V per a un nou subministrament amb emplaçament al polígon 8 - parcel·la 51 d'aquest
terme municipal, amb les següents condicions:
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1.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
2.- La instal·lació del puntalet metàl·lic (per part del sol·licitant), deurà seguir les especificacions
constructives reflectides a la "GUIA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN
BAJA TENSIÓN".
3.- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
de l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.574,13 x 3,50%
Taxa administrativa
1.574,13 x 0,25%

55,09.-€
3,94.-€

TOTAL

59,03.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 59,03.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.574,13 x 3,50%
Taxa administrativa
1.574,13 x 0,25%

55,09.-€
3,94.-€

TOTAL

59,03.-€

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

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

14. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 29/22 DE J.E.B PER A REPARACIÓ
D'HUMITATS EN PARETS MITJANERES AMB ONDULINE AMB EMPLAÇAMENT AL
C/ QUARANTA-SET, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 26/01/2022 i registre d'entrada núm. 126, el Sr. J.E.B, va sol·licitar autorització per a
reparació d'humitats en parets mitjaneres amb onduline, amb emplaçament al C/ Quaranta-.set,
núm. XX d'aquest municipi.
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Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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.E.B, on comunica l'inici de les obres per a reparació d'humitats en parets mitjaneres amb
onduline, amb emplaçament al C/ Quaranta-set, núm. XX d'aquest municipi i comunicar que
per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el pertinent 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, ha informat el següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per reparació
d'humitats en parets mitjaneres amb onduline, amb emplaçament al C/ Quaranta-set, núm. XX
d'aquest municipi.
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.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar el corresponent permís.
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d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.000,00 x 3,50%

70,00.-€

TOTAL

70,00.-€

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

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 70,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.000,00 x 3,50%

70,00.-€

TOTAL

70,00.-€

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

Règim de recursos:
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. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 96/21 D'A.R.P PER A SUBSTITUCIÓ
FINESTRA ACCÉS PATI INTERIOR, DOS FINESTRES I FULLES D'ALUMINI A LA
FAÇANA EXTERIOR, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ DEL LPRAT, NÚM. X (LIGALLO DEL
GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 13/08/2021 i registre d'entrada núm. 1301, la Sra. A.R.P, va sol·licitar autorització
per a substitució finestra accés pati interior, dos finestres i fulles d'alumini a la façana exterior,
amb emplaçament al C/ del lPrat, núm. X (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.
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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.

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:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. AMPARO ROYO PRÍNCEP, on comunica l'inici de les obres per a substitució finestra
accés pati interior, dos finestres i fulles d'alumini a la façana exterior, amb emplaçament al C/
del Prat, núm. X (Ligallo del Gànguil) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’
ha emès el pertnent 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, ha informat el següent:
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.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a substitució
finestra accés pati interior, dos finestres i fulles d'alumini a la façana exterior, amb
emplaçament al C/ del Prat, núm. X (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi.
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.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar el corresponent permís.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal

2.907,87 x 3,50%

TOTAL

101,78.-€

101,78.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 101,78.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.907,87 x 3,50%

101,78.-€

TOTAL

101,78.-€

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.
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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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

EXPEDIENTS D'ACTIVITATS
CONTRACTACIÓ
16. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE PER A LA
EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL DE CAMARLES
Aprovat per unanimitat.

Fets
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020 es va adjudicar la
concessió de l’ús privatiu de les instal·lacions del servei de bar del Casal municipal de
Camarles a Na Maria Jesús Vidal Reverter, amb DNI XXXXXX17-A, per un cànon de 12.228,00
€ anuals, ( mensual 1.019,00 € ) (IVA 0,00%) amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats.
Amb data 27 de maig de 2021 R.E 856, Na Maria Jesús Vidal Reverté, presentà escrit,
demanant en base al Decret Llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica
desenvolupada en locals de negoci arrendats, una reducció del 50% del preu el lloguer des de
octubre de 2020 fins a l’abril de 2021, al haver estat en horari restringit més del 50%.
En aquest cas, hem de tenir en compte que el Decret llei 34/2020 de 20 'octubre, de mesures
urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats afecta
als arrendaments de béns immobles. En aquest sentit, tant el títol de la pròpia llei com en tot
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l'articulat d'aquesta es fa referència sempre a arrendaments. Fins i tot, d'acord amb el seu
article 1r, les mesures del DL 34/2020 tindran afectació únicament als contractes subscrits a
partir de l'1 de gener de 1995 (que és la data en que va entrar en vigor la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d'arrendaments urbans). Així mateix, l’Exposició de motius del DL 34/2020
disposa:

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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(...) Aquests objectius es poden atènyer des de diverses competències que l'Estatut
d'autonomia atribueix a la Generalitat, com ara la competència exclusiva en matèria de comerç
i la competència sobre la promoció de l'activitat econòmica, reconegudes, respectivament, pels
articles 121 i 152 de l'Estatut, i també, principalment, mitjançant l'exercici de la competència
exclusiva en matèria de dret civil que li atorga l'article 129. (...)
En cas que l'Ajuntament tingués la voluntat que el concessionari es pogués rescabalar de les
possibles pèrdues causades per les restriccions imposades per la Generalitat de Catalunya, el
que es podria fer és una modificació de la concessió per tal de modificar les condicions
econòmiques de la mateixa. La normativa de patrimoni no regula la modificació de les
concessions de domini públic, de manera que subsidiàriament podríem aplicar la normativa de
contractes del sector públic, d'acord amb el que es disposa a la 1 del PCAP i l'article 4 de la
LCSP -L 9/2017-.

Fonaments de dret

Mitjançant l’article 10.4 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es va
decretar la suspensió de les activitats d'hostaleria i restauració a l’Estat espanyol.
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, al seu article 34, regula les mesures que podran
adoptar les administracions públiques per al rescabalament de les pèrdues que pateixin els
contractistes com a resultat de l’ estat d’alarma. Aquest Reial decret llei establia a la seva
Disposició final dècima que "amb caràcter general, les mesures que preveu el present Reial
decret llei mantenen la vigència fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de
l'estat d'alarma". La vigència del primer estat d'alarma decretat com a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, prorrogat fins a sis vegades per decisió de
Ple de Congrés dels Diputats, va finalitzar el 21 de juny de 2020.
Mitjançant Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22
d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front a el risc de brots de la
COVID-19 es va modificar l'esmentada llei per permetre que "En situacions de pandèmia o
epidèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries competents podran
adoptar mesures de limitació a l'activitat, de desplaçament de les persones i la prestació de
serveis en determinats àmbits territorials previstos a l'annex 3, d'acord amb el que disposa
l'article 55 bis".
A l'empara d'aquest Decret llei, la Generalitat de Catalunya va dictar la RESOLUCIÓ SLT / 2546
/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a
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la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.
L'apartat desè d'aquesta resolució establia la suspensió de totes les activitats d'hostaleria i
restauració llevat de l'entrega a domicili o recollida al propi establiment. Aquesta resolució. amb
una vigència inicial de 15 dies, es va prorrogar 15 dies més mitjançant RESOLUCIÓ SLT / 2700
/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya i 10 dies més mitjançant RESOLUCIÓ SLT / 2875/2020, de 12 de novembre, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Mitjançant RESOLUCIÓ SLT / 2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya es va permetre
la reobertura al públic dels negocis d'hostaleria i restauració en les següents termes:
"Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les següents
condicions:
El consum s'ha de realitzar sempre a taula.
A l'interior, l'aforament es limita a l'30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules,
excepte que pertanyin a la "bombolla de convivència" a què es refereix l'apartat 3 de la
present Resolució.
S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per
a persones que pertanyin a la "bombolla de convivència". El tipus i grandària de taula ha
de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
No es pot dur a terme servei a taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta
hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o
per a recollida dels clients a l'establiment, d'acord amb el règim horari establert en
l'apartat 5 d'aquesta Resolució.
S'han de complir sempre totes les indicacions de el Pla sectorial de la restauració
aprovat pel Comitè de Direcció de el Pla d'actuació del PROCICAT."

Mitjançant Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma
per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2, es va declarar
novament l'estat d'alarma amb vigència fins a les 00:00 hores del 9 de novembre de
2020, prorrogat per la Resolució de 29 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats,
per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat
d'alarma declarat pel Reial Decret 926
/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021.
L'article 203.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que
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"2. Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només podran
modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels següents supòsits:

a. Quan així s'hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes
i condicions establerts en l'article 204;
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b. Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui prevista
en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les
condicions que estableix l'article 205."

L'article 205 de l'esmentada llei estableix al seu apartat primer que:
"1. Les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars o
que, havent estat previstes, no s'ajustin al que estableix l'article anterior, només podran
realitzar-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits:

a. Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que es relacionen en l'apartat segon
d'aquest article.

b. Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la
causa objectiva que la faci necessària."

i al seu apartat segon, lletra b que:
"b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del
contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una administració
diligent no hagués pogut preveure.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi,
aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades d'acord amb aquest article, del 50
per cent del seu preu inicial, IVA exclòs."
L'article 290 de l'esmentada llei, en el seu punt quart, estableix que:
"S’ha de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en els supòsits següents:
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a. Quan l’Administració efectuï una modificació de les que assenyala l’apartat 1 d’aquest
article i hi concorrin les circumstàncies que estableix.

b. Quan actuacions de l’Administració pública concedent, pel seu caràcter obligatori per al
concessionari, determinin de manera directa la ruptura substancial de l’economia del
contracte.
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Fora dels casos que preveuen les lletres anteriors, únicament és procedent restablir l’
equilibri econòmic del contracte quan causes de força major determinin de manera
directa la ruptura substancial de l’economia del contracte. A aquests efectes, s’entén
per causes de força major les que s’ enumeren a l’article 239 d’aquesta Llei."
L'article 239 delimita les següents causes de força major:
"a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
b. Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols,
erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o altres
de semblants.

c. Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o
alteracions greus de l’ordre públic."

Argumentari
No s'ha aprovat, dins del nou estat d'alarma, cap norma que habiliti a la suspensió dels
contractes administratius assimilable al Reial decret llei 8/2020. Per part de la
Generalitat de Catalunya s'ha aprovat el Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de
mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci
arrendats, que preveu al seu article primer .que "Si com a conseqüència de la pandèmia
de la COVID-19 es decreten per l'autoritat competent mesures de suspensió de
l'exercici de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles
arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes
subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part
arrendadora, per burofax o d'una altra forma fefaent, una modificació raonable i
equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les
prestacions i d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa en els tractes".
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Encara que el contracte per a la explotació del bar del casal municipal de Camarles es
va trametre com una concessió d’ús privatiu, posseeix característiques assimilables a
un contracte de concessió de serveis públics i també a un contracte privat de lloguer de
local de negoci.
Es considera que la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es una circumstància
sobrevinguda, imprevisible en el moment que es va licitar el contracte i que dona lloc a
una necessitat de restabliment de l'equilibri econòmic. Encara que l'article 239 de la
LCSP no faci menció expressa d’epidèmies o pandèmies al seu redactat, es considera
que la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 reuneix les característiques de
circumstàncies anormals, externes, és a dir, independents de la voluntat de l'interessat,
les conseqüències imprevisibles de les quals no haurien pogut ser evitades ni tan sols
per qui obrés amb la major diligència exigible que ha fet servir la jurisprudència
(Sentència de Tribunal Suprem, Sala 3a, de 8 de juliol de 2002) per tal de definir la
força major i que per tant ha de considerar-se com una causa assimilable a les
enumerades a l'article 239.
El dany econòmic que ha provocat la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 als
negocis d'hostaleria i restauració, entre ells el bar del casal municipal del nostre
municipi son innegables, i des del punt de vista de l'equip de govern justifiquen una
modificació del contracte administratiu al seu dia per tal de restablir l'equilibri econòmic
del contracte i fer viable la prestació del servei.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Modificar el Cànon del contracte de la concessió d’us privatiu per a l’explotació
del Bar del casal municipal de Camarles previst a la part dispositiva primera del
document de formalització del contracte i que originàriament s’establia en 12.228,00 €
anuals i 1.019,00 € mensuals ( IVA al 0,00 €) en el sentit següent:
“- A l’exercici 2020 aquest cànon es reduirà en un 50% del preu del lloguer des de
octubre de 2020 fins a desembre de 2020 al haver estat en horari restringit més del
50% 1.528,50 € (IVA 0,00 €), quota mensual reduïda 509,50€ per causa de la
suspensió de l’activitat dels establiments de restauració i hostaleria imposat per mandat
normatiu per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
A l’exercici 2021 aquest cànon es reduirà en un 50% del preu del lloguer des de gener,
fins l’abril de 2021 al haver estat en horari restringit més del 50% 2.038,00 € (IVA 0,00 €,
quota mensual reduïda 509,50€ per causa de la suspensió de l’activitat dels establiments
de restauració i hostaleria imposat per mandat normatiu per la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Segon.- Notificar aquest acord al contractista.
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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

ALTRES
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INFORMES DE L'ALCALDIA
17. RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ AJUTS EXTRAORDINÀRIS EN L'ÀMBIT DE
LES ACTIVITATS DE L'OCI NOCTURN, AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES
MESURES DE TANCAMENT DECRETADES PEL PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19
L'Alcalde informà d'aquesta Resolució, posant de manifest que es consideren establiments
d'oci nocturn els establiments que desenvolupin les activitats de discoteques, sales de ball,
sales de festes amb estpectacles, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

18. ACCEPTACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DESISTIMENT DE
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE CAMARLES PER A
L'ACTUACIÓ " RESTAURACIÓ TORRE DE LA GRANADELLA".
L'Alcalde informà que donat que es va resoldre el conveni de cessió d'ús de la Torre de la
Granadella entre l'Ajuntament i la propietat privada i atès que l'obra no s'executaria, es va tenir
de desistir de la subvenció atorgada per la Diputació.
19. INICI EXPEDIENT D'EXECUCIÓ FORÇOSA D'UNA ORDRE DE RESTAURACIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA- SR. BELLOSO
L'Alcalde informà que ahir dia 27 de gener de 2022 havia finalitzat el termini del mes per a que
el Sr. Belloso adeqües voluntàriament l'obra al projecte i llicència. Per tant a partir d'ara, i en
base a l'informe tècnic d'inspecció ocular de la restauració, lòrgan competent ordenarà s'
s'escau l'execució forçosa mitjançant multes coercitives o execució subsidiària.
TORN DE PARAULES

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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Annex 1 del punt 2

AJUNTAMENT DE CAMARLES
AJUNTAMENT CAMARLES

Pàgina:
Data:

1
25/01/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000814

Nom Tercer
30/06/2021

Departament

Responsable

Situació

021/81

25/06/2021

OBRIR PORTA

40934279Y

FRANCH BERTOMEU, MARCEL

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

50,82

000815

30/06/2021

15/01/2021

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

VESTUARI BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

280,96

000816

30/06/2021

30/01/2021

EPIS COVID-19.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

196,63

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

000817

30/06/2021

27/02/2021

MATERIAL PER CUBA TRACTOR.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

62,40

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

000818

30/06/2021

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

27/02/2021

UTILLATGE PER BRIGADA MUNICIPAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

30,21

000819

30/06/2021

15/02/2021

MATERIAL ELECCIONS PARLAMENT 14/02/2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

189,00

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

000820

30/06/2021

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

13/03/2021

MATERIAL ADHESIU PER ELECTRICISTE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,10

000821

30/06/2021

30/04/2021

MARTELL PERCUTOR.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

604,99

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

000822

30/06/2021

03/02/2021

MICROONES CENTRE DIA I CAP, TINTA I CÒPIES
CLAUS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

268,40

B43395276

VE
210324
FONTALLUM, S.L.

000823

30/06/2021

11/03/2021

ALTAVEUS I CÀMERES WEB OFICINES AJ. I CÒPIES
CLAUS

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

271,43

B43395276

2100015

2100758

2102461

2102462

2101596

2103289

2105855

VE
210578
FONTALLUM, S.L.

I CANVIAR BOMBÍ LOCAL CASAL JOVE.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

2
25/01/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000824

Nom Tercer
30/06/2021

Data Fac.

2021//144915/02/2021

B43391259

COMERCIAL REUS 4ATRE, S.L.

000825

30/06/2021

B43391259

COMERCIAL REUS 4ATRE, S.L.

000826

30/06/2021

2021//480530/04/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

MATERIAL OFICINA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

114,67

MATERIAL OFICINA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

79,12

29/04/2021

REPARACIONS MAQUINÀRIA BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

109,19

E43115989

VE
210545
TALLER GANDIA, C.B.

000827

30/06/2021

28/04/2021

REPARACIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL 8744-HRY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

504,80

B55772495

TALLER MECANIC GP MOTOR S.L.

000828

30/06/2021

14/06/2021

REPARTIMENT CARTES PUBILLES FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13,00

40922087G

GAS REDO, BIENVENIDA

000829

30/06/2021

15/06/2021

REPARTIMENT CARTES REGIDORS FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14,00

47828266L

BRULL MARTI, JORDI

000830

30/06/2021

30/06/2021

QUEVIURES PER OFRENA FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

216,75

47620287Y

ALVAREZ GALLARDO, SILVIA

000831

30/06/2021

25/06/2021

ESMORZAR BRIGADA FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

70,50

47626777X

CASTILLO SOL, SILVIA

000832

30/06/2021

14/06/2021

MATERIAL FESTES CAMARLES I LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

21,60

B55655252

MULTIPRECIO BAISHENG S.L.

000833

30/06/2021

21/06/2021

TROFEUS FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

132,34

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

000834

30/06/2021

18/06/2021

ASSEGURANÇA ESPECTACLES TAURINS FESTES
LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

771,50

A08171373

MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

358

1

2

2

14823

0390

377

48161260

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

3
25/01/2022

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
000835

Nom Tercer
30/06/2021

2375

30/06/2021

SERVEI AMBULÀNCIA FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.954,25

B08267122

AUTOBUSES DE GRANOLLERS S.L

000836

30/06/2021

ACTUACIÓ XARANGA FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

800,00

G55632533

ASSOCIACIO MUSICAL XARANGA TARORATA

000837

30/06/2021

24/06/2021

MATERIAL PIROTÈCNIC PENYA TAURINA FESTES
LLIGALLOS

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

248,05

B12361812

PIROTECNIA TOMAS, S.L.

000838

30/06/2021

24/06/2021

BANDES PUBILLES FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

683,65

B12361812

PIROTECNIA TOMAS, S.L.

000839

30/06/2021

24/06/2021

MATERIAL PIROTÈCNIC FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

772,39

B12361812

PIROTECNIA TOMAS, S.L.

000840

30/06/2021

30/06/2021

MOTXILLES I GORRES PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

307,70

B43782713

GRUP CEL ADRP, S.L.

000841

30/06/2021

15/06/2021

TAXA AUTORITZACIÓ ACTES TAURINS FESTES
LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

60,75

PRESENTACIÓ PUBILLES FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

895,40

RETRANSMISSIÓ FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

605,00

23/06/2021

CENTRO FLORS FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

25/06/2021

RAMS FLORS ACTES VARIS FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

782,65

1

C047

B0016

A0102

1/000280

06-2021

24/06/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

GENERALITAT- JOC I ESPECTACLES

000842

30/06/2021

212175

30/06/2021

B43996941

TELEVISIO TEVEON EBRE, S.L

000843

30/06/2021

B55606925

EBREDIGITAL, S.L.2014

000844

30/06/2021

52605719G

PANISELLO SENTIS, BLANCA

000845

30/06/2021

52609303T

ABRIL MARTI, MARIA JESUS

A/2100042130/06/2021

12

VE 7
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

4
25/01/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000846

Nom Tercer
30/06/2021

Data Fac.

AL2100223730/06/2021

B43879501

MANAIN ELEVACIÓ, S.L.

000847

30/06/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

GRUP ELECTROGEN FESTES LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

693,33

197
30/06/2021 INFRAESTRUCTURES I ACTUACIONS MUSICALS
F.LLIGALLOS
GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS, S.L.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11.343,75

B12377149
000848

30/06/2021

40936879F

ESCODA ESCRIBA, CARMEN

000849

30/06/2021

A62518121

TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A

000850

30/06/2021

B43808294

LIMICOLA, S.L.

000851

30/06/2021

046

07/05/2021

QUEVIURES PER CURSA CICLISTA LA GARBA
08/05/2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

190,95

30/06/2021

LLOGUER WC.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

145,20

INSERCIÓ PUBLICITÀRIA DIARI CURSA LO BALCÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

308,55

VISITES GUIADES C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

21,20

G65345472

15/05/2021
DEL
21023
FUNDACIO CATALUNYA-LA PEDRERA

000852

30/06/2021

04/06/2021

PLÀNOLS DELTA DE L'EBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

364,00

B55680995

TOT EBRE 2010, SL

000853

30/06/2021

30/06/2021

MATERIAL OFICINA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

57,39

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

000854

30/06/2021

14/06/2021

GANXOS ANTILESIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Registrada

94,69

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

000855

30/06/2021

25/06/2021

MATERIAL D'OFICINA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2,00

40907922F

LIMBOS RICARDO, ROSA

000856

30/06/2021

15/06/2021

AIGUA I LLEIXIU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,18

B43396985

FRAGADIS, S.L.

21202385

10-21-A-9721/06/2021

2106010

891

343

1

3162
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

5
25/01/2022

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
000857

Nom Tercer
30/06/2021

541

05/06/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,44

B55655252

MULTIPRECIO BAISHENG S.L.

000858

30/06/2021

CADIRA I JOC LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

178,35

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

000859

30/06/2021

CÀTERING MENJADOR LLAR D'INFANTS JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

114,24

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

000860

30/06/2021

CÀTERING MENJADOR CENTRE DE DIA JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

712,25

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

000861

30/06/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

000862

30/06/2021

A43102474

REMSA MEMORIAL, S.A

000863

30/06/2021

A61397212

ENTORNO DIGITAL, S.A.

000864

30/06/2021

B43364249

IMPREMTA QUEROL, S.L.

000865

30/06/2021

20025770S

GARCIA MOLINA, ANGEL

000866

30/06/2021

47625894R

NAVARRO MARTI, JOAN GABRIEL

000867

30/06/2021

B81041444

APPLUS ITEUVE TECHONOLOGY, S.L.

630

30/06/2021

2021/1/20930/06/2021

2021/1/20830/06/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

3164

17/06/2021

COMPRA QUEVIURES CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

188,42

FR/1923

30/06/2021

ARRANJAMENTS FLORALS DIFUNTS GENER-JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

144,00

01/06/2021

RENOVACIÓ CAMARLES.CAT 01/06/21-31/05/22.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

198,44

30/06/2021

SOBRES I PAPER A4.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

500,60

22/06/2021

FAX I CERTIFICACIONS FINQUES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

134,54

28/06/2021

TRACTAMENT MORRUT PALMERES 06/05/2021.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

229,90

ITV TRACTOR E9754BBS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

39,54

00406954

000665

1265

2021_29

29/06/2021
430320000850135

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

6
25/01/2022

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
000868

Nom Tercer
30/06/2021

JUNY

30/06/2021

RECOLLIDA RESIDUS INVERSIONS JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.586,38

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000869

30/06/2021

RECOLLIDA RESIDUS JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8.551,46

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000870

30/06/2021

RECOLLIDA RESIDUS MAIG.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10.667,06

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

000871

30/06/2021

DIETES TORNS DIES 22-23/05/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000872

30/06/2021

ÀRIS RECICLATS REPARACIÓ RECINTE FESTES
LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

62,77

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

000873

30/06/2021

DIETES TORNS DIES 12-13/06/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

000874

20/06/2021

08/06/2021

TELEVISIÓ PER CASAL JOVE.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

219,00

B55724959

AMPOSTA IMPORT SL

000875

30/06/2021

21/06/2021

MAQUETACIÓ, EDICIÓ I IMPRESSIÓ

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

2.286,90

B55607584

IMPRESIONES DIGITALES DEL BAIX EBRE,S.L.

000876

30/06/2021

DIETES TORNS DIES 29-30/05/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000877

30/06/2021

DIETES TORNS DIES 19-20/06/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

000878

30/06/2021

DIETA TORN DIA 13/06/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

JUNY

MAIG

7579

SP 520

13964

002646

162

13384

1/403432

14333

30/06/2021

14/06/2021

22/05/2021

30/06/2021

12/06/2021

29/05/2021

19/06/2021

13/06/2021

BIM Nº83.

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

7
25/01/2022

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
000879

Nom Tercer
30/06/2021

8375

23/05/2021

DIETES TORNS DIES 22-23/05/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

35036113Y

SERRANO PILAR, M.CARMEN

000880

30/06/2021

30/06/2021

SUBM.SACS D'ESCOMBRARIES PER SERV.NETEJA.

COMPTABILITAT

CRISTINA T

Conformada

25,41

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

000881

30/06/2021

22/04/2021

DESPLAÇAMENT URBANISME TORTOSA 22/04/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10,28

51636660G

ROCA CASTELL, TERESA

000882

30/06/2021

27/05/2021

DESPLAÇAMENT URBANISME TORTOSA 27/05/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11,18

51636660G

ROCA CASTELL, TERESA

000883

30/06/2021

22/06/2021

SUBVENCIÓ ACTIVITATS MAIG.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.800,00

G43306349

CLUB DE FUTBOL CAMARLES

000884

30/06/2021

NETEJA PARRÒQUIA CAMARLES FEBRER-MARÇ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

128,00

40010027D

FERRE MAURI, JOSEPA

000885

30/06/2021

NETEJA PARRÒQUIA CAMARLES ABRIL-MAIG.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

128,00

40010027D

FERRE MAURI, JOSEPA

000886

30/06/2021

07/06/2021

NETEJA PARRÒQUIA LLIGALLOS JUNY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

56,00

40930186F

BARDENY GAS, ISABEL

000887

30/06/2021

28/02/2021

PINTURA VIÀRIA I VESTIDORS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

361,28

E55654396

AUDI PINTURES C.B.

000888

30/06/2021

MATERIAL PER CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

227,78

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

000889

30/06/2021

MATERIAL ELÈCTRIC MANT.INSTAL·LACIONS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

35,39

B43894989

21-1136

1

2

03/2021

07/06/2021
FEBRER-MARÇ

ABRIL-MAIG14/06/2021

JUNY

8454

121060042830/06/2021

VT
2100858
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

30/06/2021

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 EC972B8621234209BD37A9043410D44C i data d'emissió 10/03/2022 a les 12:31:44

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

8
25/01/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
000890

Nom Tercer
30/06/2021

Data Fac.

121060346415/06/2021

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

000891

30/06/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000892

30/06/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000893

30/06/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

000894

30/06/2021

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

210901435 31/05/2021

210901436 31/05/2021

210901604 15/06/2021

121061651430/06/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

FAROLA PER ENLLUMENAT PÚBLIC LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

197,11

MATERIAL PER CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12,12

MATERIAL PER PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,93

MATERIALS PER PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,34

FANALS SOLARS FOTOVOLTAICS ENLLUMENAT PÚBLIC.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14.426,12

Total:
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