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Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local de data 21 de març de 2022
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 21 de març de 2022
Hora d'inici: 09:15
Hora de finalització: 11:00
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Verònica Villa Gonzalez (FIC VP-FIC)

ACORDS
LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 28 DE FEBRER DE 2022
Acta aprovada per unanimitat

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
2. RELACIÓ 06/2021 DE FACTURES PER A L'APROVACIÓ.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna lectura i s’analitza la relació de factures 006/2021 que comença amb la núm. Registre
1102 , de Surtdecasa SCCL , corresponent a la difusió i promoció activitats culturals municipi ,
per import de 798,60 € i acaba amb el núm. Registre 1556, de Hierros Delta , referent a
materials manteniment col.legis i cementiri , per un import de 303,26 €, amb un total de TRESCENTS CINC MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
(305.970,44 €).
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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. 006/2021 per import total de 305.970,44 .-€
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. RESERVA D'ESTACIONAMENT MOBILITAT REDUIDA, SRA. R.B.S
Aprovat per unanimitat.

Fets

1.

En data 20 gener de 2022 i registre d’entrada 4390390004-1-2022-000098-2 la senyora
R.B.S, va presentar una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb
discapacitat, per esser titular de la targeta d’aparcament que acredita el dret de la
persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’
aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de
transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establerts per
reglament.

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

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

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

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

NOM: ROGELIA BERNIS SUBIRATS
Carrer UN, núm. XX
TARGETA APARCAMENT: 43903_2021_0011_8216D
VALIDESA: 09/03/2023

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

Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 16 de febrer de 2022 i registre d’entrada 4390390004-1-2022-000223-2 el senyor
V.Q.M, va presentar una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb
discapacitat, per esser titular de la targeta d’aparcament que acredita el dret de la persona que
n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’ aparcament per al vehicle
automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord
amb les condicions que siguin establerts per reglament.

Fonaments de dret

1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3 les places d’
aparcament reservades per a persones amb discapaditat són espais d’aparcament destinats a l’
ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que regula aquest títol. Aquestes places
han de tenir unes característiques i unes dimensions adequades a llur funció i han d’estar
senyalitzades degudament, article 47.4 les places d’aparcament reservades per a persones
amb discapacitat poden ésser d’ ús general, a disposició de qualsevol dels titulars de la targeta
a que fa referència l’article 47.1 i article 50.3.
2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi que és
necessari per a les persones titulars
de targetes d’aparcament per a persones amb disminució, i, especialment, a prop dels seus
domicilis i/o dels seus llocs de treball.
3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm. 3887, de
20 de maig de 200

En conseqüència, S'ACORDA:
1. CONCEDIR la reserva d’aparcament per a persones amb discapacitat, per esser titular de la
targeta d’aparcament que acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de facilitats de
circulació, d’ estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci,
inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin
establerts per reglament, en la següent adreça:
NOM: V.Q.M
Carrer VINT-I-VUIT, núm. XX
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TARGETA APARCAMENT: 43903_2021_0040_2134P
VALIDESA: 28/12/2023

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

5. RESOLUCIÓ SOL. CANVI TITULARITAT DEL NÍNXOL 413 FILA 2 EN FAVOR DE R.C.M

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 18 de febrer de 2022 amb registre d’entrada 4390390004-1-2022-000243-2 la Senyora
R.C.M, amb DNI núm. 40002042M sol·licita el canvi de titularitat del nínxol 4XX fila 2ª del
Cementiri Municipal quin titular es el seu difunt pare, J.C.S

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Proposar l’aprovació del canvi de titularitat del nínxol 4XX fila 2ª en favor de R.C.M,
amb DNI núm. 40002XXXX
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€.
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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
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
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Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

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

Règim de recursos:

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

6. RESOLUCIÓ CANVI TITULARITAT DEL NÍNXOL XX FILA 2À. SOL·LICITAT PER LA SRA.
E.L.M
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 02/03/2022 i amb registre d’entrada 4390390004-1-2022-000303-1 la Senyora
E.L.M, amb DNI núm. 40920XXXX sol·licita el canvi de titularitat del nínxol 38, fila 2 del
Cementiri Municipal quin titular es T,M.C.

Fonaments de dret
Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que atorga al municipi
competències de caràcter obligatori en matèria de cementiris.
Decret 297, de 25 de novembre de 1997, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
Reglament de Policia Sanitaria i Mortuòria.
Ordenança reguladora taxa municipal cementiri.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Proposar l’aprovació del canvi de titularitat del nínxol 38 fila 2 en favor de E.L.M, amb
DNI núm. 40920XXXX
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 Santander IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
El pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:

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

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

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

7. RESOLUCIÓ PROHIBICIÓ ESTACIONAMENT AL CARRER ALTA RIBAGORÇA, NÚMERO
X, SOL·LICITADA PER LA SRA. M.J.V.N
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 15 d’octubre de 2021 i número de registre d’entrada 4390390004-1-2021-001569-2s’
ha presentat per part de la Sra. M.J.V.N amb document 37672XXXX, sol·licitud de
prohibició d’estacionament davant del número X del carrer Alta Ribagorça núm. X, de X
Lligallo del Gànguil, per problemes de mobilitat d’un familiar, atès que necessita entrar i sortir
de l’immoble amb un caminador per a gent gran.
Per part de l’Àrea de Serveis a la seguretat i mobilitat, Policia Local, s’ha emès informe
FAVORABLE a la petició de senyalitzar amb una línia groga davant de la porta de l’edifici, del
carrer Alta Ribagorça, núm. 7 del Lligalo del Gànguil, d’un metre lineal, que es l’espai que es
considera suficient per a poder entrar i sortir sense dificultats.
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Fonaments de dret

1. D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, títol IV, article 47.3.
2. D’acord amb el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, article 5.d) possibilitar la
reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en els llocs on es comprovi
que és necessari per a les persones amb disminució, i, especialment, a prop dels seus
domicilis i/o dels seus llocs de treball.
3. D’acord amb l’article 54.2 i 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, publicat al DOGC núm.
3887, de 20 de maig de 2003.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.

CONCEDIR la prohibició d’estacionament davant del número X del carrer Alta
Ribagorça, per problemes de mobilitat d’un familiar, atès que necessita entrar i sortir de l’
immoble amb un caminador per a gent gran, d’acord amb les condicions que siguin
establerts per reglament, en la següent adreça:

Sol·licitant: M.J.V.N
Adreça: Carrer ALTA RIBAGORÇA, núm. X
LLIGALLO DEL GÀNGUIL
43894 CAMARLES

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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8. RESOLUCIÓ LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT AL CARRER VINT-I-UN, NÚM. X,
SOL·LICITADA PER EL SR. A.J.F.E
Aprovat per unanimitat.
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Fets

En data 28 de febrer de 2022 i número de registre d’entrada 4390390004-1-2022-000287-2 s’
ha presentat per part del Sr. A.J.F.E amb document 40926XXXX, instància en la que
sol·licita l’atorgament d’una llicència de gual permanent al carrer VINT-I-UN núm. X de
Camarles, amb una longitud de 2,1 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.
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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. A.J.F.E amb
document 40926XXXX situat al carrer VINT-I-UN núm. X 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 2,1 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.
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Fet imposable: Gual permanent, carrer VINT-I-UN núm. X de Camarles
Subjecte passiu: Sr. A.J.F.E
Document: 40926XXXX
Quota tributària: 60,10€
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 VINT-I-UN núm. X
de Camarles
Subjecte passiu: Sr. A.J.F.E
Document: 4092XXXX
Quota tributària: 50.-€

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

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

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

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

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

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
9. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 65/21 DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
U., PER EXECUCIÓ NOVA LÍNIA SOTERRÀNIA DE MT A 25 KV "CAMARLES" ENTRE C.T.
XD412 I C.T. XD403, CANALITZADA PER LA CALÇADA DEL C/ 12, C/ 2 I C/ 27.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 26/05/2021 i registre d'entrada 849, l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.U., va sol·licitar llicència d'obres majors per execució nova línia soterrània de MT a 25 KV
"Camarles" entre C.T. XD412 i C.T. XD403, que anirà canalitzada per la calçada del C/ 12, C/ 2
i C/ 27 fins la cel·la núm. 2 del C.T. XD403 d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud ha aportat projecte tècnic 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.
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h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
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Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U., per execució nova línia soterrània de MT a 25 KV "Camarles" entre C.T.
XD412 i C.T. XD403, que anirà canalitzada per la calçada del C/ 12, C/ 2 i C/ 27 fins la cel·la
núm. 2 del C.T. XD403 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 que:
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ - Zona
d'Urbà Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a l'execució de la 4ª fase: Instal·lacions i
acabats del seu habitatge unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al C/ Quaranta-sis,
núm. 32 d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- Si s'ha d'ocupar la via pública en algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud
d'ocupació de la via pública en.
2.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
3.- Abans d'iniciar les obres es deurà concretar visita amb els serveis tècnics municipals per tal
de verificar els treballs de la rasa que transcorrerà per la vorera i la via pública.
4.- Respecte les obres que afecten al tram que transcorre per la TV-3409, es deuran tramitar
els permisos corresponents.
5.- 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 61.548,86 x 3,75%
Taxa administrativa
61.546,86 x 0,25%

2.308,08.-€
153,87.-€

TOTAL

2.461,95.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada 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 2.461,95.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 61.548,86 x 3,75%
Taxa administrativa
61.548,86 x 0,25%

2.308,08.-€
153,87.-€

TOTAL

2.461,95.-€

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
10. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 113/21, DE J.V.G PER A
REFORMA D'UN BANY AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-QUATRE, NÚM. XX D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Fets
En data 14/09/2021 i registre d'entrada núm. 1421 el Sr. J.V.G va sol·licitar autorització per a
reforma d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-i-quatre, núm. XX d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
J.V.G, on comunica l'inici de les obres per a reforma d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-iquatre, 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,
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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:

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 reforma
d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-i-quatre, núm. XX d'aquest municipi, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.500,00 x 3,75%

93,75.-€

TOTAL

93,75.-€

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 93,75.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 2.500,00 x 3,75%

93,75.-€
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TOTAL

93,75.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

11. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 127/21 DE COMES S.A., PER A
RECONSTRUIR UN PILAR DE FORMIGÓ I REPARAR PORTA DE FERRO AMB
EMPLAÇAMENT A LA CTRA. NACIONAL 340, KM. 1091 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 08/10/2021 i registre d'entrada núm. 1547, l'empresa COMES S.A., va sol·licitar
autorització per a reconstruir un pilar de formigó i reparar porta de ferro amb emplaçament a la
Ctra. Nacional 340, Km. 1091 d'aquest municipi.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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
l'empresa COMES S.A., on comunica l'inici de les obres per a reconstruir un pilar de formigó i
reparar porta de ferro amb emplaçament a la Ctra. Nacional 340, Km. 1091 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 128 del vigent POUM en SÒL URBÀ - Zona
d'Indústria (Clau 7).
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 reconstruir
un pilar de formigó i reparar porta de ferro amb emplaçament a la Ctra. Nacional 340, Km. 1091
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.- Es respectarà la mateixa tipologia de la tanca existent.
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 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€

TOTAL

45,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 45,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€

TOTAL

45,00.-€

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
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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

12. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 132/21 DE
J.F.M.B AL C/ VINT-I-CINC, NÚM. XX.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/10/2021 i registre d'entrada 1603, el Sr. J.F.M.B, va sol·licitar llicència d'obres
majors per a la construcció d'un magatzem d'ús privatiu amb emplaçament al C/ Vint-i-cinc,
núm. XX d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 23/03/2022, 23/03/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
07/04/2022 a les 11:54:18

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 23/03/2022, 23/03/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
07/04/2022 a les 11:54:18

han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel Sr. J.F.M.B, per a la construcció
d'un magatzem d'ús privatiu, amb emplaçament al C/ Vint-i-cinc, 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 que:
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ - Zona
d'Urbà Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a la construcció d'un magatzem d'ús
privatiu amb emplaçament al C/ Vint-i-cinc, núm. XX 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.
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 50.220,00 x 3,75%
Taxa administrativa
50.220,00 x 0,25%

1.883,25.-€
125,55.-€

TOTAL

2.008,80.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
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SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada llicència d'obres menors pel concepte d’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) + Taxa administrativa per la concessió de
llicències, per un import total de 2.008,80.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 50.220,00 x 3,75%
Taxa administrativa
50.220,00 x 0,25%

1.883,25.-€
125,55.-€

TOTAL

2.008,80.-€

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

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

13. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 134/21, DE A.C PER AMPLIACIÓ
D'UN BANY AMB EMPLAÇAMENT AL C/ VINT-I-TRES.C, NÚM. X D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/11/2021 i registre d'entrada núm. 1747 el Sr. A.C, va sol·licitar autorització per
ampliació d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-i-tres, 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 pel Sr.
A.C on comunica l'inici de les obres per ampliació d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-itres, 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.
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:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
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 ampliació
d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-i-tres, núm. X d'aquest municipi, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.460,00 x 3,75%

167,25.-€

TOTAL

167,25.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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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 167,25.-€ amb el següent
desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.460,00 x 3,75%

167,25.-€

TOTAL

167,25.-€

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.
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

14. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 136/21 DE J.J.A.F PER AL TANCAMENT
DE BALCONS EN OBRA VISTA I AL·LUMINI AMB EMPLAÇAMENTAL C/ VINT-I-SIS, NÚM.
XX 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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/11/2021 i registre d'entrada núm. 1751, el Sr. J.J.A., va sol·licitar autorització
per al tancament de balcons en obra vista i al·lumini amb emplaçament al C/ Vint-i-sis, núm.
XX d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
J.J.A.F, on comunica l'inici de les obres per al tancament de balcons en obra vista i al·lumini
amb emplaçament al C/ Vint-i-sis, 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.
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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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 al
tancament de balcons en obra vista i al·lumini amb emplaçament al C/ Vint-i-sis, núm. XX
d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.850,00 x 3,75%

69,38.-€

TOTAL

69,38.-€

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 69,38.-€ amb el següent
desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.850,00 x 3,75%

69,38.-€

TOTAL

69,38.-€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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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15. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 138/21 DE DESGUACES TORTOSA S.L.
U., PER MOVIMENT DE TERRES, CONSTRUIR UN MUR DE 20 M.L. A LA PART
POSTERIOR DE LA NAU I PINTAR FAÇANA, AMB EMPLAÇAMENT A LA CTRA. NACIONAL
340, KM. 1090 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Fets
En data 23/11/2021 i registre d'entrada núm. 1754, l'empresa DESGUACES TORTOSA S.L.U.,
va sol·licitar autorització per moviment de terres, construir un mur de 20 m.l. a la part posterior
de la nau i pintar façana, amb emplaçament a la Ctra. Nacional 340, Km. 1090 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
l'empresa DESGUACES TORTOSA S.L.U., on comunica l'inici de les obres de moviment de
terres, construir un mur de 20 m.l. a la part posterior de la nau i pintar façana, amb
emplaçament a la Ctra. Nacional 340, Km. 1090 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:
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Atès que d’acord amb el previst a l’article 178 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’
agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015 del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 128 del vigent POUM en SÒL URBÀ - Zona
d'Indústria (Clau 7).
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 moviment de
terres, construir un mur de 20 m.l. a la part posterior de la nau i pintar façana, amb
emplaçament a la Ctra. Nacional 340, Km. 1090 d'aquest municipi, amb les següents
condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 7.500,00 x 3,75%

281,25.-€

TOTAL

281,25.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 281,25.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT
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ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 7.500,00 x 3,75%

281,25.-€

TOTAL

281,25.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

16. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 139/21 DE J.LL.C.M
COL·LOCAR TUB D'EXTRACCIÓ DE FUMS XEMENEIA, AMB

PER

A
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EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX (LIGALLO DEL GÀNGUIL) D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

En data 23/11/2021 i registre d'entrada núm. 1755 el Sr. J.LL.C.M, va sol·licitar autorització
per col·locar tub d'extracció de fums xemeneia, amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX
(Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
J.LL.C.M, on comunica l'inici de les obres per a col·locar tub d'extracció de fums xemeneia,
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.
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.
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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 col·locar
tub d'extracció de fums xemeneia, amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del
Gànguil) d'aquest municipi, amb les següents condicions:
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1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
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 200,00 x 3,75%

7,50.-€

TOTAL

7,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 7,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 200,00 x 3,75%

7,50.-€

TOTAL

7,50.-€

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

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

17. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 140/21 DE J.F.M PER A SUBSTITUCIÓ DE
COBERTA EXISTENT D'UN EDIFICI SITUAT AL POLÍGON 12 -PARCEL·LA XX
(LIGALLO DEL GÀNGUIL) D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 24/11/2021 i registre d'entrada 1759, el Sr. J.F.M, va sol·licitar llicència d'obres
majors per a substitució de coberta existent d'un edifici situat al polígon 12 - parcel·la XX
(Ligallo del Gànguil) d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel Sr. J.F.M, per a substitució de coberta
existent d'un edifici situal al polígon 12 - parcel·la XX (Ligallo del Gànguil) 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 22-a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a substitució de coberta existent d'un
edifici situat al polígon 12 - parcel·la XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest terme municipal, amb les
següents condicions:
1.- La intervenció s'ha d'adreçar a la rehabilitació de l'edificació existent, mantenint la
volumetria de la construcció principal.
2.- Els materials i colors a utilitzar en la rehabilitació seran els propis de l'edificació original
(pedra i coberta de ceràmica tradicional) i d'altres materials que degut a les seves
característiques i colors s'integrin a l'entorn, amb predomini dels colors terrosos i naturals.
3.- 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.
4.- 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 8.960,00 x 3,75%
Taxa administrativa
8.960,00 x 0,25%

336,00.-€
22,40.-€

TOTAL

358,40.-€
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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 358,40.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 8.960,00 x 3,75%
Taxa administrativa
8.960,00 x 0,25%

336,00.-€
22,40.-€

TOTAL

358,40.-€

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

18. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 153/21 DE
L.M.A AL C/ RIPOLLÉS, NÚM. XX B
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 30/12/2021 i registre d'entrada 1951, la Sra. L.M.A, va sol·licitar llicència d'obres
majors per a la construcció d'un habitatge unifamiliar en testera amb emplaçament al C/
Ripollés, núm. XX B (Zona Entreligallos) 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)
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b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
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c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel•lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel•lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per 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.
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8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per la Sra. L.M.A, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar en testera, amb emplaçament al C/ Ripollés, núm. XX B (Zona
Entreligallos) 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 que:
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 127 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ - Zona
de Cases familiars - Ligallo del Roig i entre Ligallos (Clau 4).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a a la construcció d'un habitatge unifamiliar
en testera, amb emplaçament al C/ Ripollés, núm. XX B (Zona Entreligallos) d'aquest municipi,
amb les següents condicions:
1.- Si s'ha d'ocupar la via pública en algun moment, es deurà tramitar la pertinent sol·licitud.
2.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
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 203.657,71 x 3,75%
Taxa administrativa
203.657,71 x 0,25%

7.637,16.-€
509,14.-€

TOTAL

8.146,30.-€

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
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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 8.146,30.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 203.657,71 x 3,75%
Taxa administrativa
203.657,71 x 0,25%

7.637,16.-€
509,14.-€

TOTAL

8.146,30.-€

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

19. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 154/21 DE I.V.Q PER REFORMA D'UN
MAGATZEM AMB EMPLAÇAMENT AL C/ QUARANTA-NOU, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 30/12/2021 i registre d'entrada núm. 1956 el Sr. I.V.Q, va sol·licitar autorització
per reforma d'un magatzem amb emplaçament al C/ Quaranta-nou, núm. XX d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
I.V.Q, on comunica l'inici de les obres per reforma d'un magatzem amb
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emplaçament al C/ Quaranta-nou, 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.
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Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM en SÒL URBÀ - Zona d'Urbà
Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reforma
d'un magatzem amb emplaçament al C/ Quaranta-nou, núm. XX d'aquest municipi, amb les
següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar la corresponent sol·licitud.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 600,00 x 3,75%

22,50.-€

TOTAL

22,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 22,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 600,00 x 3,75%

22,50.-€

TOTAL

22,50.-€
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CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acords al servei d’Intervenció municipal.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació o de la quantitat pendent d'ingressar després de
descomptar l'import autoliquidat junt amb la petició de la llicència, disposeu dels següents
terminis:
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
*Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins el
següent dia hàbil.
Transcorregut el termini corresponent sense haver realitzat l'ingrés es procedirà a la seva
exacció per via de constrenyiment amb els conseqüents recàrrecs i interessos.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i posteriorment haurà
de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa - IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Santander - IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173

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

20. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 1/22, DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
U., AMB EMPLAÇAMENT A "LA GRANADELLA" (VENTA NOVA).
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 04/01/2022 i registre d'entrada 11, l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.
L.U., va sol·licitar llicència d'obres majors per l'execució de reforma tecnològica del C.T.
EBRO056, de la línia a 25 KV "Aldea.e" per substitució d'aparellatge convencional per noves
cel·les SF6 i substitució de transformadors, amb emplaçament a "La Granadella" - (Venta
Nova) d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud ha aportat projecte tècnic 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.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 23/03/2022, 23/03/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
07/04/2022 a les 11:54:18

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
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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 per l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U., per execució de reforma tecnològica del C.T. EBRO056, de la línia a 25 KV
"Aldea.e" per substitució d'aparellatge convencional per noves cel·les SF6 i substitució de
transformadors, amb emplaçament a "La Granadella" (Venta Nova) 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 que:
Antecedents:
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a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 120 del vigent POUM dintre de SISTEMA
D'EQUIPAMENTS (Clau EQ).
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'execució de reforma tecnològica del C.
T. EBRO056, de la línia a 25 KV "Aldea.e" per substitució d'aparellatge convencional per noves
cel·les SF6 i substitució de transformadors, amb emplaçament a "La Granadella" (Venta
Nova) 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 de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
2.- 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 20.824,03 x 3,75%
Taxa administrativa
20.824,03 x 0,25%

780,90.-€
52,06.-€

TOTAL

832,96.-€

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 832,96.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 20.824,03 x 3,75%
Taxa administrativa
20.824,03 x 0,25%

780,90.-€
52,06.-€

TOTAL

832,96.-€

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

21. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 3/22 DE A.D.B.E PER COL·LOCAR
UNA PORTA DE MAGATZEM, UNA PORTA D'ACCÉS I UNA FINESTRA AMB
EMPLAÇAMENT AL C/ NOU, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 14/01/2022 i registre d'entrada núm. 62, el Sr. A.D.B.E, va sol·licitar autorització per
a col·locar una porta de magatzem, una porta d'accés i una finestra amb emplaçament al C/
Nou, núm. XX d'aquest municipi.
Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
A.D.B.E, on comunica l'inici de les obres per a col·locar una porta de magatzem, una porta
d'accés i una finestra amb emplaçament al C/ Nou, 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 a col·locar
una porta de magatzem, una porta d'accés i una finestra amb emplaçament al C/ Nou, núm. XX
d'aquest municipi.
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1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als serveis tècnics municipals i als veïns colindants, sobre
l'execució de les mateixes.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 600,00 x 3,75%

22,50.-€

TOTAL

22,50.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 22,50.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 600,00 x 3,75%

22,50.-€

TOTAL

22,50.-€

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

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

22. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES, EXP. 4/22 DE E.M.P PER A REFORMA DE
PAVIMENT I ALICATAT A L'INTERIOR DE L'IMMOBLE AMB EMPLAÇAMENT AL C/ ALT
PENEDÉS, NÚM. X (LIGALLO DEL GÀNGUIL) D'AQUEST MUNICPI.
Denegat per unanimitat.

Fets
En data 14/01/2022 i registre d'entrada núm. 73, la Sra. E.M.P va sol·licitar autorització per a
reforma de paviment i alicatat a l'interior de l'immoble amb emplaçament al C/ Alt Penedés,
núm. X (Ligallo del Gànguil) 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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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, NO S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la sol·licitud, presentada per la Sra.
E.M.P, on comunica l'inici de les obres per a reforma de paviment i alicatat a l'interior de
l'immoble amb emplaçament al C/ Alt Penedés, núm. X (Ligallo del Gànguil) d'aquest municpi 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.
INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

- Degut a la tipologia de les obres, es deurà aportar projecte tècnic de reforma interior i
assumeix signat per tècnic competent.
- La comunicació i la documentació presentades ESTÀN INCOMPLETES.
- Per tot l’exposat l’informe tècnic és DESFAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Per tant es DENEGA la sol·licitud presentada i s'assabenta a la peticionària de que,
per tal de prosseguir amb la tramitació, deurà aportar la documentació indicada en l'informe
tècnic municipal.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

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

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

23. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 8/22, DE M.C.B.G PER ARRANJAMENT
DEL BANY: SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DE DUTXA I CANVIAR RAJOLES,
AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA-QUATRE, NÚM. XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 21/01/2022 i registre d'entrada núm. 104, la Sra. M.C.B.G, va sol·licitar autorització
per arranjament del bany: substitució banyera per plat de dutxa i canviar rajoles, amb
emplaçament al C/ Trenta-quatre, núm. XX d'aquest municipi.

Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
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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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. M.C.B.G, on comunica l'inici de les obres per arranjament del bany: substitució banyera per
plat de dutxa i canviar rajoles, amb emplaçament al C/ Trenta-quatre, 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 arranjament
del bany: substitució banyera per plat de dutxa i canviar rajoles, amb emplaçament al C/ Trentaquatre, núm. XX d'aquest municipi, amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.975,00 x 3,75%

186,56.-€
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TOTAL

186,56.-€

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.

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 186,56.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 4.975,00 x 3,75%

186,56.-€

TOTAL

186,56.-€

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.
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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:

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

24. LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS, EXP. 11/22 DE R.M.A PER A L'EXECUCIÓ DE
LA 4ª FASE: INSTAL·LACIONS I ACABATS DEL SEU HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES AMB EMPLAÇAMENT AL C/ QUARANTA-SIS, NÚM. XX D'AQUEST
MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 27/01/2022 i registre d'entrada 134, el Sr. R.M.A, va sol·licitar llicència d'obres majors
per a l'execució de la 4ª fase: instal·lacions i acabats del seu habitatge unifamiliar entre
mitgeres amb emplaçament al C/ Quaranta-sis, núm. XX d'aquest municipi. Amb la sol·licitud
ha aportat projecte tècnic 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)
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g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal•lació de cases prefabricades o instal•lacions similars, ja siguin provisionals o
permanents.
n) La instal•lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
D'acord amb l'apartat 2 del mateix article 187 TRLU també estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en
sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
No obstant el que disposa l'article 187.1 i 2 TRLU s'han de tenir en compte les excepcions de
l'article 187 ter, el qual estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística els actes següents:
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.
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c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’
execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’
executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’
una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
4. L’art. 188.3 TRLU, i, en el mateix sentit, l'article 13.3 RPLU, estableixen que l’expedient per a
atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic.
L’informe previ del secretari/ària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors
siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.
També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de
llicència urbanística han d’estar motivades.
5. L'article 14 RPLU disposa que les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la
legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació
vigents al moment de la seva resolució, o en la data en què s'entenen produïts els efectes de la
falta de resolució expressa de la sol•licitud, tret que s'hagin d'atorgar de conformitat amb un
certificat de règim urbanístic vigent.
6. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol•licitud de llicència d’obres s’ha atorgar o denegar de manera motivada en el termini de 2
mesos. Tal i com estableix l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del
que estableix l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article
9.8 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
7. Totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys
per acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el
mateix sentit, l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per
començar o acaba les obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o
acabades, les llicències caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les
llicències han de contenir l'advertiment de caducitat corresponent. La persona titular de la
llicència urbanística per a l’execució d’obres ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’
inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no
requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats
han de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la
llicència urbanística.
8. En la resolució de concessió de la llicència s’ha d’advertir la persona sol•licitant que en el
termini d’un mes comptat des de la finalització de l’obra ha de presentar a l’Ajuntament un
certificat de l’ens gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurat, d’acord amb l’article 15.2
del Decret 89/2010. 9. En virtut de l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern
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local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament d’organització i funcionament de les entitat
locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada pel Sr. R.M.A per a l'execució de la 4ª
fase: instal·lacions i acabats del seu habitatge unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al
C/ Quaranta-sis, 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 que:
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ - Zona
d'Urbà Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a l'execució de la 4ª fase: Instal·lacions i
acabats del seu habitatge unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al C/ Quaranta-sis,
núm. XX 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.- 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 42.608,32 x 3,75%
Taxa administrativa
42.608,32 x 0,25%

1.597,81.-€
106,52.-€

TOTAL

1.704,33.-€

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 1.704,33.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 42.608,32 x 3,75%
Taxa administrativa
42.608,32 x 0,25%

1.597,81.-€
106,52.-€

TOTAL

1.704,33.-€

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

25. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 12/22, DE S.L.H
PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA DE REG AL POLÍGON 3 -PARCEL·LA X
D'AQUEST MUNICIPI.
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Aprovat per unanimitat.Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 28/01/2022 i registre d'entrada 136, la Sra. S.L.H, va sol·licitar llicència d'obres
majors per a la construcció d'una bassa de reg al polígon 3 - parcel·la X 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:
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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 per la Sra. S.L.H, per a la construcció d'una
bassa de reg al polígon 3 - parcel·la 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.
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:
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a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM dintre de SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a la construcció d'una bassa de reg al
polígon 3 - parcel·la X d'aquest terme municipal, amb les següents condicions:
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1.- S'haurà de complir la tipologia de bassa de reg: la construcció haurà de sobresortir un metre
del nivell del terra i els materials d'acabat seran els propis d'una bassa de reg.
2.- La runa generada per les obres es transportarà a l'abocador autoritzat D. 201/94 i Llei 15/03
de protecció del medi ambient i foment de reciclatge de productes procedents dels enderrocs
de l'edificació.
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 8.681,53 x 3,75%
Taxa administrativa
8.681,53 x 0,25%

325,56.-€
21,70.-€

TOTAL

347,26.-€

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 347,26.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 8.681,53 x 3,75%
Taxa administrativa
8.681,53 x 0,25%

325,56.- €
21,70.-€

TOTAL

347,26.-€

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

26. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 19/22, DE S.F.P PER A
CONSTRUCCIÓ D'UN MUR PER TANCAMENT A FAÇANA I INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADORS, AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX (LIGALLO DEL
GÀNGUIL) D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 15/02/2022 i registre d'entrada núm. 216 la Sra. S.F.P va sol·licitar autorització per
a construcció d'un mur per tancament a façana i instal·lació de comptadors, amb
emplaçament al C/ Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada per la
Sra. S.F.P, on comunica l'inici de les obres per a construcció d'un mur per tancament a façana i
instal·lació de comptadors, 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.
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 ampliació
d'un bany amb emplaçament al C/ Vint-i-tres, núm. X d'aquest municipi, amb les següents
condicions:
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1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar la pertinent sol·licitud.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€

TOTAL

45,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 45,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€

TOTAL

45,00.-€

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.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:en data: 23/03/2022, 23/03/2022
BRULL
MELICH
- DNIel
***dia
(SIG)
Plataforma
ACTIO
07/04/2022 a les 11:54:18

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

27. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 14/22, DE S.F.P PER A REHABILITACIÓ D'UN
HABITATGE DE 70 M2 EN PLANTA BAIXA I PIS, SITUAT AL C/ SANT JOAN, NÚM. XX
(LIGALLO DEL GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Fets

En data 07/02/2022 i registre d'entrada 186, la Sra. S.F.P, va sol·licitar llicència d'obres menors
per a rehabilitació d'un habitatge de 70 m2 en planta baixa i pis, situat al C/ Sant Joan, núm. XX
(Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud ha aportat projecte tècnic per a l'execució de l'obra.
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Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, els actes d'edificació i ús del sòl
comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística.
Atès el previst en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l'ajuntament de Camarles.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2/2019 de juliol.

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir la llicència urbanística, sol·licitada per la Sra. S.F.P , on demana llicència
d'obres menors per a rehabilitació d'un habitatge de 70 m2 en planta baixa i pis, situat al C/
Sant Joan, núm. XX (Ligallo del Gànguil) 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 es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres.
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 126 del vigent POUM a SÒL URBÀ, Zona d'Urbà
Tradicional (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 rehabilitació d'un habitatge de 70 m2 en
planta baixa i pis, situat 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.
2.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar la pertinent sol·licitud.
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 33.836,57 x 3,75%
Taxa administrativa
33.836,57 x 0,25%

1.268,87.-€
84,59.-€

TOTAL

1.353,46.-€

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 1.353,46.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 33.836,57 x 3,75%
Taxa administrativa
33.836,57 x 0,25%

1.268,87.-€
84,59.-€

TOTAL

1.353,46.-€

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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

28. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS EXP. 25/22, DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.
L.U. PER LÍNIA AÈRIA BT A 400 V PER A UN NOU SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 19 PARCEL·LA 73 D'AQUEST TERME MUNICIPAL.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/02/2022 i registre d'entrada 262, l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES
S.L.U., va sol·licitar llicència d'obres menors per línia aèria BT a 400 V per a un nou
subministrament al polígon 19 - parcel·la 73 d'aquest terme municipal.
Amb la sol·licitud ha aportat projecte tècnic per a l'execució de l'obra.

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 per l'empresa EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES S.L.U., on demana llicència d'obres menors per línia aèria BT a 400 V per a un
nou subministrament al polígon 19 - parcel·la 73 d'aquest terme municipal i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès l'informe que a continuació es descriu.

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres.
Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM a SÒL NO URBANITZABLE,
Sòl de Protecció Territorial (Clau 21 a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres menors per línia aèria BT a 400 V per a un nou
subministrament al polígon 19 - parcel·la 73 d'aquest terme municipal, 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.
2.- La instal·lació del puntalet metàl·lic (per part del sol·licitant) s'haurà d'instal·lar a línia de
parcel·la.
3.- La instal·lació d'aquest puntalet seguirà les especificacions constructives reflectides a la
"GUIA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN" (s'adjunta
detall constructiu del puntalet).
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 757,92 x 3,75%
Taxa administrativa
757,92 x 0,25%

28,42.-€
1,89.-€

TOTAL

30,31.-€

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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 30,31.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 757,92 x 3,75%
Taxa administrativa
757,92 x 0,25%

28,42.-€
1,89.-€

TOTAL

30,31.-€

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

29. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 26/22 DE QUESO
PERFECTO DEL DELTA S.L.U., AL POLÍGON 8 - PARCEL·LA 26 D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 22/02/2022 i registre d'entrada 269, l'empresa QUESO PERFECTO DEL DELTA S.L.U.
, va sol·licitar llicència d'obres majors per a una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, amb
emplaçament al lpolígon 8 - parfcel·la 26 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
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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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada per l'empresa QUESO PERFECTO DEL
DELTA S.L.U., per a una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, amb emplaçament al polígon 8
- parcel·la 26 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:
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Antecedents:
a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 162 del vigent POUM dintre de SÒL NO
URBANITZABLE - Sòl de Protecció Territorial (Clau 21-a).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per a a una instal·lació fotovoltaica
d'autoconsum, amb emplaçament al polígon 8 - parcel·la 26 d'aquest terme municipal, 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.- 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 12.775,00 x 3,75%
Taxa administrativa
12.775,00 x 0,25%

479,06.-€
31,94.-€

TOTAL

511,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada 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 511,00.-€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 12.775,00 x 3,75%
Taxa administrativa
12.775,00 x 0,25%

479,06.-€
31,94.-€

TOTAL

511,00.-€

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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30. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 78/22, DE F.G.M PER
ARRANJAMENT D'UNA VORERA AMB EMPLAÇAMENT AL C/ SANT JOAN, NÚM. X
(LIGALLO DEL GÀNGUIL) D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
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En data 23/02/2022 i registre d'entrada núm. 272 el Sr. F.G.M, va sol·licitar autorització per
arranjament d'una vorera amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. X (Ligallo del
Gànguil) d'aquest municipi.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
F.G.M, on comunica l'inici de les obres per arranjament d'una vorera amb emplaçament al C/
Sant Joan, núm. X (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.
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
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locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen dur a terme
no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten subjectes a
comunicació prèvia.
Antecedents:
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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 arranjament
d'una vorera amb emplaçament al C/ Sant Joan, núm. X (Ligallo del Gànguil) d'aquest municipi,
amb les següents condicions:
1.- La runa es transportarà a l’abocador autoritzat D201/94 i Llei 15/03 de protecció de medi
ambient i foment del reciclatge de productes procedents dels enderrocs de l’edificació.
2.- Abans d'iniciar les obres s'avisarà als Serveis Tècnics Municipals per tal de marcar les
dimensions de la vorera.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.500,00 x 3,75%

56,25.-€

TOTAL

56,25.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es reserva a l’ajuntament la
potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l’esmentada comunicació pel concepte d’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 56,25.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.500,00 x 3,75%

56,25.-€
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TOTAL

56,25.-€

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

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

31. RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS EXP. 28/22, DE A.B.G
PER L'AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AMB
EMPLAÇAMENT AL C/ QUARANTA-CINC, NÚM. XX.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
En data 28/02/2022 i registre d'entrada 284, la Sra. A.B.G, va sol·licitar llicència d'obres
majors per l'ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al C/
Quaranta-cinc, núm. XX d'aquest municipi.
Amb la sol·licitud han aportat memòria tècnica per a l'execució de l'obra.

Fonaments de dret
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1. Normativa aplicable
a) Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
b) Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de
maig (RPLU)
c) Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
d) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
e) Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC)
f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
i) PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CAMARLES
2. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta al Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
3. L'article 187.1 TRLU enumera els actes subjectes a llicència:
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel•lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’
acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal•lació d’hivernacles o instal•lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’
aquestes instal•lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
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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
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.
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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 la Sra. A.B.G, per l'ampliació d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al C/ Quaranta-cinc, 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 que:
Antecedents:

a) L’obra en qüestió es troba segons l'article 125 del vigent POUM dintre de SÒL URBÀ - Zona
d'Urbà Tradicional (Clau 2).
b) Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li es d’aplicació.
c) Procedeix concedir la llicència d'obres majors per l'ampliació d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, amb emplaçament al C/ Quaranta-cinc, núm. XX 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.
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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 140.349,18 x 3,75%
Taxa administrativa
140.349,18 x 0,25%

5.263,09.-€
350,87.-€

TOTAL

5.613,96.-€
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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 5.613,96.-€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 140.349,18 x 3,75%
Taxa administrativa
140.349,18 x 0,25%

5.263,09.-€
350,87.-€

TOTAL

5.613,96.-€

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
32. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES EXP. 32/22, DE I.V.Q PER PINTAR LA
PARET MITGERA DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EMPLAÇAMENT AL C/ TRENTA, NÚM.
XX D'AQUEST MUNICIPI.
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 03/03/2022 i registre d'entrada núm. 313, el Sr. I.V.Q, va sol·licitar autorització
per pintar la paret mitgera de l'edifici plurifamiliar amb emplaçament al C/Trenta, núm. XX
d'aquest municipi.

Fonaments de dret
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legiaslatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i
sotmesos a règim de comunicació prèvia.
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat l'ajuntament de la comunicació prèvia, presentada pel Sr.
I.V.Q, on comunica l'inici de les obres per pintar la paret mitgera de l'edifici plurifamiliar amb
emplaçament al C/ Trenta, 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 pintar la
paret mitgera de l'edifici plurifamiliar amb emplaçament al C/ Trenta, núm. XX d'aquest municipi,
amb les següents condicions:
1.- Si s'ha d'ocupar la via pública es deurà tramitar la corresponent sol·licitud.
d) Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Camarles, es detalla el càlcul:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€
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TOTAL

45,00.-€

e) Per tot l’exposat l’informe és FAVORABLE.
SEGON.- S’ha de tenir present que l’informe tècnic es limita a comprovar que la comunicació
prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es vulnera la
legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l’adequació a la realitat dels
esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la declaració
responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats a l’interessat.
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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 45,00.-€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE I TIPUS % APLICABLE IMPORT

ICIO, per aplicació d’Ordenança Fiscal 1.200,00 x 3,75%

45,00.-€

TOTAL

45,00.-€

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:
*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:

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

LLICÈNCIES H.U.T.E.
33. COMUNICACIÓ PRÈVIA HABITATGE D'US TURÍSTIC M.M.P.S
Aprovat per unanimitat.

Fets

Identificació de l’expedient: 2022-59
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: M.M.P.S
Emplaçament: Carrer Un, núm. XX
Amb data 17 de desembre de 2021 i un cop completada la documentació sol·licitada, la Sra.
M.M.P.S, va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici d’una activitat destinada a habitatge
d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Un , núm. XX del municipi de Camarles.

Fonaments de dret
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2/2019 de data 5 de juliol de 2019, es van efectuar les
delegacions de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
Llei 7/1985, de 7 d’abril LRBRL, articles 139 a 141
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Llei 39/2015 , d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques
Títol II del Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al carrer Un, núm. XX
del municipi de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de la verificació
posterior del compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de l’
activitat. L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic
amb numero 2022-001.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article Article 221-2 del
Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya els requisits i serveis de l’activitat són
els següents
-1 Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula
d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
-2 Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris necessaris
per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en
relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d'higiene.
-3 El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a
les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata
consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
-4 El propietari o la propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei
d'assistència i manteniment de l'habitatge.
-5 El propietari o la propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de lliurar a
les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la
comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest document ha d'estar
redactat, com a mínim, en els idiomes següents: català, castellà, anglès i francès.
En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles bàsiques de
la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular
de la propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús turístic, ha de requerir a la persona
cessionària que abandoni l'habitatge immediatament.
-6 Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per a les
persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el telèfon del servei
d'assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de
suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l'article
121-1.2 d'aquest Decret.
-7 Els requisits turístics mínims consten a l'annex 6 d'aquest Decret.
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Exhibició de la comunicació del NIRTC i de la capacitat autoritzada a l’interior de l’ X
Habitatge
Places màximes( sempre que la cèdula no estableixi un nombre inferior)

15

Facilitar el número de telèfon a usuaris i veïns per incidències

X

Empresa d’assistència i manteniment

X

Document e normes de convivència, si n’hi ha ( Lliurat)

X

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de
verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.

Règim de recursos:
Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació”.
Contra la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de la taxa, que no posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Se us adverteix que la interposició del recurs de reposició no atura l'acció administrativa per al
cobrament, llevat que sol·liciteu en el termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució
de l'acte adjuntant alguna de les garanties que s'assenyalen a les lletres a), b) o c) de l'article
75.6 decret 391/1996, d'1 de març, d'aprovació del reglament de procediment en les
reclamacions econòmiques administratives.
Per a realitzar l'ingrés de la liquidació 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
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34. PROPOSTA COMUNICACIÓ PRÈVIA HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC Y.B.B

Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Fets
Identificació de l’expedient: 2022-98
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: Y.B.B
Emplaçament: Carrer Trenta-dos, núm. XX-XX, Escalera A, Planta 2, porta X
Antecedents:
Amb data 3 de març de 2022 la Sra. Y.B.B , va presentar escrit de comunicació prèvia
d’inici d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Trenta-dos,
núm. XX-XX, Escalera A, Planta 2, porta X del municipi de Camarles.

Fonaments de dret
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2/2019 de data 5 de juliol de 2019, es van efectuar les
delegacions de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
Llei 7/1985, de 7 d’abril LRBRL, articles 139 a 141
Llei 39/2015 , d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques
Títol II del Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al carrer Trenta-dos,
núm. XX-XX, Escalera A, Planta 2, porta Xdel municipi de Camarles en el Registre municipal
d’activitats, sense perjudici de la verificació posterior del compliment dels requisits que preveu
la legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat. L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’
exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i
les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic
amb numero 2022-002.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
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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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article Article 221-2 del
Decret 75/2020, de 4 d’agost de Turisme de Catalunya els requisits i serveis de l’activitat són
els següents
-1 Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula
d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
-2 Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris necessaris
per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en
relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d'higiene.
-3 El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a
les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata
consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
-4 El propietari o la propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei
d'assistència i manteniment de l'habitatge.
-5 El propietari o la propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de lliurar a
les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la
comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest document ha d'estar
redactat, com a mínim, en els idiomes següents: català, castellà, anglès i francès.
En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles bàsiques de
la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular
de la propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús turístic, ha de requerir a la persona
cessionària que abandoni l'habitatge immediatament.
-6 Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per a les
persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el telèfon del servei
d'assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de
suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l'article
121-1.2 d'aquest Decret.
-7 Els requisits turístics mínims consten a l'annex 6 d'aquest Decret.
Exhibició de la comunicació del NIRTC i de la capacitat autoritzada a l’interior de l’
X
Habitatge
Places màximes( sempre que la cèdula no estableixi un nombre inferior)

15

Facilitar el número de telèfon a usuaris i veïns per incidències

X

Empresa d’assistència i manteniment

X

Document e normes de convivència, si n’hi ha ( Lliurat)

X

Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de
verificació i comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.

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

LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
35. CANVI DE TITULARITAT DE L'ACTIVITAT DEL BAR-RESTAURANT "LA PLAÇA", QUIN
EMPLAÇAMENT ÉS AL C/ SANT JOAN, NÚM.. 64 (LIGALLO DEL GÀNGUIL).
Aprovat per unanimitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

Fets
En data 22/10/2019 es va concedir a la Sra. L.G.C, autorització pel desenvolupament de
l'activitat de Bar-Restaurant a l'establiment "Bar La Plaça" ubicat al C/Sant Joan, núm. 64
(Ligallo del Gànguil).
En data 02/03/2022 i registre d'entrada núm. 302, el Sr. R.G.F.H, va sol·licitar el canvi de
titularitat al seu favor de la referida autorització, aportant la renúncia de l'anterior titular.
Realitzades les oportunes comprovacions, resulta que no hi ha impediement per a que es
dugue a terme el canvi de titularitat sol·licitat.

Fonaments de dret
- Articles 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Inscriure al registre d'activitats i incloure en l'expedient en qüestió, el canvi de titularitat
sol·licitat per al desenvolupament de dita activitat, amb les dades següents:
Núm. d'expedient: 2/2022
Sol·licitant: R.G.F.H
Activitat: Bar-Restaurant
Establiment: Bar "La Plaça"
Emplaçament: C/ Sant Joan, núm. 64 (Ligallo del Gànguil)
Primer.- S'accepta el canvi de titularitat sol·licitat conjuntament per l'anterior i l'actual titular.
Segon.- Procedir a l'enregistrament del canvi de titularitat comunicat i tramitar la nova llicència
d'activitat en favor de la nova titular.
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Tercer.- Aprovar la liquidació de 50 euros, en concepte de la taxa per canvi de titularitat de
l'activitat.
L’ingrés el podran realitzar a qualsevol de les següents entitats bancàries i
posteriorment haurà de lliura justificant del mateix a l’ajuntament:
Catalunya Caixa - BBVA IBAN ES88 0182 5634 17 0200045122
La Caixa IBAN ES81 2100 0367 24 0200016388
Banc Popular IBAN ES45 0075 0588 66 0660000173
BBVA (Secció de Crèdit) IBAN ES16 0182 0299 28 0200560270

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

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

CONTRACTACIÓ
36. NO N'HI VAREN HAVER
ALTRES
37. ADHESIÓ AL MANIFEST PROTEGIM LO TRABUCADOR, PROTEGIM LO DELTA, DIA 27
DE MARÇ DE 2022 AL TRABUCADOR
Aprovada l'adhesió per unanimitat
MANIFEST ACTE 27 DE MARÇ 2022 AL TRABUCADOR
PROTEGIM LO TRABUCADOR, PROTEGIM LO DELTA!
Avui fa dos anys i dos mesos del temporal Glòria, que va deixar 3000 hectàrees d’arrossars
negats, va malmetre el 60% dels cultius de musclos i ostres de les badies i va trencar i
inundar, entre d’altres, lo lloc que ara mos trobem.
Avui, i després d’este darrer temporal Cèlia, fem un S.O.S, per mostrar al món que mos
ofeguem i que estem perdent lo lloc on vivim.
Lo Delta de l’Ebre continua desapareixent, los embassaments, la regressió, la subsidència,
lo canvi climàtic l’estan devastant, i per si això no fos poc, la inacció política i administrativa l’
està rematant. Quants temporals més fan falta per a despertar consciències?
LO DELTA DIU PROU!
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Natros, les persones que vivim, treballem i estimem lo Delta ho tenim clar. Volem ciència i
tecnologia del segle XXI al servei de la protecció dels espais naturals i de les persones, per a
continuar garantint la pervivència tal i com ara lo coneixem. Per això, cal executar lo Pla Delta
de la Taula de Consens del Delta de l’Ebre, la veu legítima del territori, que planteja una
intervenció diferent a cada zona del Delta.
PROU de teories pretesament conservadores que mos sentencien a desaparèixer. No
podem entendre que es deixe perdre aquest patrimoni natural i humà, que ens pertany a tots
i a totes, per això, cada dia mirem més a Europa i al Món.
Necessitem voluntat ferma, tant política com administrativa que capgire esta situació.
LO DELTA DIU PROU!
MOS VOLEN FER CREURE QUE LA OPCIÓ MÉS FÀCIL ÉS PERDRE LA LÍNEA DE
COSTA, fer deslindes, desterrar, espoliar, és a dir: GASTAR MOLTS DINERS PER A NO FER
RES DE PROFIT, què és lo que han fet fins ara.
Però quan aquesta línia desaparegue, i perguem la protecció natural que aquesta ens
confereix, quines conseqüències tindrà?

Perillarà la continuïtat de les badies i sentenciarà a mort espècies protegides úniques al
món com el limonium i les nacres.
No quedaran zones on nidificar i el Delta de l’Ebre deixaria de ser la tercera zona
humida més important d’Europa.
Moltes persones haurem de marxar de casa nostra, perdrem els nostres orígens, i serem
els primers refugiats climàtics d’Europa, tot i sent lo nostre Delta un dels territoris amb
moltes figures de protecció a nivell nacional i internacional.
Llavors, qui es responsabilitzarà d’este impacte ambiental, econòmic i social?

La situació del Trabucador i del Delta de l’Ebre en la seva totalitat és molt crítica i la gestió
de sorres a través de sistemes de dragatge s’ha convertit en una necessitat. Lo Delta i la
Ràpita no poden permetre’s la desaparició del Trabucador. La pèrdua del Trabucador
trencaria l’ecosistema de l’hemidelta sud, suposaria la sentència de mort de les nacres de la
Badia dels Alfacs i de tota l’acció aqüícola que es duu a terme i el port de la Ràpita quedaria
sense barrera de protecció, amb les conseqüències i l’amenaça que això suposa.
Seguirem estudiant i prohibint?
LO DELTA DIU PROU ALS ESTUDIS QUE ES FAN SENSE PARTICIPACIÓ SOCIAL I
SENSE CONCURS DE MÈRITS, QUE NO PORTEN A RES, I A ALGUNES ACCIONS
SENSE PRIORITATS QUE NO SERVEIXEN MÉS QUE PER A FER GRANS ALGUNES
BUTXAQUES I CREAR MÉS BUTAQUES!
Diuen que el nostre Delta és dinàmic i canviant, i sort d’això, si no estaria mort, però sempre
s’obliden de dir, de manera intencionada, que lo Delta és MOLT fràgil, i que la seva agonia
no és per a res un procés natural.
La NASA diu : “ ara mateix el Delta de l’Ebre no depèn dels sediments de l’Ebre, sinó de les
onades del mar” i a això s’hi ha de fer front amb una gestió de sorres amb dragatges, tal com
se fa als Països Baixos. Cal una aposta decidida per aquesta gestió, calen sistemes de
dragatge immediats i permanents per restaurar les zones més amenaçades com lo Trabucador,
l’illa de Buda, l’illa de Sant Antoni, l’Arenal, la Marquesa, la bassa de l’Arena, la Badia del
Fangar, Riumar i lo Galatxo.
AIXÒ SÍ QUE ÉS URGENT, MOLT URGENT!
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Este dragatge és tecnologia i ciència del segle XXI. LES PERSONES DEL DELTA CREIEM
FERMAMENT AMB ESTA ENGINYERIA perquè tenim evidències que en llocs que tenen una
problemàtica similar o pitjor a la del Delta, funciona.
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LO DELTA DIU PROU ALS IDEALS RADICALITZATS QUE L’ESTAN SENTENCIANT AL
SUÏCIDI AMBIENTAL I SOCIAL.
Per això continuem manifestant:
Que és urgent este dragatge i portar l’arena de km.0 a les zones més castigades per la
regressió per tal de reconstruir la línia morfològica de costa. Així milloraríem problemes
importants per a la socioeconomia deltàica:
La biodiversitat dels espais naturals tant emergits com submergits
La riquesa de les platges i, com a conseqüència, l’activitat turística
La continuïtat de l’activitat salinera, amb la riquesa mediambiental que genera
La continuïtat de l’aqüicultura (activitat única a Catalunya)
La pesca
L’agricultura
Que les persones del Delta volem seguir vivint al Delta, perquè l’estimem, lo cuidem i lo
projectem al futur. Per això exigim la seva protecció com a espai natural, però també
com a espai humà i humanitzat.
Que cal que la problemàtica sigue una qüestió d’Estat i que sigue un pilar central de l’
agenda política de les administracions competents i que, de tal manera, es materialitze
en les accions que reclama el territori a través de la Taula de Consens. Si el Delta es
perd, perdem tothom. No podem tolerar un greuge comparatiu envers altres zones
humides de l’Estat que estan rebent inversions milionàries per garantir la seva protecció i
continuïtat.
Que les persones del Delta tenim fang al cor, aigua-barreig a les venes i portem la palla
de l’arròs a la pell i la mirada plena del cel immens i de mil moixons. A l’esquena portem
anys de lluita que travessa tota la història amb un somriure. Natros ho donem tot pel
nostre Delta, som natura i som humanitat, amb lo nostre treball hem fet lo DELTA tal
com lo coneixem.
Que continuem sent DIGNES del llegat dels nostres avantpassats, del seu treball, del
seu esforç, dels seus somnis, de la seva estima a un espai natural amb el que van
conviure i amb el que volem continuar convivint.
Que cal que la resta de zones del país se solidaritzen en la causa del Delta, que també
és la seva.
Que tenim dret a la protecció, dret a la propietat, dret a la solidaritat, dret a la justícia I
TOT LO DRET DEL MÓN A DECIDIR SOBRE LO NOSTRE PRESENT I FUTUR.
QUE som IMPARABLES si mantenim la unió davant l’adversitat.

NO ENS DEIXEM ENGANYAR, TENIM SOLUCIÓ.
PER DIGNITAT, VOLEM PRESENT I FUTUR! LO DELTA DIU PROU!

INFORMES DE L'ALCALDIA
38. INFORME OBRA PAM 2021 REFORMA DEL CASAL CAMARLENC 1 FASE
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L'Alcalde informà a la comissió de l'informe de Secretaria referent a l'obra Reforma del Casal
Camarlenc 1ª Fase i el seu termini d'execució i possible pròrroga.
INFORME
"L’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase”, es troba dintre del Pla d’Acció Municipal-PAM
2021- inversió amb un import d’actuació de 236.194,00 Euros i una subvenció de la Diputació
de Tarragona de 224.384,30 €.
Aquesta obra, segons les bases PAM 2021 té com a data màxima d’execució el 30 de juny de
2022, amb possibilitat de pròrroga fins al 30 de setembre de 2022, prèvia sol·licitud i acceptació
per part de la Diputació de Tarragona.
L’obra de referència es va consignar al capítol d’inversions del pressupost de l’any 2021,
amb el següent finançament.
Aplicació

Títol

331 62201

Reforma del Casal
236.194,00 €
Camarlenc 1ª Fase

Import

PAM

Fons Propis

Total

224.384,30 €

11.809,70

236.194,00 €

Des de la Diputació es va requerir a l’Ajuntament de Camarles de la necessitat d’elaborar un
projecte executiu de la Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, ja que per a sol·licitar la
subvenció, només vam aportar una memòria valorada.
L’Ajuntament de Camarles per acord de la Junta de Govern Local de data 28/10/2021, aprova
el projecte bàsic i executiu de la Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase per un import de
236.194,00 € i publica l’edicte al BOPT de data 4/11/2021. S’exposa al públic per un termini de
trenta dies, a efectes de possibles al·legacions i reclamacions, sense que es presenti cap.
Ens trobem a l’exercici 2022, i al tractar-se d’una inversió aquesta no pot prorrogar-se amb
càrrec a la partida pressupostària del 2021 ( 331 62201), essent necessari aprovar el
pressupost de 2022 i tornar a pressupostar-la.
A data d’avui l’Ajuntament de Camarles no ha aprovat encara el pressupost de l’exercici 2022,
amb la qual cosa i atès que l’obra té un termini d’execució de 5 mesos, es fa molt difícil
finalitzat tot l’expedient de contractació amb les seves fase de ( preparació, licitació,
adjudicació, formalització) i execució abans del 30 de juny de 2022.
La qual cosa poso en coneixement de la Corporació, als efectes oportuns, ja que si no podem
justificar l’obra de referència, podem perdre la subvenció atorgada de 224.384,00 Euros.
Camarles, 18 de març de 2022
La Secretaria
39. INFORME FAVORABLE SERVEIS TÈCNICS COMARCALS PREPARACIÓ MEMÒRIES,
AUDITORIA I PLA ESTRATÈGIC, SOL·LICITUD FONS NEXT GENERATION
El Consell Comarcal ha fet informe favorable a la sol·licitud de l'Ajuntament de Camarles per a
la preparació de memòries, auditoria i Pla estratègic, als efectes de poder participar en les
subvencions dels Fons Next Generation, amb un cost per servei de 3.975,87 € ( Sense IVA)
40. PRTR AJUDES REHABILITAR EDIFICIS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL
L'Alcalde informà que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ( Mitma) havia
llançat una convocatòria d'ajuts a municipis per a la rehabilitació d'edificis públics de titularitat
local amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica dels edificis i lluitar amb el canvi climàtic i
millota de la qualitat de vida
TORN OBERT DE PARAULES
41. NO N'HI VAREN HAVER
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Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001102

Nom Tercer
30/07/2021

0148

22/12/2020

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ ACTIVITATS CULTURALS
MUNICIPI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

798,60

F55686794

SURTDECASA SCCL

001103

30/07/2021

166650

06/07/2021

QUEVIURES C.I.A GRUP ESLPAI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

20,38

A46103834

MERCADONA

001104

30/07/2021

127045

10/07/2021

QUEVIURES C.I.A GRUP BCN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,53

A46103834

MERCADONA

001105

30/07/2021

3

14/07/2021

DESPLAÇAMENT DIPUTACIÓ PAM 13/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

39,91

51636660G

ROCA CASTELL, TERESA

001106

30/07/2021

19/07/2021

DESPLAÇAMENT DIPUTACIÓ PAM 13/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

44,45

40909444B

BRULL MELICH, RAMON

001107

30/07/2021

18/07/2021

DIETES TORNS DIES 27/06/21-18/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

23,40

40924363A

CABRERA CABRERA, MANEL

001108

30/07/2021

26/06/2021

DIETES TORNS DIES 26-27/06/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001109

30/07/2021

DIETES TORNS DIES 10-11/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001110

30/07/2021

DIETES TORNS DIES 17-18/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

DIETES TORNS DIES 03-04/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

2

1/404366

1/403691

3515

16316

10/07/2021

17/07/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001111

30/07/2021

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

01/001583603/07/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001112

Nom Tercer
30/07/2021

1/404572

24/07/2021

DIETES TORNS DIES 24-25/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

001113

30/07/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

75,65

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

001114

30/07/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001115

30/07/2021

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001116

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001117

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001118

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001119

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001120

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001121

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001122

30/07/2021

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

27/07/2021
2021/S/2501

N-001030

N-001104

A/216578

A/216579

A/216580

A/216581

A/216596

A/216605

A/216604

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

10/07/2021

REVISIÓ SERVIDOR I ANTIVIRUS OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

110,57

28/07/2021

REVISIÓ ACCÉS POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,02

02/07/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA/URBANISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,43

02/07/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ/SERVEIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

3,45

02/07/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,57

02/07/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,93

05/07/2021

TÒNERS FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

490,66

05/07/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

19,38

05/07/2021

CÀNON IMPRESSORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12,25

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001123

Nom Tercer
30/07/2021

A/216606

05/07/2021

CÀNON IMPRESSORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

16,21

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001124

30/07/2021

05/07/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

59,11

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001125

30/07/2021

05/07/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

3,88

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001126

30/07/2021

05/07/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

122,31

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001127

30/07/2021

06/07/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

245,33

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001128

30/07/2021

13/07/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

245,33

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001129

30/07/2021

21/07/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

153,88

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001130

30/07/2021

29/07/2021

TÒNERS IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

225,52

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001131

30/07/2021

30/07/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

245,33

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001132

30/07/2021

L.ADSL JUTJAT DE PAU JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

61,30

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001133

30/07/2021

L.ASCENSOR CASAL D'AVIS JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

19,59

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

A/216607

A/216608

A/216609

A/216654

A/216657

A/216662

A/216671

A/216673

19/07/2021
TA6NH0140498

19/07/2021
TA6NH0140497

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

4
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001134

Nom Tercer
30/07/2021

Data Fac.

19/07/2021
TA6NH0140495

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001135

30/07/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001136

30/07/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001137

30/07/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001138

30/07/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001139

30/07/2021

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

001140

30/07/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

001141

30/07/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001142

30/07/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001143

30/07/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001144

30/07/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

19/07/2021
TA6NH0140494

19/07/2021
TA6NH0140493

19/07/2021
TA6NH0140492

19/07/2021
TA6NH0140496

01/07/2021
28-G1M0-390291

FC2021-00830/07/2021

30/07/2021
P8Z108S0002853

15/07/2021
PNR108N0038486

15/07/2021
PLR108N0060590

16/07/2021
PNR108N0038586

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

L.ADSL SALA POLIVALENT JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

78,40

L.ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,56

L.ADSL I FAX POLICIA LOCAL JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

89,56

L.TELÈFON PAVELLÓ JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/05/21-17/06/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,47

SUBM.I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9.367,18

SUBM.ELÈC.DEIXALLERIA 31/12/20-01/03/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

189,99

SUBM.ELÈC.DEIXALLERIA 01/03/21-21/04/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

73,24

SUBM.ELÈC. DEP.MUNI.LLIGALLOS 21/02/21-21/04/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

103,54

SUBM.ELÈC.CEMENTIRI 31/12/20-21/04/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

88,19

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

5
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001145

Nom Tercer
30/07/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

28/07/2021
PLR108N0066959

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001146

30/07/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

SUBM.ELÈC. COBERTA 1 D'OCTUBRE
14/04/21-22/04/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10,69

SUBM.ELÈC. DEPENDÈNCIES MUNICIPALS JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.943,99

001147

30/07/2021

30/07/2021

TÒNERS FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

490,66

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001148

31/08/2021

31/07/2021

MATERIAL NETEJA I GEL HIDROALCOHÒLIC COVID-19.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

459,80

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

001149

31/08/2021

A62518121

TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A

LLOGUER WC MERCAT SETMANAL JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

145,20

001150

31/08/2021

LLOGUER WC FESTES CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

654,32

A62518121

TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A

001151

31/08/2021

B43879501

MANAIN ELEVACIÓ, S.L.

LLOGUER GRUP ELECTROGEN FESTES CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

672,06

001152

31/08/2021

31/07/2021

MATERIALS COL·LEGI SANT ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

76,73

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001153

31/08/2021

31/07/2021

MATERIAL MEGAFONIA BANS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

32,50

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001154

31/08/2021

MATERIAL PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

28,44

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001155

31/08/2021

CIMENT BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

21,42

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

05/07/2021
00Z106N0015116

A/216674

21-1380

21202872

21202978

31/07/2021

23/08/2021

AL2100270931/07/2021

123412

123413

210902102 31/07/2021

210902103 31/07/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

6
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001156

Nom Tercer
31/08/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

210902104 31/07/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001157

31/08/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

MATERIAL COL·LEGI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

177,28

MATERIAL COL·LEGI SANT ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11,86

001158

31/08/2021

TRAMESA CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

269,49

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

001159

31/08/2021

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

328,03

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

001160

31/08/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

779,30

001162

31/08/2021

31/07/2021

REVISIÓ CÒPIES SEGURETAT OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

65,04

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001163

31/08/2021

B55607584

IMPRESIONES DIGITALES DEL BAIX EBRE,S.L.

20/08/2021

TRÍPTICS J.G.B.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

181,50

001164

31/08/2021

SOPAR GRUP "LOS SIRGADORS" ACTUACIÓ J.G.B.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

92,50

52606269W

MESTRE DESCARREGA, INMACULADA

001165

31/08/2021

28/08/2021

SOPAR GRUP VERSIÓ ORIGINAL ACTUACIÓ J.G.B.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

72,25

33880590A

GARCIA CASTILLO, LAURA

001166

31/08/2021

12/08/2021

LLAMINADURES CASAL ESTIU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,02

A25445131

BON AREA DE GUISONA

001167

31/08/2021

16/07/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

4,40

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

210902105 31/07/2021

400319109831/07/2021

880137661031/07/2021

31/07/2021
2021/00003432

N-001134

217

1

0331

65206

3550

28/08/2021

Import fac.
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AJUNTAMENT CAMARLES

Data:
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001168

Nom Tercer
31/08/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

7285

21/07/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,98

B84818442

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.

001169

31/08/2021

B63667109

ALDI

001170

31/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001171

31/08/2021

X4004336J

LIN, GUAN BIN

001172

31/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001173

31/08/2021

B43391259

COMERCIAL REUS 4ATRE, S.L.

001174

31/08/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

001175

31/08/2021

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

001176

31/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001177

12/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001178

31/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

7938

07/08/2021

JOGUINES LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

20,98

3207

05/08/2021

PRODUCTES NETEJA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

4,17

1105

17/08/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1,50

3223

24/08/2021

QUEVIURES LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

4,04

MATERIAL OFICINA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

294,61

CÀTERING MENJADOR LLAR D'INFANTS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

169,51

CÀTERING MENJADOR CENTRE DE DIA AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

847,00

2021//869731/08/2021

2021/1/26831/08/2021

2021/1/26931/08/2021

3228

31/08/2021

PRODUCTES NETEJA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

20,16

3212

12/08/2021

COMPRA CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

143,39

6232

31/08/2021

TOVALLONS OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

0,59

Imp. Pndt. Pag.
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Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001179

Nom Tercer
31/08/2021

664

26/08/2021

VETA ADHERENT ESTACIÓ METEOROLÒGICA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1,00

52604499A

RODRIGUEZ AUBA, M EUGENIA

001180

31/08/2021

01/08/2021

NETEJA PARRÒQUIA LLIGALLOS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

56,00

40930186F

BARDENY GAS, ISABEL

001181

31/08/2021

31/07/2021

SOCORRISTA I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL
JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5.701,05

B43993039

AUNAR GROUP 2009, S.L.

001182

31/08/2021

31/08/2021

SOCORRISTA I MANTENIMENT PISCINES MUNICIPALS
AGOST

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5.701,05

B43993039

AUNAR GROUP 2009, S.L.

001184

31/08/2021

31/07/2021

MANTENIMENT PISCINES MUNICIPALS JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.504,30

40007592N

ARANDA LATORRE, MARIA DOLORES

001185

31/08/2021

MANTENIMENT PISCINES MUNICIPALS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

300,69

40007592N

ARANDA LATORRE, MARIA DOLORES

001186

31/08/2021

MANTENIMENT DESFIBRIL·LADOR VEHICLE POLICIA
LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

120,40

B66164930

CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION S.L

001187

31/08/2021

RENOVACIÓ T-CAT M.C.C.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,70

Q0801175A

CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA

001188

31/08/2021

40913292H

CABRERA PINO, PRIMITIVO

001189

31/08/2021

E55654396

AUDI PINTURES C.B.

001190

31/08/2021

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

AGOST

2021/208

2021/331

3468/21

3488/21

210750

36642

FR126/21

9179

619

31/08/2021

09/08/2021

03/08/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

16/08/2021

AIRE CONDICIONAT CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

840,95

31/08/2021

PINTURA CAMP`FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

124,34

09/08/2021

PLAQUES NOMS I NÚMEROS BÚSTIES DISSEMINATS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

201,59

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

9
10/03/2022

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
001191

Nom Tercer
31/08/2021

M/20

06/08/2021

OLI PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

53,79

40933618N

MAURI MOLA, JORDI

001192

31/08/2021

23/08/2021

MEL PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

49,32

F43633676

APICOLA BRULL CASANOVA, S.C.C.L.

001193

31/08/2021

04/08/2021

SAMARRETES C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

436,87

B43782713

GRUP CEL ADRP, S.L.

001194

31/08/2021

03/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

88,92

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001195

31/08/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

32,03

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001196

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

114,46

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001197

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

125,17

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001198

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

72,40

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001199

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

89,68

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001200

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

124,71

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001201

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

66,41

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

817

1/000372

18750

17

19495

19317

19730

19903

20148

20259

06/08/2021

14/08/2021

11/08/2021

18/08/2021

20/08/2021

25/08/2021

27/08/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

10
10/03/2022

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
001202

Nom Tercer
31/08/2021

20454

31/08/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

95,48

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001203

31/08/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14,13

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001204

31/08/2021

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

558,58

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001205

31/08/2021

CARBURANT POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

336,13

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

001206

31/08/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

257,95

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001207

31/08/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

274,34

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001208

31/08/2021

24/08/2021

DIETES TORNS DIES 31/07/21-01/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40924363A

CABRERA CABRERA, MANEL

001209

31/08/2021

31/07/2021

DIETES TORNS DIES 31/07/21-01-07/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

36,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001210

31/08/2021

DIETES TORNS DIES 21-22/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001211

31/08/2021

DIETES TORNS DIES 07-08/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

001212

31/08/2021

AIGUA PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

53,90

B43345842

COLOMINES, S.L.

20292

27/08/2021

31/08/2021
2021/00004293

880137900231/08/2021

21C/1997

21C/2093

1/404808

6036

0013

18555

09/08/2021

21/08/2021

21/08/2021

07/08/2021

210011366 17/08/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

11
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001213

Nom Tercer
31/08/2021

400320398031/08/2021

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

001214

31/08/2021

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

001215

31/08/2021

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

001216

31/08/2021

B43091545

TRAMIT-SOFT, S.L.

001217

31/08/2021

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

001218

31/08/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001219

31/08/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001220

31/08/2021

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001221

31/08/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001222

31/08/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001223

31/08/2021

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

10301

Data Fac.

30/08/2021

01/08/2021
003439_0821_08380373

R-210.778 01/08/2021

121015436101/08/2021

01/08/2021
121510/2021

01/08/2021
115888/2021

01/08/2021
112451/2021

910058157301/08/2021

910058157201/08/2021

920004081927/08/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

TRAMESA CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

111,83

GESTIÓ LABORAL AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

424,00

ASSEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS AJ.AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.423,64

3R TRIM. MANTENIMENT PROGRAMA TRAMIT WIN
LABORAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

375,10

QUOTA RENTING VEHICLE POLICIA LOCAL 7293LCC.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

777,43

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ. AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

72,59

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

96,79

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

120,99

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR CASAL D'AVIS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

161,56

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

192,15

SUBSTITUCIÓ SAI

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

675,83

ASCENSOR CASAL D'AVIS.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

12
10/03/2022

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
001224

Nom Tercer
31/08/2021

JULIOL

12/08/2021

TRACTAMENS RECOLLIDA RESIDUS JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11.660,59

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001225

31/08/2021

RECOLLIDA RESIDUS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8.551,46

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001226

31/08/2021

RECOLLIDA RESIDUS INVERSIONS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.586,38

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001227

31/08/2021

NETEJA CLAVEGUERAM C/26.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

132,00

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

001228

31/08/2021

NETEJA CLAVEGUERAM PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

169,40

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

001229

31/08/2021

MATERIAL PER ALTAVEUS ACTES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

328,99

B55681191

JM ELECTRONICA TORTOSA, S.L.

001230

31/08/2021

AGOST

AGOST

31/08/2021

31/08/2021

202102123 02/08/2021

202102251 13/08/2021

A/210678

30/06/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

A/2100004 09/08/2021 SERVEIS PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ DELTA.CAT
JULIOL.
LIARBA COMUNICACIÓ, SETMANARI L'EBRE, IMAGINA RÀDIO SL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

792,57

U06884274
001231

31/08/2021

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.049,94

U06884274

LIARBA COMUNICACIÓ, SETMANARI L'EBRE, IMAGINA RÀDIO SL.

001232

31/08/2021

SUBSCRIPCIÓ CAM RÀDIO 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

93,00

B43665256

LA VEU DE L'EBRE, S.L.

001233

31/08/2021

23/08/2021
FRAV.491673

INSECTICIDA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

144,84

A01049725

ZORELOR S.A

001234

31/08/2021

21-1612

SACS ESCOMBRARIES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

87,12

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

A/2100008 31/08/2021

7044

30/08/2021

31/08/2021

SERVEIS PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ DELTA.CAT AGOST.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

13
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Doc.
Tercer
001235

Nom Tercer
31/08/2021

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

31/08/2021

BOMBETES LED CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

23,47

B43894989

VT
2101134
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

001236

31/08/2021

13/08/2021

MATERIAL VARI ELECTRICISTA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

136,71

A43201185

HERRAIZ MAQUINARIA ICA

001237

31/08/2021

MATERIALS VARIS BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

100,12

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001238

31/08/2021

21/08/2021

MATERIALS PER COL·LEGI SANT ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

105,31

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001239

31/08/2021

28/08/2021

MATERIALS J.G.B.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

107,40

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001240

31/08/2021

31/08/2021

MATERIAL VARI ELECTRICISTA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

16,65

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001241

31/08/2021

31/08/2021

MATERIALS PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

77,78

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001242

31/08/2021

31/08/2021

ÀRIDS RECICLATS ADEQUACIÓ ACCÉS CEMENTIRI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

263,43

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

001243

31/08/2021

RUNA ENDERROC CASETA DISSEMINATS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

71,35

B43730621

RECICLATGES D'ENDERROCS EBRE, S.L.

001244

31/08/2021

2021/039

16/08/2021

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

680,63

B01994037

RETRO FANALS E.PÚBLIC-ENDERROC CASETA
DISSEMINATS.
EXPLOTACIONS AGRO-INDUSTRIAL CURTO RODRIGUEZ,S.L.

001245

31/08/2021

2021/040

20/08/2021

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

862,13

B01994037

EXPLOTACIONS AGRO-INDUSTRIAL CURTO RODRIGUEZ,S.L.

2111998

210902271 15/08/2021

133969

136758

139888

139889

SP 561

ER 1043

31/08/2021

RETRO ADEQUACIÓ ACCÉS CEMENTIRI.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

14
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Doc.
Tercer
001246

Nom Tercer
31/08/2021

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

30/08/2021

REPARACIONS TRACTOR, BUFADOR I FURGONA 8809BRF.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

176,84

E43115989

VE
211066
TALLER GANDIA, C.B.

001247

31/08/2021

02/08/2021

MUNTATGE FAROLA E.PÚBLIC C/GIRONÈS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

293,69

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001248

31/08/2021

LOCALITZAR AVARIA MEGAFONIA BANS C/SANT JOAN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,62

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001249

31/08/2021

REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT OFICINA TURISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

56,87

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001250

31/08/2021

NETEJAR BOMBES I FILTRES FONT DELS COLORS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

239,58

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001251

31/08/2021

REPARACIÓ BOMBA FONT PLAÇA PRESIDENTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

485,82

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001252

31/08/2021

18/08/2021

FABRICACIÓ I MUNTATGE PORTA COL·LEGI SANT ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

903,87

B55757751

SERRALLERIA J.MAURI SL

001253

31/08/2021

10/08/2021

DISC DUR.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

62,70

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001254

31/08/2021

19/08/2021

TINTA IMPRESSORA CONSULTORI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

42,80

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001255

31/08/2021

30/08/2021

CONFIGURACIÓ CÒPIES DISC DUR OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

189,73

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001256

31/08/2021

31/08/2021

REVISIÓ CÒPIES SEGURETAT OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

U/360

U/361

U/362

U/363

U/364

0138

N-001199

N-001238

N-001266

N-001272

02/08/2021

02/08/2021

02/08/2021

02/08/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 23/03/2022, 23/03/2022
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 07/04/2022 a les 11:54:18

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

15
10/03/2022

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
001257

Nom Tercer
31/08/2021

N-001279

31/08/2021

ADOBE ACROBAT OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

794,97

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001258

31/08/2021

03/08/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA/URBANISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

6,44

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001259

31/08/2021

03/08/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

7,73

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001260

31/08/2021

03/08/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ/SERVEIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14,90

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001261

31/08/2021

03/08/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

30,72

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001262

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON IMPRESSORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12,43

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001263

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14,51

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001265

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON IMPRESSORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11,95

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001266

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

95,32

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001267

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

7,62

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001268

31/08/2021

05/08/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

168,20

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

A/216680

A/216681

A/216682

A/216683

A/216717

A/216718

A/216719

A/216720

A/216721

A/216722
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

16
10/03/2022

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
001269

Nom Tercer
31/08/2021

A/216762

18/08/2021

TÒNER IMPRESSORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

112,76

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001270

31/08/2021

23/08/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

153,88

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001271

31/08/2021

30/08/2021

TÒNER IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

112,76

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001272

31/08/2021

2 TELÈFONS MÒBILS PER POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

209,00

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001273

31/08/2021

L.ADSL JUTJAT DE PAU AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

61,30

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001274

31/08/2021

L.TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

19,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001275

31/08/2021

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001276

31/08/2021

L.ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,56

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001277

31/08/2021

L.ADSL SALA POLIVALENT AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

78,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001278

31/08/2021

L.ADSL I FAX POLICIA LOCAL AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

89,56

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001279

31/08/2021

L.TELÈFON PAVELLÓ AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

A/216765

A/216770

30/08/2021
TMP-163632330

19/08/2021
TA6NI0136538

19/08/2021
TA6NI0136537

19/08/2021
TA6NI0136535

19/08/2021
TA6NI0136533

19/08/2021
TA6NI0136534

19/08/2021
TA6NI0136532

19/08/2021
TA6NI0136536

Import fac.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

17
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001280

Nom Tercer
31/08/2021

Data Fac.

01/08/2021
28-H1M0-281671

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

001281

31/08/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

001282

31/08/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001283

31/08/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001284

31/08/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

001286

31/08/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

001287

31/08/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

001288

31/08/2021

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

001289

31/08/2021

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

001290

30/09/2021

52602684M

BONET MONTEVERDE, NATALIA

001291

30/09/2021

40936879F

ESCODA ESCRIBA, CARMEN

FC2021-00931/08/2021

06/08/2021
00Z106N0017055

3169

22/06/2021

21/06/2021
A051281/2021

30/06/2021
A051887/2021

23/08/2021
A054979/2021

644

31/08/2021

30/08/2021
2021/S/3000

1

053

29/09/2021

09/09/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/06/21-17/07/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,47

SUBM.I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9.298,51

SUBM.ELÈC. DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

393,96

QUEVIURES FESTA FI CURS LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

21,43

VAL BEBÉ K.P.C.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

VAL BEBÉ S.A.L.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

VAL BEBÉ D.A.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

SUBRATLLADORS OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

16,58

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

75,30

SERVEI MÈDIC BOUS FESTES LLIGALLOS 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

770,00

QUEVIURES PER VOLTA CICLISTA TGN 04/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

204,15

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

18
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001293

Nom Tercer
30/09/2021

B08267122 23/09/2021

B08267122

BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L.

001294

30/09/2021

B55688485

ACTIESPORT MANAGEMENT, SL

001295

30/09/2021

52608419J

PONS MURIA, MARIO

001297

30/09/2021

52608419J

PONS MURIA, MARIO

001298

30/09/2021

33880590A

GARCIA CASTILLO, LAURA

001299

30/09/2021

B43620061

DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS, S.L.

001300

30/09/2021

B43782713

GRUP CEL ADRP, S.L.

001301

30/09/2021

B43782713

GRUP CEL ADRP, S.L.

001302

30/09/2021

B43364249

IMPREMTA QUEROL, S.L.

001303

30/09/2021

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

001304

30/09/2021

B55628457

NEW JOY, S.L.

378/ED

128/2021

129/2021

1403

344-21

1/000418

1/000442

000965

1068

VE 38890

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

AMBULÀNCIA VOLTA CICLISTA TGN 04/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.085,26

PRESTACIÓ SERVEIS CASAL ESTIU 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9.340,00

01/09/2021

CONCERT LOS SIRGADORS J.G.B.A. 28/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.800,00

01/09/2021

EQUIP VÍDEO I SO LOS SIRGADORS J.G.B.A.
28/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.047,28

11/09/2021

REFRIGERI BATUCADA LLIGALLOS 11-S.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

20,00

30/09/2021

CARTELLS I TRÍPTICS FESTA ECOTURISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

55,93

15/09/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

10/09/2021

SAMARRETES C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

105,27

27/09/2021

TARGETA IDENTIFICACIÓ POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2,42

27/09/2021

300 SOL·LICITUDS PERMÍS OBRES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

198,46

30/09/2021

MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL I OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9,99

17/09/2021

OBSEQUI JUBILACIÓ M.B.N.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

150,00

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

19
10/03/2022

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
001305

Nom Tercer
30/09/2021

726

15/09/2021

VETA ADHERENT ESTACIÓ METEOROLÒGICA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,00

52604499A

RODRIGUEZ AUBA, M EUGENIA

001306

30/09/2021

COMPRA CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

220,56

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001307

30/09/2021

CÀTERING MENJADOR CENTRE DE DIA SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

800,80

B55684070

CATERING PLAT A TAULA S.L.

001308

30/09/2021

30/09/2021

TALLERS ESTIMULACIÓ COGNITIVA JULIOL-SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

220,80

47620803Q

ARASA RAMON, TAMARA

001309

30/09/2021

28/09/2021

PLANXES DE SURO PER COL·LEGI SANT ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

59,00

40922005Z

MARSAL PAGA, JOANA

001310

30/09/2021

01/09/2021

NETEJA PARRÒQUIA LLIGALLOS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

56,00

40930186F

BARDENY GAS, ISABEL

001311

30/09/2021

NETEJA PARRÒQUIA CAMARLES JUNY-JULIOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

128,00

40010027D

FERRE MAURI, JOSEPA

001312

30/09/2021

CERTIFICACIÓ ARRANJAMENT BAIXADES BARRANCS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10.010,52

B55528202

OBRES VENT I SOL 2010, S.L.

001313

30/09/2021

PROJECTE ELÈCTRIC PISCINES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.149,50

40934726Q

CABALLE HOMEDES, JOSE MANUEL

001314

30/09/2021

CERTIFICAT INSTAL·LACIÓ ELÈC. PISCINES
MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

193,60

40934726Q

CABALLE HOMEDES, JOSE MANUEL

001315

30/09/2021

MANTENIMENT CAMP FUTBOL 11.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

901,45

B43411602

SPORTS FEVI, S.L.

3239

14/09/2021

2021/1/29630/09/2021

2

VE 812

SETEMBRE

08/09/2021
JUNY-JULIOL

21-014

2124

2125

814

07/09/2021

01/09/2021

01/09/2021

28/09/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

20
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Doc.
Tercer
001316

Nom Tercer
30/09/2021

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

B55523153

FORMADEL SL

001317

30/09/2021

B65970741

EMOZIONAT LAND, S.L.

001318

30/09/2021

2021
000222

21/09/2021

FORMIGÓ PER FANALS SOLARS E.PÚBLIC DISSEMINATS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.396,34

013092

17/09/2021

ABONAMENT DIFERÈNCIA PREU 25 PINS FRA.9884/2020.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

-605,00

24/09/2021

ASSEGURANÇA TRACTOR E9754BBS 07/10/21-07/10/22.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

190,19

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

001319

30/09/2021

ASSEG.ACCIDENTS PERSONAL LABORAL
07/10/21-07/10/22

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

360,68

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

001320

30219003

28/09/2021
690016052423

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

30/09/2021

VE
210938
FONTALLUM, S.L.

28/04/2021

TINTA IMPRESSORES, PILES I CÒPIES CLAUS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

91,48

B43395276
001321

30/09/2021

01/06/2021

TINTA IMPRESSORA I BOMBETA LED.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

104,23

B43395276

VE
211138
FONTALLUM, S.L.

001322

30/09/2021

VE
211317
FONTALLUM, S.L.

23/06/2021

TINTA IMPRESSORA, PILES I CÒPIES CLAUS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

50,84

B43395276
001323

30/09/2021

01/07/2021

TINTA IMPRESSORA, CÒPIES CLAUS I PEN DRIVE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

192,56

B43395276

VE
211369
FONTALLUM, S.L.

001324

30/09/2021

18/08/2021

TINTA IMPRESSORA I BOMBETES LED.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

443,01

B43395276

VE
211746
FONTALLUM, S.L.

001325

30/09/2021

19/04/2021

TELÈFON MÒBIL PER JOVENTUT C.A.F.B.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

99,00

B43395276

VE
210963
FONTALLUM, S.L.

001326

30/09/2021

27/09/2021

LÀMPARA LLAR D'INFANTS, CÒPIES CLAUS I PEN
DRIVE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

103,90

B43395276

VE
212028
FONTALLUM, S.L.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

21
10/03/2022

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
001327

Nom Tercer
30/09/2021

F08-2021

27/09/2021

RECOLLIDA GOSSOS MAIG-SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

726,00

G43649326

A.R.C.A.

001328

30/09/2021

2021_41

26/09/2021

TRACTAMENT MORRUT PALMERES 06/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

229,90

47625894R

NAVARRO MARTI, JOAN GABRIEL

001329

30/09/2021

A/2100012 30/09/2021

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.049,94

U06884274

SERVEIS PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ DELTA.CAT
SETEMBRE
LIARBA COMUNICACIÓ, SETMANARI L'EBRE, IMAGINA RÀDIO SL.

001330

30/09/2021

21-1785

PRODUCTES NETEJA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

54,21

40917289J

CASANOVA PAGA, MARIA TERESA

001331

30/09/2021

PRODUCTES NETEJA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

379,47

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

001332

30/09/2021

13/09/2021
A/20210010452

ANUNCI NOMENAMENT POLICIA LOCAL INTERÍ URGÈNCIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

218,40

S5800004C

D.O.G.

001333

30/09/2021

10336

GESTIÓ LABORAL SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

424,00

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

001335

30/09/2021

ASSEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS
AJ.SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.423,64

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

001336

30/09/2021

TRACTAMENT RECOLLIDA RESIDUS AGOST.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12.696,08

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001337

30/09/2021

RECOLLIDA RESIDUS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8.551,46

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001338

30/09/2021

RECOLLIDA RESIDUS INVERSIONS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.586,38

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

30/09/2021

01/09/2021
FAC2021A217

28/09/2021

01/09/2021
003439_0921_09551855

AGOST

SETEMBRE

SETEMBRE

16/09/2021

29/09/2021

29/09/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

22
10/03/2022

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
001339

Nom Tercer
30/09/2021

2

03/09/2021

REGULARITZACIÓ RESIDUS DESEMBRE 2020-MAIG 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12.321,75

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001340

30/09/2021

TAXA UTILITZACIÓ ESPAIS TURÍSTICS BUS A CEGUES
CIA

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

71,50

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001341

30/09/2021

TRAMESA CORRESPONDÈNCIA AJUNTAMENT SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

63,80

A83052407

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

001342

30/09/2021

DIETES TORNS DIES 04-05/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001343

30/09/2021

DIETES TORNS DIES 25-26/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001344

30/09/2021

09/09/2021

DESPLAÇAMENT URBANISME BCN 09/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

109,60

40909444B

BRULL MELICH, RAMON

001345

30/09/2021

10/09/2021

DESPLAÇAMENT TORTOSA URBANISME 09/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

12,19

40909444B

BRULL MELICH, RAMON

001346

30/09/2021

09/09/2021

DONATIU COL·LABORACIÓ VERSIÓ ORIGINAL J.G.B.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.000,00

40931568D

MONTEVERDE REDO, FRANCESC.J

001347

30/09/2021

PLASTIFICAR C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

0,95

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

001348

30/09/2021

CARBURANT POLICIA LOCAL I BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

347,29

A28559573

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

001349

30/09/2021

CARBURANT BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

686,82

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

3

30/09/2021

400323443730/09/2021

0773

2024

3

4

1

3800

04/09/2021

25/09/2021

06/08/2021

880138342730/09/2021

30/09/2021
2021/00005158
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

23
10/03/2022

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
001350

Nom Tercer
30/09/2021

161

04/09/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

114,48

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001351

30/09/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

22,60

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001352

30/09/2021

LLEIXIU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

6,54

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001353

30/09/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

166,20

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001354

30/09/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

146,61

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001355

30/09/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

84,40

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001356

30/09/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

34,38

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001357

30/09/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

68,72

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001358

30/09/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

23,54

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001359

30/09/2021

LICÒR I ALTRES PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

51,06

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001360

30/09/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

145,64

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

307

700

733

22

977

1041

1093

1210

1410

21C/2224

07/09/2021

15/09/2021

15/09/2021

17/09/2021

18/09/2021

21/09/2021

22/09/2021

24/09/2021

28/09/2021

03/09/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

24
10/03/2022

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
001361

Nom Tercer
30/09/2021

21C/2428

21/09/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

27,72

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001362

30/09/2021

16/09/2021

DESRATITZACIÓ C.I.A. SETEMBRE-OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

121,00

B43707140

AGROSERVEIS CAT, S.L.

001363

30/09/2021

09/09/2021

DESPESES CELEBRACIÓ CURSA BALCÓ DEL DELTA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

300,00

40931568D

MONTEVERDE REDO, FRANCESC.J

001364

30/09/2021

ITV FUTGONA 8809-BRF.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

86,35

B81041444

APPLUS ITEUVE TECHONOLOGY, S.L.

001365

30/09/2021

REPARACIÓ TRACTOR I MOTOSERRA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

41,54

MANTENIMENT CAMIÓ 3852-JNV.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

631,41

B43479047

28/09/2021
FT
00028891
SERVICIOS Y CAMIONES CAMARLES SL

001367

30/09/2021

PLATAFORMA ELEVADORA INSTAL·LAR FOCUS CAMP
FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.516,13

B43879501

MANAIN ELEVACIÓ, S.L.

001368

30/09/2021

LLOGUER CARRETÓ ELEVADOR VOLTA CICLISTA TGN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

186,70

B43741057

CURMAC ELEVACIO, S.L.

001369

30/09/2021

24/09/2021
2021/09/420

VERIFICACIÓ PARALLAMPS ESCOLA CAMARLES I
LLIGALLOS

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

531,40

B08325482

QUIBAC, S.L

001370

30/09/2021

F21/3120

REVISIÓ EXTINTORS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.286,23

B43695105

EXTINGIL, S.L.L.

001371

30/09/2021

NETEJA CLAVEGUERAM COL·LEGI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

308,00

B43516988

PRONTOSERVIS S.L.

A/210935

2

22/09/2021
430320000854950

E43115989

VE
211270
TALLER GANDIA, C.B.

001366

30/09/2021

29/09/2021

AL2100379730/09/2021

LC 65

30/09/2021

29/09/2021

202102610 15/09/2021
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

25
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Doc.
Tercer
001372

Nom Tercer
30/09/2021

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

15/09/2021

BOMBETES LED PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

16,54

B43894989

VT
2101182
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

001373

30/09/2021

30/09/2021

MATERIAL PER LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

79,86

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001374

30/09/2021

30/09/2021

MATERIAL PER CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

78,92

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001375

30/09/2021

15/09/2021

PLAQUES GUAL,GANDULES PISCINES MUNICIPALS I
ALTRES

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.606,70

B43045897

FC
211320
HIERROS DELTA, S.L.

001376

MATERIAL COL·LEGI LLIGALLOS I PINTURA C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

141,38

CIMENT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2,72

MATERIALS PER COL·LEGI CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10,42

REPARACIÓ COBERTA AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

591,69

30/09/2021

MOSQUITERA I REPARAR PANY CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

153,07

07/09/2021

FABRICACIÓ SUPORT INSTAL·LACIÓ FOCUS CAMP
FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

558,17

14/09/2021

SOLDAR FOCUS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

221,79

156791

156792

30/09/2021

FC
211415
HIERROS DELTA, S.L.

20/09/2021

B43045897
001377

30/09/2021

210902479 15/09/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001378

30/09/2021

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001379

30/09/2021

B55725535

MELICH MULTISERVEIS, S.L.U.

001380

30/09/2021

40934279Y

FRANCH BERTOMEU, MARCEL

001381

30/09/2021

B55757751

SERRALLERIA J.MAURI SL

001382

30/09/2021

B55757751

SERRALLERIA J.MAURI SL

210902480 15/09/2021

FRA/72

021/138

0150

0156

22/09/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 23/03/2022, 23/03/2022
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 07/04/2022 a les 11:54:18

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

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

26
10/03/2022

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
001383

Nom Tercer
30/09/2021

U/451

02/09/2021

REPARACIÓ FRIGORIFIC CUINA COL·LEGI ST.ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

96,07

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001384

30/09/2021

DESEMBUSAR I REPARAR ASPERSORS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

686,12

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001385

30/09/2021

QUOTA RENTING VEHICLE POLICIA LOCAL 7293LCC.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

001386

30/09/2021

CANVI FLUORESCENTS ASCENSOR COL·LEGI ST.ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

95,58

B08875205

ASCENSORES ENINTER S.L.

001387

30/09/2021

210431717730/09/2021

MANTENIMENT ASCENSOR C.I.A. JULIOL-SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

424,67

F20025318

ORONA, S.COOP.

001388

30/09/2021

910058768801/09/2021

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

192,15

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001389

30/09/2021

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR CASAL D'AVIS
SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

161,56

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001390

30/09/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ
AJ.SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

72,59

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001391

30/09/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OFICINES
AJ.SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

120,99

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001392

30/09/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

96,79

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001393

30/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

79,01

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

U/452

02/09/2021

121019110901/09/2021

F 47080

10/09/2021

910058768901/09/2021

01/09/2021
134795/2021

01/09/2021
124210/2021

01/09/2021
128624/2021

29/09/2021
2021/S/3512
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

27
10/03/2022

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
001394

Nom Tercer
30/09/2021

N-001429

24/09/2021

TINTA IMPRESSORA C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

65,90

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001395

30/09/2021

24/09/2021

TINTA I REVISAR IMPRESSORA CONSULTORI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

103,61

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001396

30/09/2021

27/09/2021

SUBSCRIPCIÓ ANUAL VMWARE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

374,83

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001397

30/09/2021

30/09/2021

RENOVACIÓ VEEAM BACKUP.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001398

30/09/2021

17/09/2021

FINALITZACIÓ RENTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

863,17

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001399

30/09/2021

07/09/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

167,31

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001400

30/09/2021

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13,27

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001401

30/09/2021

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

11,98

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001402

30/09/2021

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,47

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001403

30/09/2021

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14,08

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001404

30/09/2021

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,41

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

N-001430

N-001435

N-001461

A/216861

A/216846

A/216847

A/216848

A/216849

A/216850

A/216851
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

28
10/03/2022

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
001405

Nom Tercer
30/09/2021

A/216852

08/09/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

98,00

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001407

30/09/2021

09/09/2021

TÒNERS FOTOCOPIADORA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

301,36

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001408

30/09/2021

15/09/2021

TÒNER IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

112,76

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001409

30/09/2021

24/09/2021

TÒNER FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

245,33

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001410

30/09/2021

27/09/2021

SWITCH I CONFIGURACIÓ IMPRESSORA SERVEIS
SOCIALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

134,70

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001411

30/09/2021

28/09/2021

RESIDUAL FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13,43

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001412

30/09/2021

L.TELÈFON PAVELLÓ SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

18,36

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001413

30/09/2021

L.TELÈFON PAVELLÓ SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001414

30/09/2021

L.ADSL I FAX POLICIA LOCAL SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

89,56

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001415

30/09/2021

L.ADSL SALA POLIVALENT SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

78,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001416

30/09/2021

L.ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,56

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

A/216855

A/216859

A/216868

A/216869

A/216875

19/09/2021
TA6NJ0135248

19/09/2021
TA6NJ0135248

19/09/2021
TA6NJ0135244

19/09/2021
TA6NJ0135246

19/09/2021
TA6NJ0135245

Import fac.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

29
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001417

Nom Tercer
30/09/2021

Data Fac.

19/09/2021
TA6NJ0135247

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001418

30/09/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001419

30/09/2021

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001420

30/09/2021

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

001421

30/09/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

001422

30/09/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001423

30/09/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001424

30/09/2021

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

001425

30/09/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

001426

30/09/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

001427

30/09/2021

40932912L

MOLINA CABRERA, LAURA

19/09/2021
TA6NJ0135249

19/09/2021
TA6NJ0135250

01/09/2021
28-I1M0-248603

FC2021-01030/09/2021

06/09/2021
00Z106N0019680

06/09/2021
00Z106N0019692

06/09/2021
00Z106N0019704

14/09/2021
A056056/2021

14/09/2021
A056064/2021

17/09/2021
A056221/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

L.TELÈFON ASCENSOR CASAL D'AVIS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

18,36

L.ADSL JUTJAT DE PAU SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

61,30

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/07/21-17/08/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,47

SUBM.I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9.350,48

SUBM.ELÈC. DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.547,17

SUBM.ELÈC. DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5.444,07

SUBM.ELÈC. DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.035,01

VAL BEBÉ A.O.R.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

VAL BEBÉ Y.S.E.O.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

VAL BEBÉ M.F.F.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

25,00

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

30
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001428

Nom Tercer
30/09/2021

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

01/002158011/09/2021

DIETES TORNS DIES 11-12/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

40931989Q

GOMEZ CABRERA, GUSTAVO FRANCISCO

001429

30/09/2021

A25445131

BON AREA DE GUISONA

11/09/2021

AIGUA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

6,30

001430

30/09/2021

21/09/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1,10

X4004336J

LIN, GUAN BIN

001431

30/09/2021

COMMUTADOR I DETECTOR ASCENSOR PAVELLÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

465,58

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001432

30/09/2021

B43751494

FORNOS CONTENIDORS S.L.

30/09/2021

CONTAINER PODA ARBRES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

244,70

001433

30/09/2021

83334

28/09/2021

QUEVIURES PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,02

A46103834

MERCADONA

001434

29/10/2021

52608419J

PONS MURIA, MARIO

132/2021

03/10/2021

PRE ESTRENA LLARGMETRATGE "L'ESPILL"

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.855,00

001435

29/10/2021

03/10/2021

SOPAR ACTORS LLARGMETRATGE "L'ESPILL".

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

35,60

78575317A

VIDAL REVERTE MARIA JESUS

001436

29/10/2021

22/10/2021

MENÚS PERSONAL ORGANITZACIÓ VOLTA CICLISTA TGN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

225,00

33880590A

GARCIA CASTILLO, LAURA

001437

29/10/2021

01/002428822/10/2021

MENÚS PERSONAL ORGANITZACIÓ VOLTA CICLISTA TGN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

225,00

47621003D

MIGUEL BELTRAN, JENARO JUAN

001438

29/10/2021

MENÚS PERSONAL ORGANITZACIÓ VOLTA CICLISTA TGN.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

336,00

78575317A

VIDAL REVERTE MARIA JESUS

5630

1739

Data Fac.

920004150430/09/2021

912

79408

3

74152

22/10/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 23/03/2022, 23/03/2022
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 07/04/2022 a les 11:54:18

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 6516A8830DEE485CB992FA9BFC96F029 i data d'emissió 27/04/2022 a les 08:41:05

AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

31
10/03/2022

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
001439

Nom Tercer
29/10/2021

57/21

25/10/2021

PROJECTE REFORMA CASAL CAMARLENC 1ª FASE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13.310,00

B43731033

LLUIS LABERNIA, ARQUITECTE, S.L.U.

001440

29/10/2021

PROJECTE ENDERROC EDIFICI ANTIC MERCAT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.178,00

B43731033

LLUIS LABERNIA, ARQUITECTE, S.L.U.

001441

29/10/2021

PROJECTE EDIFICI PER A ÚS MUNICIPAL 1ª FASE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10.285,00

B43731033

LLUIS LABERNIA, ARQUITECTE, S.L.U.

001442

29/10/2021

N1521/202101/10/2021

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

14.394,06

A43105220

CERTIFICACIÓ 1 PROJECTE MILLORA COL·LEGI
ST.ÀNGEL.
OBRAS Y PAVIMENTOS GILABERT MIRO, S.A.

001443

29/10/2021

05/2021

G43306349

CLUB DE FUTBOL CAMARLES

001444

29/10/2021

B43729409

OFICOMPLET 75, S.L.

001445

29/10/2021

Q0801175A

CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA

001446

29/10/2021

39873208V

GAS MONTESO, JOSE SALVADOR

001447

29/10/2021

A43227628

CLAREL

001448

29/10/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001449

29/10/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

58/21

59/21

137

37561

26/10/2021

25/10/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

06/10/2021

SUBVENCIÓ ACTIVITATS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.800,00

15/10/2021

MATERIAL OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,87

05/10/2021

RENOVACIONS T-CAT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

126,81

PRODUCTES NETEJA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

554,17

01/10/2021
FAC2021A241

889

01/10/2021

LLEIXIU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2,18

3270

21/10/2021

QUEVIURES CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

20,76

3265

15/10/2021

TISORA CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,65

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

32
10/03/2022

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
001450

Nom Tercer
29/10/2021

3262

11/10/2021

COMPRA CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

199,76

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001451

29/10/2021

3269

20/10/2021

PRODUCTES NETEJA LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,44

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001452

29/10/2021

4903

20/10/2021

MATERIAL LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9,00

40927241Y

CASTELLVI PEDROL, MARIA JOSÉ

001453

29/10/2021

CINTA INAUGURACIÓ ÀREA AUTOCARAVANES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10,50

52604499A

RODRIGUEZ AUBA, M EUGENIA

001454

29/10/2021

ASSEGURANÇA FURGONA ELECTRICISTA
15/10/21-15/10/22

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

392,93

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

001455

29/10/2021

ASSEGURANÇA VEHICLE 3852-JNV 18/10/21-18/10/22.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

792,84

A78520293

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

001456

29/10/2021

NETEJA PARRÒQUIA LLIGALLOS OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

56,00

40930186F

BARDENY GAS, ISABEL

001457

29/10/2021

27/10/2021
A/20210011857

ANUNCI CLÀUSULES SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

218,40

S5800004C

D.O.G.

001458

29/10/2021

05/10/2021
O2021FC0101074

CÀNON AIGUA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

844,42

A60401585

AIGUES DE CATALUNYA, S.A.

001459

29/10/2021

GESTIÓ LABORAL OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

424,00

47629289S

BERTOMEU BELLES, CRISTIAN

001460

29/10/2021

VESTUARI POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

866,97

B40530651

CREA-UNIFORMES S.L

T-839

3643-FMY

30001000

OCTUBRE

10375

F210751

27/10/2021

05/10/2021

05/10/2021

05/10/2021

27/10/2021

15/10/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

33
10/03/2022

Exercici comptable: 2021

REGISTRE DE FACTURES GENERAL( 2021 - Simplificat )

Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001461

Nom Tercer
29/10/2021

Data Fac.

06/08/2021
550007738487

Q4354040J

AGENCIA TRIBUTARIA

001462

29/10/2021

B43396985

FRAGADIS, S.L.

001463

29/10/2021

G43059013

COMUNITAT DE REGANTS

001464

29/10/2021

40931569X

ROYO MARTINEZ, VICTOR MANUEL

001465

29/10/2021

40916620B

RUE MARTINEZ, ELIES

001466

29/10/2021

40916620B

RUE MARTINEZ, ELIES

001467

29/10/2021

F43633676

APICOLA BRULL CASANOVA, S.C.C.L.

001468

29/10/2021

A46103834

MERCADONA

001469

29/10/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001470

29/10/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001471

29/10/2021

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

IMPOST C02 VEHICLES 3825-JNV I 8809-BRF.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

37,20

3277

28/10/2021

QUEVIURES CENTRE DE DIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1,47

1

28/09/2021

DERRAMA JORNAL 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

48,00

10/10/2021

DIETES TORNS DIES 09-10/10/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

24,00

01/09/2021

DESPLAÇAMENTS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

59,76

01/10/2021

DESPLAÇAMENTS OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

180,00

06/10/2021

MEL PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

37,35

3005

1

2

984

288869

28/10/2021

QUEVIURES C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

71,64

1686

02/10/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

146,21

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

71,76

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

132,08

23

2265

05/10/2021

14/10/2021

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

34
10/03/2022

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
001472

Nom Tercer
29/10/2021

2504

19/10/2021

ARRÒS PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

47,48

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001473

29/10/2021

ARRÒS I AIGUA PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

59,28

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001474

29/10/2021

ARRÒS I LICOR PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

166,87

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001475

29/10/2021

QUEVIURES PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

41,43

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001476

29/10/2021

ARRÒS I SAL PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,58

F43065697

ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE

001477

29/10/2021

CARBURANT CAMP FUTBOL I PAVELLÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

799,81

A59817270

PETROLIS DE BARCELONA, S.A.

001478

29/10/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

186,34

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001479

29/10/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

19,29

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001480

29/10/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

274,34

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001481

29/10/2021

PRODUCTES FITOSANITARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

292,38

B25464561

FITOSANITARIS ANTONI HUGUET, S.L.

001482

29/10/2021

REPARACIÓ TRACTOR.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

149,04

E43115989

2891

2971

3042

3119

26/10/2021

27/10/2021

28/10/2021

29/10/2021

15/10/2021
21/CT0007293

21C/2699

21C/2726

21C/2629

21C/2661

VE
211522
TALLER GANDIA, C.B.

25/10/2021

28/10/2021

15/10/2021

19/10/2021

29/10/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

Imp. Pndt. Pag.
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AJUNTAMENT DE CAMARLES

Pàgina:

AJUNTAMENT CAMARLES

Data:

35
10/03/2022

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
001483

Nom Tercer
29/10/2021

1021

29/10/2021

CANVIAR ESCOMBRETES NETEJAPARABRISES 5744-HRY.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

63,73

B55772495

TALLER MECANIC GP MOTOR S.L.

001484

29/10/2021

CANVI PNEUMÀTICS TRACTOR E6949BCJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

397,09

B60864311

RODI METRO, S.L.

001485

29/10/2021

CONSTRUCCIÓ PARET SEPARACIÓ COBERTA 1 D'OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

597,74

B55725535

MELICH MULTISERVEIS, S.L.U.

001486

29/10/2021

REPARACIONS ELECTRODOMÈSTICS COL·LEGI ST.ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

280,03

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001487

29/10/2021

DESEMBUSAR AIRE CONDICIONAT LLAR D'INFANTS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

53,24

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001488

29/10/2021

DESEMBUSAR ASPERSORS CAMP FUTBOL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.320,04

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001489

29/10/2021

MATERIAL CEMENTIRI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

4,56

B43447721

MARTI-FERNANDEZ INSTAL.LACIONS, S.L.

001490

29/10/2021

11/10/2021
FRAV234001509

FRA/82

U/486

U/487

U/488

U/530

25/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

29/10/2021

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

08/10/2021

TINTA IMPRESSORA OF.TURISME I C.DIA I CÒPIES
CLAUS

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

171,36

B43395276

VE
212111
FONTALLUM, S.L.

001491

29/10/2021

09/10/2021

MATERIALS COL·LEGI ST.ÀNGEL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

168,40

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001492

29/10/2021

09/10/2021

PROGRAMADOR MULTIFUNCIÓ PAVELLÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

194,08

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

001493

29/10/2021

16/10/2021

MATERIALS ELECTRICISTA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

86,01

B17944497

SALTOKI REUS S.L.

161195

161196

164416

Imp. Pndt. Pag.
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001494

Nom Tercer
29/10/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

121100018915/10/2021

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

001495

29/10/2021

B55624225

SINELEC EBRE, S.L.

MATERIALS ELECTRICISTA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13,50

TIMBRE COL·LEGI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

29,65

001496

29/10/2021

B43894989

VT
2101360
LUXIFORM TORTOSA, S.L.

29/10/2021

FLUORESCENTS LED PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

130,68

001497

29/10/2021

16/10/2021

MATERIALS BRIGADA I COL·LEGI CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

155,78

B43045897

FC
211618
HIERROS DELTA, S.L.

001498

29/10/2021

210902747 15/10/2021

CIMENT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2,72

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001499

29/10/2021

MATERIALS BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

34,39

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001500

29/10/2021

MATERIALS COBERTA 1 D'OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

233,12

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001501

07/03/2022

MATERIAL BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,02

A43054477

VIUDA MANGRANE, S.A.

001502

29/10/2021

MANTENIMENT PROGRAMA CEMENTIRI
16/10/21-15/10/22.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

649,00

B17711672

APEIRON SOFTWARE, SL

001503

29/10/2021

QUOTA MANTENIMENT ASCENSOR PAVELLÓ OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

192,15

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

001504

29/10/2021

QUOTA MENTENIMENT ASCENSOR CASAL D'AVIS OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

161,56

B60600897

MARVI ASCENSORES, S.L.U.

121100019015/10/2021

210902748 15/10/2021

210902749 15/10/2021

210902750 15/10/2021

152

16/10/2021

910059301401/10/2021

910059301501/10/2021
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001505

Nom Tercer
29/10/2021

106025

01/10/2021

4T TRIM. MANTENIMENT ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

484,00

B08875205

ASCENSORES ENINTER S.L.

001506

29/10/2021

4T TRIM. SERVEI PREVENCIÓ TREBALLADORS
AJUNTAMENT.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.111,57

B43887629

PREVENACTIVA, SLU

001507

29/10/2021

QUOTA RENTING VEHICLE POLICIA LOCAL 7293-LCC.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

777,43

A91001438

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.

001508

29/10/2021

ASSEGURANÇA MÈDICA/DENTAL FUNCIONARIS
AJ.OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.423,64

A28011864

SEGURCAIXA ADESLAS S.A.

001509

29/10/2021

4T TRIM. MANTENIMENT ABSIS 01/10/21-31/12/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.118,65

B59383596

ABS INFORMATICA, S.L.

001510

29/10/2021

MANTENIMENT OSMOSI COL·LEGI LLIGALLOS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

350,73

B55530794

MANTECSAT S.L.

001511

29/10/2021

108101232 13/10/2021

MANTENIMENT CALEFACCIÓ COL·LEGI CAMARLES
OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

162,88

A43017631

CALFRI, S.A.

001512

29/10/2021

108101242 13/10/2021

MANTENIMENT CALEFACCIÓ COL·LEGI LLIGALLOS
OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

146,00

A43017631

CALFRI, S.A.

001513

29/10/2021

01/10/2021
151442/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.
OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

72,59

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001514

29/10/2021

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

120,99

B62652805

GRENKE ALQUILER S.L.

001515

29/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

70,19

U67273987

GIROCOPI, SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SAUTE

F21-13970704/10/2021

121022802101/10/2021

01/10/2021
003439_1021_10553709

07/10/2021
FAV-21300-002051

1/93808

18/10/2021

01/10/2021
137164/2021

26/10/2021
2021/S/4032
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001516

Nom Tercer
29/10/2021

N-001536

10/10/2021

DISC DUR I AMPLIACIÓ PC OFICINA TURISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

219,95

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001517

29/10/2021

10/10/2021

REVISIÓ CÒPIES SEGURETAT I ALTRES OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

26,02

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001518

29/10/2021

10/10/2021

SERVEI TÈCNIC OFICINA TURISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

52,03

B43834530

DERTOCHIP, S.L.U.

001519

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA CAP CAMARLES.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

15,92

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001520

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10,03

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001521

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA RECEPCIÓ AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

68,24

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001522

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

16,60

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001523

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

147,83

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001524

29/10/2021

07/10/2021

TÒNER IMPRESSORA JUTJAT DE PAU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

115,58

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001525

29/10/2021

07/10/2021

IMPRESSORA I CONFIGURACIÓ INTERVENCIÓ/SERVEIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

267,25

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001526

29/10/2021

13/10/2021

TÒNER IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

75,84

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

N-001541

N-001544

A/216920

A/216921

A/216922

A/216923

A/216924

A/216971

A/216972

A/216974
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001527

Nom Tercer
29/10/2021

A/216975

13/10/2021

SWITCH I CONFIGURACIÓ IMPRESSORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

134,70

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001528

29/10/2021

18/10/2021

RESIDUAL FOTOCOPIADORA OFICINES AJ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

13,43

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001529

29/10/2021

19/10/2021

TÒNER IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

125,55

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001530

29/10/2021

04/10/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA/URBANISME.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

5,98

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001531

29/10/2021

04/10/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

30,15

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001532

29/10/2021

04/10/2021

CÀNON IMPRESSORA INTERVENCIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

40,08

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001533

29/10/2021

04/10/2021

CÀNON IMPRESSORA SERVEIS SOCIALS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

81,77

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001534

29/10/2021

04/10/2021

CÀNON IMPRESSORA SECRETARIA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

67,54

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001535

29/10/2021

06/10/2021

CÀNON IMPRESSORA JUTJAT DE PAU.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

112,03

B43700988

ANTONIO GUERRA, S.L.

001536

29/10/2021

15/10/2021

TRACTAMENT RESIDUS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

10.380,16

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001537

29/10/2021

RECOLLIDA RESIDUS OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8.551,46

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

A/216978

A/216979

A/216891

A/216892

A/216893

A/216894

A/216895

A/216919

SETEMBRE

OCTUBRE

28/10/2021
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

Núm. Doc.
Tercer
001538

Nom Tercer
29/10/2021

OCTUBRE

28/10/2021

RECOLLIDA RESIDUS INVERSIONS OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.586,38

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001539

29/10/2021

SALUBRITAT PÚBLICA, DESRATITZACIÓ I
DESINSECTACIÓ.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

2.655,83

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001540

29/10/2021

APORTACIÓ MOSQUIT 2021.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8.650,35

P9300004J

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

001541

29/10/2021

L.ADSL I FAX POLICIA LOCAL OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

92,57

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001542

29/10/2021

L.ADSL SALA POLIVALENT OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

78,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001543

29/10/2021

L.ASCENSOR COL·LEGI CAMARLES OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

31,56

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001544

29/10/2021

L.TELÈFON COL·LEGI CAMARLES OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

17,40

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001545

29/10/2021

L.ADSL JUTJAT DE PAU OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

64,30

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

001546

29/10/2021

L.CONNEXIONS MÒBILS 18/08/21-17/09/21.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

8,47

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

001547

29/10/2021

L.TELÈFONS MÒBILS AJUNTAMENT SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

64,98

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001548

29/10/2021

L.ADSL DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

1.083,77

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

2021

4

20/10/2021

20/10/2021

19/10/2021
TA6S40135124

19/10/2021
TA6S40135126

19/10/2021
TA6S40135125

19/10/2021
TA6S40135127

19/10/2021
TA6S40135130

01/10/2021
28-J1M0-251180

01/10/2021
F21/0056573

01/10/2021
F21/0056574
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Núm. Reg.

Data Reg.

Núm. Fac.

Núm. Doc.
Tercer
001549

Nom Tercer
29/10/2021

Data Fac.

Descripció Fac.

Departament

Responsable

Situació

01/10/2021
F21/0056575

B55606446

DEL-INTERNET TELECOM, S.L.

001550

29/10/2021

U55564256

UTE ESE CAMARLES

L.TELÈFONS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS SETEMBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

103,06

SUBM.I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC OCTUBRE.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9.009,11

001551

29/10/2021

22/09/2021

XINXETES PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

0,80

40907922F

LIMBOS RICARDO, ROSA

001552

29/10/2021

22/09/2021

MEL PER C.I.A.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

47,23

F43633676

APICOLA BRULL CASANOVA, S.C.C.L.

001553

29/10/2021

47628801X

NAVARRO GUILLEN FERRAN

26/10/2021

PROTECTOR PANTALLA MÒBIL POLICIA LOCAL.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

9,00

001554

29/10/2021

19/10/2021

SENYALS ÀREA AUTOCARAVANES I MATERIALS VARIS.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

642,09

B43045897

FC
211643
HIERROS DELTA, S.L.

001555

FC2021-01129/10/2021

2

946

978

Import fac.

Imp. Pndt. Ord.

29/10/2021

FC
211686
HIERROS DELTA, S.L.

28/10/2021

UTILLATGE I MÀSCARA SOLDAR BRIGADA.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

58,38

B43045897
001556

29/10/2021

28/10/2021

MATERIALS COL·LEGI CAMARLES I CEMENTIRI.

COMPTABILITAT

YAJAIRA BERTOMEU
BONET

Conformada

303,26

B43045897

FC
211689
HIERROS DELTA, S.L.

Total:

305.970,44

Imp. Pndt. Pag.

0,00

0,00

Transcripció de l'acta número 2022-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), RAMON BRULL MELICH - DNI *** (SIG) en data: 23/03/2022, 23/03/2022
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Plataforma ACTIO el dia 07/04/2022 a les 11:54:18

