ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió : 1/ 2016
Data: 20-01-2016
Hora d’inici: 09:00 hores
Hora finalització: 09:30 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
President :

En Ramón Brull Melich

Regidors:
Na Sandra Zaragoza Vallés
Na Maria Lluïsa Esmel Cardona
En Elies Bonet Cervera
En Jordi Bonet Curto
Na Bàrbara Curto Camisón
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
Na Laura Bonet Iborra
En Estanislau Martínez Puig
Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

Va excusar la seva assistència la regidora Na Joana Fortuño Aguiló( ERC)
01.- Aprovació acta anterior de data 23 de novembre de 2015
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de data 23 de novembre de 2015
que es aprovada per unanimitat .
02.-Donar compte Decret Liquidació 2014.
DECRET DE L'ALCALDIA Nº 34/2014
1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de
2014, el resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

3.498.436,27
936.262,73
4.434.699,00
4.024.089,20
4.024.089,20
4.024.089,20
3.284.219,45
3.284.219,45
739.869,75

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

602.765,19
233.182,09
369.583,10
1109452,85

1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

3.498.436,27
936.262,73
4.434.699,00
4.051.588,34
72.489,56
3.154.540,41
824.558,37

1.869.991,22
12.271,19
216.011,16
1.641.708,87
2466267,24

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014
DRETS RECONEGUTS NETS

R
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2.707.767,63
392.331,15
3.100.098,78

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.4. Romanent de tresoreria:

ROMANEN
T DE
TRESORER
IA a
31/12/2014
IMPORT
S ANY
2014
1. (+) Fons
líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament
(+) del
Pressupost
corrent
(+) de Pressupostos
tancats
(+) d'operacions no
pressupostàries
(-) cobraments realitzats
pendents d'aplicació
definitiva
3. (-) Obligacions pendents
de pagament
(+) del
Pressupost
corrent
(+) de Pressupostos
tancats
(+) d'operacions no
pressupostàries
(-) pagaments realitzats

IMPORTS
ANY
ANTERIOR
2013
159.395,84

182.651,31
2.468.879,
06

1.866.871,23

824.558,37

590.858,78

1.641.708,87
2.611,82

1.279.132,
44
3.250,50

0,00

6.370,49

1.431.954,
72

735.306,42

739.869,75

306.603,96

369.583,10

296.161,23

322.501,87

150.430,16

0,00

17.888,93

0,00
879.000,00
3.979.098,78

pendents d'aplicació
definitiva
I. Romanent de tresoreria
1.219.575,
total (1 + 2 - 3)
65
II. Saldos de dubtós
621.431,98
cobrament
III. Excés de finançament
0,00
afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 598.143,67
generals (I - II - III)

1.290.960,65
473.002,31
0,00
817.958,34

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0 €.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost1 s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 125.335,43 d'acord
amb el següent detall:

1

Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera

desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els
sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en
pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en
l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li
toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat.

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

3.100.098,78
3.056.651,86
43.446,92
-204.496,51
35.714,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell
que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de
finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera
edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la
Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és
del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -383.044,14€.
Liquidació
Liquidació
Concepte
exercici 2013
exercici 2014
Suma cap.1 a 7 de despeses
2.210.298,88
2.983.208,68
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses
00
0,00
no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres
0,00
0,00
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
0,00
0,00
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
0,00
0,00
+Aportacions de capital.
0,00
0,00
+/-Assumpció i cancel·lació
0,00
0,00
de deutes.
+/-Despeses realitzades a
0,00
0,00
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats
0,00
0,00
realitzats en el marc de les
Associacions público
privades.
+/-Adquisicions amb
0,00
0,00
pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
0,00
0,00
+Préstecs
0,00
0,00
-Mecanisme extraordinari de
0,00
0,00
pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la
0,00
0,00
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques
0,00
0,00
Altres
Despeses no financeres en
2.210.298,88
2.983.208,68
termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per
0,00
0,00
transferències (i altres
operacions internes) a altres
ens que integren la
Corporació Local

- Despesa finançada amb
fons finalistes procedents
de la Unió Europea o
d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions
Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix.
del PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que
suposen increments
permanents de la recaptació
(3)
- canvis normatius que
suposen decrements
permanents de la recaptació
(3)
a) LÍMIT DE LA REGLA
DE LA DESPESA (EX. n1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici
n) (5)

91.762,39

449.850,00

0,00
0,00
66.980,85
24.781,54
0,00

0,00
0,00
136.150,40
313.699,60
0,00

0,00

0,00
0,00

2.118.536,49

2.533.358,68

0,015
2.150.314,54

0,00

0,00

2.150.314,54

2.533.358,68

-383.044,14
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa
computable (5-1/1)

19,58%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i
no individual de deute per al subsector de l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com
determinar i aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament
aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el
110% dels ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels
expressats recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició
final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

Nivell de deute viu
Import
1(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2.707.767,63
2(-) CCEE
0,00
3(-) QQUU
0,00
4(-) ALTRES
0,00
5 Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 2.707.767,63
6 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
1.674.110,44
7 Deute viu a 31 de desembre a curt termini
216.000,00
8 Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
69,80%
1.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 113 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF2, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit3.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i

2

Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del
deute comercial en el sector públic.
3 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF, han estat donades per la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats
figura a la part 1.

2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent
per corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Camarles, 26 de novembre de 2015
En dono fe.
L’alcalde

La secretària,

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

Restant el Ple assabentat a l’efecte.

03.- Donar compte Decret pròrroga pressupost 2015.
.- DECRET DE L’ALCALDIA Nº 42/2015
1. ANTECEDENTS
1.1.-Atesa la impossibilitat, abans del 31 de desembre, de complir els tràmits necessaris
perquè el Pressupost del proper exercici entri en vigor el dia 1 de gener de 2016,

1.2.- Atès l’informe d’Intervenció de data 29-12-2015, sobre el contingut del pressupost
prorrogat per l’exercici següent.
1.3.- De conformitat amb l’Informe-proposta de la Secretaria, emès en data 29-12-2015,
per l’aprovació del pressupost prorrogat.

2. FONAMENTS DE DRET
Examinada la documentació que s’acompanya i per aplicació de l’article 169.6 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL); l’article 21del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’art. 4.1.g) del
RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris
de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
3. RESOLC
3.1.- Aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2016, amb el contingut que assenyala
l’informe d’Intervenció de data 29-12-2015.
3.2.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es celebri.
L’alcalde
Ramón Brull Melich
Camarles, 29 de desembre de 2015

La secretària,
Teresa Roca Castell

Restant el Ple assabentat a l’efecte.
04.-Donar compte sentència 359/15 de data 20 de maig dictada en el Recurs
ordinari 123/2012 Incorvi contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles.
Fets
1. L’empresa Incorvi, SL va interposar un recurs contenciós administratiu contra
els acords de data 8 de novembre de 2010 i 19 de novembre de 2011, pels quals
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Camarles. Aquest
recurs es va tramitar davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. De recurs ordinari 123/2012.
2. En data 210 de maig l’ esmentada Sala va dictar sentència núm. 359/2015 per la
qual declara la inadmissibilitat del recurs presentat per la part actora.
Aquesta sentència va esdevenir ferma pel Decret de data 13 d’octubre de 2015.
La part dispositiva de la Sentència estableix:
“ FALLO:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contenciosa-Administrativo del
Tribunasl Superior de Justicia de Cataluña ( Sección Terecera) HA DECIDIDO:
DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso contenciosoadministrativo ordinario núm. 123/2012, promovgido por INCORVI, SL contra
el DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT VDE CATALUNYA, con la participación, como
codemenadado, del ILMO AYUNTAMIENTO DE CAMARLES.
Con la imposición de costas del recurso a la parte actora; aunque limitadas a 700 y
300 euros respectivamente, en lo que concierne al concepto de defenda jurídica de la
demandada Administración autonómica y de la codemandada Administración
Local”.
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, e la jurisdicció contenciosa administrativa,
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica.
Per tant HE RESOLT:
1. Donar compte al Ple municipal de la Sentència núm. 359/2015 dictada en data
20 de maig de 2015 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ( Secció Tercera)
2. Comunicar-ho a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ( Secció Tercera)
Restant el Ple assabentat a l’efecte.

05.- Aprovació Compte General 2014.

ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 18
de desembre de 2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 292, de data 18 de desembre de 2015, pel període reglamentari, no s’hi
han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Per tant, el Ple municipal per unanimitat dels deu membres assistents, grups municipals
de PM-CP, CIU i ERC
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fin d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

- (si escau, pels municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals
d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al compte general una) memòria
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memporia desmostrativa del
grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i
aconseguits amb el cost dels mateixos.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.

06.-Aprovació nom equipament: Biblioteca de Camarles Guillem de Sunyer.
L’Alcalde argumentà que degut a la integració de la biblioteca al sistema de lectura
pública de Catalunya, el nom de l’actual Centre de Lectura canviava a ser Biblioteca,
per la qual cosa es proposava el següent nom: Biblioteca de Camarles Guillem de
Sunyer
Proposta que va ser aprovada per la unanimitat dels deu membres assistents a la sessió.
07.-Proposta d’acord d’aprovació model de la relació de béns i activitats segons
l’establert a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon Govern.
Els alts càrrecs d’acord amb l’ establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon Govern, i la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local, així com la normativa concordant, estan
obligats a fer una declaració del seu patrimoni immobiliari, mobiliari i participació en
societats, tant a principi com a final de mandat de cada legislatura municipal.
A l’efecte es proposa l’aprovació dels models referents a la relació de béns i activitats
que cada regidor ha presentat al Departament de Secretaria per a la seva publicació al
Portal de la Transparència.
Proposta que va ser aprovada per la unanimitat de tots els grups municipals i els deu
regidors assistents a la sessió.
08.- Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre la competència municipal de
salubritat pública per al control del mosquit, perquè ho pugui encarregar al
COPATE com a ens propi instrumental.
PROPOSTA D’ACORD
El 23 de març de 1991 es va constituir el CODE, Consorci de Serveis Agroambientals
del Baix Ebre i Montsià, per les següents entitats públiques locals: Consell Comarcal
del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià, Ajuntament de l’Ampolla, Ajuntament

d’Amposta, Ajuntament de Camarles, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament del Perelló,
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja per la
necessitat de fer front al control poblacional dels mosquits de la zona deltaica. L’any
2000 es van incrementar els membres consorciats, amb la incorporació de la Diputació
de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, aquesta darrera mitjançant l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. El Consorci es va anar adaptant a les
necessitats mediambientals del territori i després d’adaptar els seus estatuts a la LRSAL,
es va optar per iniciar la seva dissolució per crear un nou consorci, COPATE, format
pels consells comarcals de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.
El COPATE es va constituir el 17 d’octubre de 2014, i amb efectes 1 d’abril de 2015 es
va subrogar el personal, contractes i convenis vigents del CODE.
Els municipis membres del CODE, han participat des de l’inici en el finançament del
control del mosquit amb les seves aportacions. Des de l’any 2000, la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
(IDECE), ha destinat recursos econòmics per a la planificació, supervisió, control i
realització de tractaments de control larvari; paral·lelament, i arran de la proliferació de
la mosca negra, des de l’any 2007 a l’any 2011 el Govern va aprovar sengles programes
anuals d’actuació contra la mosca negra a diversos sectors dels rius Ebre, Segre i Ter,
així com el finançament necessari per fer-lo efectiu. Posteriorment, i gràcies a
l’experiència adquirida en aquests anys, el Govern va decidir aprovar un programa
plurianual d’actuació pel període 2012-2014 a fi d’afrontar de forma més continuada i
planificada les actuacions de control i lluita contra la mosca negra.
El COPATE va instar al Govern de la Generalitat per impulsar un pla d’actuació per a la
prevenció i control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les comarques
afectades per als anys 2015, 2016 i 2017, que permeti aprofitar l’experiència assolida,
amb una continuïtat que n’asseguri l’efectivitat i que afronti les plagues de forma
coordinada. L’actuació conjunta i coordinada de tots els organismes, juntament amb la
continuïtat en l’aplicació d’aquests plans d’actuació, permet controlar la població de
mosquits i de mosca negra a les àrees afectades, mantenint-la sota uns llindars de
tolerància acceptables i, com a conseqüència, reduir de forma significativa les molèsties
per a la població.
El coneixement assolit fins el moment ha permès constatar que la màxima eficàcia i
efectivitat en la lluita contra aquestes plagues es basa en unes prospeccions inicials de
les zones afectades, en les quals es determina la densitat de larves de mosquits i mosca
negra; l’estudi dels factors ambientals implicats per valorar la necessitat i el moment
adient de la realització dels tractaments; uns tractaments larvicides utilitzant espores del
bacteri Bacillus thuringensis var. israeliensis (Bti); i, finalment, la realització d’una
segona prospecció de cada punt tractat per valorar l’efectivitat de l’aplicació.
Atesa l’evolució en els darrers anys, tant dels mosquits com de la mosca negra, i els
diversos factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que influeixen en el seu
desenvolupament, es preveu que en els propers anys sigui necessari seguir realitzant
mesures de control d’aquestes plagues, ja que l’aturada de les accions podria representar

una nova proliferació d’aquestes espècies, amb el conseqüent impacte social i
econòmic.
En aquest sentit, a banda de les molèsties que els mosquits i la mosca negra tenen sobre
la població resident, aquests també generen un impacte negatiu sobre l’activitat
econòmica de les zones afectades, especialment sobre el turisme, i provoquen un efecte
dissuasiu en la selecció de la destinació de lleure.
Resultat de tot això ha estat l’acord del Govern de la Generalitat el 5 de maig de 2015
ha aprovat el pla d'actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i
mosca negra a les comarques afectades de Catalunya 2015-2017, amb el corresponent
finançament, i ara estem pendents del corresponent conveni.
Tot i aquest pla, per poder fer efectius els tractaments de control del mosquit són
necessàries les aportacions dels municipis; com ara els ajuntaments no són membres del
COPATE, estan representats pels respectius alcaldes a la Junta General amb veu però
sense vot, les aportacions que fins ara realitzaven com a membres al CODE s’haurien de
traspassar al Consell comarcal respectiu perquè el COPATE com ens instrumental
realitze el control del mosquit.
Atès que l’article 66.3) 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, defineix entre les
competències municipals la protección de la salubritat pública, competència que pot ser
exercida per la comarca d’acord amb l’article 9 de la mateixa norma i en els termes que
s’hi estableixen.
Atès que l’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa que
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar, entre d’altres, els municipis i que aquestes delegacions o encàrrecs han d’anar
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès el que disposen els articles 7 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i els articles 167.1.b) i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
Atesa la importància de l’activitat i la necessitat de coordinar i optimitzar els recursos
disponibles, i satisfer els interessos públics i comuns, mitjançant el desenvolupament
d’un control del mosquit coordinat amb el finançament necessari.
Es proposa al Ple l’adopció els següents ACORDS:

1. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre la competència municipal de
salubritat pública per al control del mosquit , perquè ho pugui encarregar al
COPATE com a ens propi instrumental.

2. Aprovar el compromís de finançament i d’aportació al Consell Comarcal del Baix
Ebre amb la corresponent cessió de drets de cobrament a favor del COPATE d’un
import de 8.239,20 € en concepte d’aportació anual de l’Ajuntament de Camarles al
finançament de la campanya del control del mosquit.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre i al COPATE.
Proposta que va ser aprovada per unanimitat dels deu membres assistents.
09.-Informes de l’Alcaldia.
Seguidament l’alcalde informà
continuació es transcriu :

de l’escrit de la Candidatura de PM-CP que a

“ D’acord amb la sessió del Ple celebrada el passat 9 d’octubre de 2015 i el propi
reconeixement que la regidora Sra Joana Fortuño Aguiló va fer en admetre que estava
present a l’acte de crema d’una bandera del municipi de Camarles, el grup Municipal
Candidatura de Progrés (CP) demana:
Que el grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenti públicament les
seves disculpes pel mateix mitjà que en va fer difusió a la seva pàgina de Facebook
Esquerra Camarles i Lligallos, i també en aquesta sessió de Ple, per l’escrit que va fer
públic on deia que el partit Candidatura de Progrés ( CP) havia fet “..... falsedats,
injúries i calumnies durant el període de campanya.............” Quedant suficientment
demostrat i que així es reconegui que mai es va dir cap paraula que no fos certa i es
van equivocar en fer dites afirmacions sobre els membres que la representen, així com
la falta e respecte mostrada.
Amb aquesta matisació es dóna per conclosa la referència a l’ esmentat assumpte per
part del Grup Municipal Candidatura de Progrés”.
10.-Proposicions Urgents.
No n’hi varen haver
11.-Precs i preguntes.
El regidor Sr. Navarro ( ERC) manifesta que no s’ha portat al ple la moció que va
enviar referent al Pla de Conca.
Manifestant secretaria que el seu departament no té constància de la moció.
Intervingué la regidora Sra. Zaragoza per a dir que es pot convocar un Ple extraordinari
amb aquest punt, i sense remuneració dels regidors, per a aprovar la Moció de
referència.
Manifestant el Ple total conformitat respecte al tema d’aquesta moció del Pla de Conca.
El mateix regidor, preguntà com es que es donava compte del Decret de pròrroga del
Pressupost 2015 a n’ aquest Ple. Informant Secretaria que d’aquest tema es va parlar i
donar compte a la Comissió Especial de Comptes del dia 18 de desembre de 2015 en

la qual el regidor Sr. Navarro va estar present però es va absentar per motius personal,
quan es va tractar d’aquest punt en qüestió.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les nou trenta hores.
Vist i Plau
L’Alcalde

Ramón Brull Melich

La Secretaria

Teresa Roca Castell

