ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
AJUNTAMENT DE CAMARLES.

L’EXCM.

Número de la sessió : 5/ 2016
Data: 11-07-2016
Hora d’inici: 13:00 hores
Hora finalització: 14:00 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 Martinez Puig

Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

Van excusar la seva assistència la regidora d’ERC Na Joana Fortuño Aguiló.
01.- Aprovació acta anterior de data 30 de maig de 2016.
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de data 30 de maig de 2016 que
es aprovada per unanimitat .
02.- Donar compte Resolucions Alcaldia 07-13 de 2016.
Seguidament es dona compte de les Resolucions de l’Alcaldia 07 a 13, restant el Ple
assabentat a l’efecte.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 07/2016
Vist el Decret 97/2002, de 5 de març, publicat en el DOCG núm. 3602 de data 25 de
març de 2002, pel qual el Departament de Benestar Social aprova una nova
regularització de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i, atès el que
disposa l’article 7.1) de l’esmentat Decret, on diu que correspon a l’ajuntament o l’ens
local competent en matèria de trànsit, la concessió de totes les modalitats de targetes
d’aparcament regulades en l’esmentat Decret. I atesa la necessitat d’efectuar la
concessió de la targeta d’aparcament per disminució a les següents persones:
COGNOMS i NOM

DNI / NIE

PUJOL PRINCEP, Joaquim

39993879F

que compleixen en els requisits de l’article 3 d’aquest Decret i, de conformitat amb les
facultats que em confereix l’art. 53.1).o) 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.
HE RESOLT:
1. Autoritzar la concessió de la targeta d’aparcament per disminució per a les
següents persones:
COGNOMS i NOM

DNI / NIE

NÚM. TARGA

VALIDESA

PUJOL PRINCEP, Joaquim

39993879F

43903_2016_0004_38
79F

06/11/2019

2. Notificar aquesta resolució als interessats per tal que passi per l’Ajuntament a
recollir les targetes.
La qual cosa resol el senyor alcalde, davant meu la secretaria, que dono fe.
Camarles, a 9 de maig de 2016
L’alcalde
Ramon Brull i Melich

En dono fe
La Secretaria
Teresa Roca i Castell

Resolució 8/ 2016 de data 11 de maig
Assumpte: Donar compte de la sentència núm. 15/2016 de data 15 de gener de
2016, dictada en el recurs ordinari núm. 279/2014 que coneix el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per l’empresa Kiruri Logística, SL contra
l’Ajuntament de Camarles.
Fets
1. L’empresa
Kiruri Logística, SL va interposar un
recurs contenciós
administratiu contra la desestimació per silenci administratiu d’una reclamació
d’interessos de demora derivada del pagament de factures de certificacions
d’obra del projecte Casal d’Avis, primera fase. Aquest recurs es va tramitar
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona amb el número
de recurs ordinari 279/2014.
2. En data 15 de gener l’ esmentat Jutjat va dictar sentència núm. 15/2016 per la
qual es desestima el recurs presentat per la part actora.
Aquesta sentència va esdevenir ferma per la Diligència de data 18 de febrer de
2016.
La part dispositiva de la Sentència estableix:
“ FALLO:

QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el presente recurso contenciosoadministrativo presentado por parte de Jordi Garrido Mata, en nombre y
representación de Kiruri Logística S.L, frente a la resolución presunta
desestimatoria por silencio administrativo, de la reclamación de intereses de
demora efectuada mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2013, por importe
de 66.560,11 euros, derivado del pago tardío de facturas de certificaciones de obra
del proyecto Casal d’Avis, primera fase, contra el Ayuntamiento de Camarles.
Se condena en costas a la parte actora, hasta el límite de 500 euros”.
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. 15/2016 dictada en data
15 de gener de 2016 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona
Camarles, 11 de maig de 2016
L’Alcalde
Ramón Brull Melich
DECRET núm. 9/2016 de data 17 de maig de 2016
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant informes del tècnic del Serveis Tècnics Municipals de data 18 d’abril de
2016, l’Ajuntament ha tingut coneixement: que en la parcel·la 29 del polígon 10 del
terme municipal de Camarles, s’ha comès una infracció urbanística degut a un seguit
d’accions que vulneren les prescripcions contingudes en la legislació i el planejament
urbanístic.
Les persones presumptament responsables dels fets imputats són els que estableix
l’article 221 del TRLUC, i 135 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i entre aquests la Sra. Elisabeth
Martí Mauri, en qualitat de propietària de la finca.
El secretari interventor de l’Ajuntament ha fet un informe-proposta de data 3 de maig
de 2016, en el qual conclou que els fets exposats podrien constituir una infracció
urbanística i que procedeix incoar un expedient sancionador.

FONAMENTS JURÍDICS
L’actuació urbanística consisteix en efectuar la rehabilitació i ampliació d’una edificació
existent, amb una superfície construïda aproximada d’uns 80,00m² d’habitatge i
46,00m² de porxos, havent sol·licitat la llicència d’obres però havent-se denegat en
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 03 de març de 2015,
vista la denegació de l’aprovació definitiva del projecte formulada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme, de data 07 d’octubre de 2014.

Les obres s’han realitzat a la parcel·la 29 del polígon 10 del terme municipal de
Camarles.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal de Camarles en
el CAPÍTOL V Regulació del sòl no urbanitzable, SECCIÓ 3 Regulació de les
construccions agràries, determina les condicions de reforma i ampliació d’aquestes
construccions.
Segons l’informe del tècnic municipal la parcel·la objecte d’aquest expedient pertany a
la categoria de sòl no urbanitzable de protecció preventiva (clau 22a), i els usos
admesos són els que tenen una finalitat agrícola, forestal, ramadera o, en general,
vinculada a l’explotació racional dels recursos naturals, conforme el que estableixi la
legislació sectorial que els reguli.

Els fets descrits poden ser constitutius d’una infracció administrativa tipificada com a
greu per l’article 214 TRLUC, modificat pel 74 del Decret 3/2012 de 22 de febrer de
modificació el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme consistent en l’incompliment de la
normativa en sòl no urbanitzable, .
Aquestes infraccions greus, d’acord amb l’article 219 TRLUC, modificat pel 78 Llei
3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, poden ser sancionades amb una multa de
3.001 a 150.000 euros.
Els fets objecte d’aquest informe no han prescrit, perquè, com indica l’art. 227 TRLUC,
les infraccions urbanístiques greus prescriuen als 4 anys, d’haver-se comès. El termini
de prescripció fixat comença a comptar el dia en què s’ha comés la infracció, llevat
dels casos en que persisteixi d’una manera continuada en la conducta constitutiva
d’infracció o en els casos en què el fet únic constitutiu d’infracció es prolongui en el
temps. En aquests casos el termini de prescripció es computa a partir de l’acabament
o el cessament de l’activitat il·lícita.
La competència per a la incoació d’expedient sancionador en l’ordre municipal
correspon a l’Alcaldia, d’acord amb el que disposen els articles 237.5 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 (en endavant LMRLC), i 111.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. (en endavant ROAS).
Es considera procedent la incoació de l’expedient sancionador corresponent, amb
nomenament d’instructor i de secretari, d’acord al disposat a l’article 270.3 del decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya i l’article 9 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

El termini per a resoldre aquest expedient serà de 6 mesos. La falta de resolució
expressa produirà la caducitat del procediment.

Per tot l’anterior, RESOLC:

1. Incoar expedient sancionador la Sra. Elisabeth Martí Mauri en qualitat de
propietària i promotor de les obres, per la presumpta comissió d’una infracció
urbanística, consistent en efectuar la rehabilitació i ampliació d’una edificació
existent, amb una superfície construïda aproximada d’uns 80,00m² d’habitatge i
46,00m² de porxos, havent sol·licitat la llicència d’obres però havent-se denegat en
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 03 de març de 2015,
vista la denegació de l’aprovació definitiva del projecte formulada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme, de data 07 d’octubre de 2014, a la parcel·la 29 del polígon
10 del terme municipal de Camarles.
2 Nomenar al Sr. Santiago Forastero Ventura , funcionari de l’ajuntament instructor de
l’expedient i a la Sra. Teresa Roca Castell ,secretaria interventora de l’ajuntament,
secretaria del mateix.
3.-Disposar que l’instructor de l’expedient formuli plec de càrrecs i porti a terme i
impulsi totes les actuacions de la seva competència i ho notifiqui juntament amb
aquest Decret.
4.-Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.
L’Alcalde

La Secretària

Ramon Brull Melich

Teresa Roca Castell

RESOLUCIÓ núm. 10/2016
Identificació de l’expedient: Activitat Recreativa extraordinària
PLAÇA MERCAT .

VIGILIA FESTIVA

Amb data 07 De juny de 2016, Registre d’Entrada 574, es presenta pel Sr. Ramón
Bernad Pla, sol·licitud d’autorització d’activitat recreativa de caràcter extraordinari
amb motiu de vigília festiva , a celebrar el dia 11 de juny de 2016, a la plaça del
mercat, activitat organitzada pel propi sol·licitant.
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, regula als articles 111 ,112, 113 i 114 els requisits
necessaris per a la realització d’un espectacle públic o activitat recreativa , indicant
que s’ha de redactar una memòria segons l’establert a l’article 113 explicativa de
l’activitat recreativa .De la mateixa manera a l’Annex I, V es regula el nombre màxim
d’activitats recreatives que es podran realitzar a l’any.

Vistos els informes favorables que s’han considerat necessaris per resoldre, i d’acord
amb l’article 114.1.b) en relació amb l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Per tot l’ exposat RESOLC:
Primer.- Autoritzar
l’activitat recreativa extraordinària de vigília festiva,
presentada pel Sr. Ramón Bernad Pla, amb domicili al carrer Trenta, núm. 6 i que
es realitzarà el dia 11 de juny de 2016 a la Plaça del Mercat.
Segon.-Autoritzar l’ús de l’espai municipal en el qual s’ha de realitzar l’activitat
recreativa, segons l’establert a l’article 115 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tercer.- Aprovar la memòria presentada a tenor de l’establert a l’article 113 del Decret
112/20110, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles i Activitats
Recreatives., respectant en tot moment l’aforament de 100 persones que a la
memòria es fa constar, així com els límits d’immissió exterior en dB, segon el POUM i
Decret 176/2009.
db(A)
Dia ( 7 a 21 h)
Nit ( 23 a 7 h)
Límit immissió exterior
60
50
Quart .-L’activitat es durà a terme de les 18 hores fins la 1:30 hores d’acord amb el
que estableix l’article 3 i 9 de l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
reglament.
Cinquè.-Es deurà liquidar la taxa corresponent per la tramitació del procediment de
llicència per l’organització d’activitats recreatives, segons la ordenança reguladora
municipal.
Sisè.-Donar compte d’aquest Decret al ple de la Corporació, en la propera sessió que
es celebri.
Camarles 10 de juny de 2016
L’Alcalde

Ramón Brull Melich
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM 11 /2016
ANTECEDENTS

En dono fe
La Secretària
Teresa Roca Castell

1.-Amb data 3 de març la Sra. Maria Pilar Aljarilla Zumaquero, presentà sol·licitud
d’autorització de venda d’articles pirotècnics de les categories I,II i III , en una caseta
metàl·lica prefabricada , sense magatzem, amb caràcter temporal del 15 al 30 de juny
de 2016.
2.- La caseta, sense magatzem, estarà ubicada a la via pública Av. Balcó del delta, 51
de Camarles.
FONAMENTS DE DRET
1.- A l’expedient tramitat, hi figuren els informes favorables de la Intervenció d’armes i
explosius i la Dependència de l’àrea d’indústria i Energia.
2.-També consta l’autorització de la Subdelegació del Govern de data 9 de juny, amb
registre d’entrada núm. 620 de data 15 de juny.
Per tot el qual , HE RESOLT:
Primer.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública, a la Sra. Maria Pilar Aljarilla
Zumaquero, per a la instal·lació i venda d’artificis pirotècnics en un establiment
temporal tipus M ( caseta sense magatzem) a Av. Balcó del delta, 51 de Camarles,
durant el període del 15 al 30 de juny del 2016.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada, per al seu coneixement i efectes,
adjuntant còpia autenticada de l’autorització de la Subdelegació del Govern i de les
condicions imposades en els annexos que deuran complir-se en la seva totalitat.
Camarles, 15 de juny de 2016
Davant meu,
L’alcalde
La secretaria
Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

DECRET NÚM. 12 /2016
1.

ANTECEDENTS

1.a .-Per Decret de l’alcaldia núm. 9/2016 de data 17 de maig de 2016, es va incoar
expedient sancionador urbanístic a la Sra. Elisabeth Marti Mauri, per la presumpta
comissió d’una infracció urbanística , consistent en la rehabilitació i ampliació d’una
edificació existent amb una superfície construïda aproximada d’uns 80,00m²
d’habitatge i 46,00m² de porxos, havent sol·licitat la llicència d’obres però havent-se
denegat en Junta de Govern Local, de 03 de març de 2015, vista la denegació de
l’aprovació definitiva del projecte formulada per la Comissió Territorial d’Urbanisme, de
data 07 d’octubre de 2014, a la parcel·la 29 del polígon 10 del terme municipal de
Camarles.
1.b.- Amb data 18 de maig de 2016 i registre de sortida núm. 427 de data 24 de maig,
se li dona trasllat del Decret d’incoació així com del plec de càrrecs que formula
l’instructor de l’expedient , proposant una sanció de 22.030,00 Euros, al tractar-se
d’una in fracció greu. Se li atorga un termini de 10 dies hàbils per a formular
al·legacions al plec de càrrecs i proposar les proves adients.
1.c.-.-La Sra. Elisabeth Martí Mauri rep la notificació el 10 de juny de 2016, i amb data
15 de juny presenta un escrit d’al·legacions sol·licitant còpia de dos informes escrits a
bolígraf pel tècnic municipal abans de l’aprovació prèvia del projecte per la Junta de
Govern Local del 28 de febrer de 2014, així com també còpia de l’informe de la
Secretaria.

2.- FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992 de 26 de novembre e Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
3.-RESOLUCIÓ
Primer.- Traslladar còpia autenticada de la documentació sol·licitada per la Sra.
Elisabeth Marti Mauri, als efectes de que pugui efectuar les al.legacions pertinents,
dintre del termini establert.
Segon.--Notificar la present resolució a la interessada .

Camarles, 16 de juny de 2016,
L’ Alcalde

La Secretaria

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

RESOLUCIÓ núm. 13/2016
Identificació de l’expedient: Activitat Recreativa extraordinària
REVETLLA DE SANT JOAN A LA PLAÇA MERCAT .

VIGILIA FESTIVA

Amb data 17 de juny de 2016, Registre d’Entrada 636, es presenta pel Sr. Ramón
Bernad Pla, sol·licitud d’autorització d’activitat recreativa de caràcter extraordinari
amb motiu de vigília festiva , a celebrar el dia 23 de juny de 2016, a la plaça del
mercat, activitat organitzada pel propi sol·licitant.
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, regula als articles 111 ,112, 113 i 114 els requisits
necessaris per a la realització d’un espectacle públic o activitat recreativa , indicant
que s’ha de redactar una memòria segons l’establert a l’article 113 explicativa de
l’activitat recreativa .De la mateixa manera a l’Annex I, V es regula el nombre màxim
d’activitats recreatives que es podran realitzar a l’any.
Vistos els informes favorables que s’han considerat necessaris per resoldre, i d’acord
amb l’article 114.1.b) en relació amb l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Per tot l’ exposat RESOLC:

Primer.- Autoritzar l’activitat recreativa extraordinària de vigília festiva, Revetlla
de Sant Joan Joan ,presentada pel Sr. Ramón Bernad Pla, amb domicili al carrer
Trenta, núm. 6 i que es realitzarà el dia 23 de juny de 2016 a la Plaça del Mercat.
Segon.-Autoritzar l’ús de l’espai municipal en el qual s’ha de realitzar l’activitat
recreativa, segons l’establert a l’article 115 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tercer.- Aprovar la memòria presentada a tenor de l’establert a l’article 113 del Decret
112/20110, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles i Activitats
Recreatives., respectant en tot moment l’aforament de 100 persones que a la
memòria es fa constar, així com els límits d’immissió exterior en dB, segon el POUM i
Decret 176/2009.
db(A)
Dia ( 7 a 21 h)
Nit ( 23 a 7 h)
Límit immissió exterior
60
50
Quart .-L’activitat es durà a terme de les 23:30 hores fins la 1:30 hores d’acord amb
el que estableix l’article 3 i 9 de l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual
es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de
les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
reglament.
Cinquè.-Es deurà liquidar la taxa corresponent per la tramitació del procediment de
llicència per l’organització d’activitats recreatives, segons la ordenança reguladora
municipal.
Sisè.-Donar compte d’aquest Decret al ple de la Corporació, en la propera sessió que
es celebri.

Camarles 21 de juny de 2016
L’Alcalde

Ramón Brull Melich

En dono fe
La Secretària
Teresa Roca Castell

03.- Aprovació promoció Festa Major Camarles 2016, per l’excm. Ajuntament de
Camarles, programa d’espectacles taurins.
D’acord amb el que disposa l’article 6.1 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre de regulació
de les festes tradicionals amb bous, el ple municipal per unanimitat dels deu membres
assistents;
Acorda:

1r. - Sol·licitar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes
tradicionals amb bous amb motiu de FESTA MAJOR CAMARLES 2016
2n. - Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:
Programa d’espectacles taurins
Data

Modalitat

Hora inici Hora final Lloc o recorregut

24/07/2016 Bous a la plaça
24/07/2016 Bou embolat
24/07/2016 Bou capllaçat

00:01
00:30
07:00

00:30
01:00
07:50

26/07/2016
27/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
29/07/2016
29/07/2016

Bous a la plaça
Bous a la plaça
Bou embolat
Bous a la plaça
Bous a la plaça
Bou capllaçat

18:30
18:30
22:00
18:30
18:30
22:00

21:30
22:00
22:30
21:30
22:00
22:50

30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016

Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou salvatge
Bous a la plaça
Bou embolat
Bou embolat

18:30
20:00
20:15
20:30
22:30
23:00

20:00
20:15
20:30
22:30
23:00
23:30

RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
Pl. Don Diego de Leon
Carrer Vint
Carrer Vint-i-set
Pl. Deltebre
Pl. Ametlla de Mar
Carrer Trenta
Carrer Vint-i-tres
Recinte de Festes
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
carrer Un
Carrer Dos
Carrer Vint-i-set
Pl. Deltebre
Carrer Quaranta-set
Carrer Trenta
Carrer Vint-i-tres
Recinte de Festes
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES
RECINTE DE FESTES

04.-Aprovació inicial
Interpretació de l’arròs

ordenança Taxa prestació serveis culturals: Centre

Atesa la ordenança que a continuació es transcriu, el Ple municipal per unanimitat
ACORDA:

Primer.- Procedir a la seva aprovació inicial.
Segon.-Procedir a la publicació en el BOPT per un període de 30 dies, als efectes de
presentació de reclamacions, o suggeriments, en el cas que no es presentin, s’entendrà
aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
CULTURALS

PRESTACIÓ DE SERVEIS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós
s’estableix la taxa per la visita al Centre d’Interpretació de l’arròs
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei i/o activitats
següents:
a) Entrada al Centre d’Interpretació de l’arròs
Article 3. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, de
l’autorització per a
l’aprofitament o sol·licitud de la prestació de servei o la realització d’activitats

Article 4. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats a l'article 6è.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors
d’edat o incapacitats,
les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i
39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en
el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran , bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
L’article 6è contempla l’exempció dels menors fins als 6 any i els veïns del municipi
degudament empadronats.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1.
2.
3.
4.

Entrada individual al Centre d’Interpretació de l’arròs……………… 3 Euros
Entrada grups ( mínim 20 persones)…………………………………..2 Euros
Menors fins als 6 anys………………………………………………. ( Exempts)
Veïns del municipi, degudament empadronats……………………. ( Exempts)

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en
l’article 6è, mitjançant l’entrada, visita als recintes o utilització dels serveis enumerats a
l’article anterior, o en el moment de la sol·licitud.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes o utilitzar
els serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de
l’autorització.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 11 de juliol de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en
data
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva
al BOP i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
05.- Aprovació festes locals 2017.
Vista la proposta efectuada en el sentit de que siguin els dies 25 de juliol de
2017 , festa de Sant Jaume patró del municipi i el 7 de desembre de 2017,
festa de la Segregació.
El Ple municipal, per unanimitat acorda:
Primer.- Establir com a festes locals 2017 els següents dies:
-Dia 25 de juliol de 2017
-Dia 7 de desembre de 2017
Segon.- Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació, per
al seu coneixement i efectes.

06.-Aprovació moció grup municipal ERC salari mínim de mil euros

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre
viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades.
Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals a 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest
llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat.

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda
més justa i una societat més cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per
a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Camarles
recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres
mesures socials.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.
L’alcalde dona la paraula al portaveu d’ERC, per a que argumenti la moció, i en aquest
sentit el Sr. Navarro diu” que es tracta de que s’augmenti el salari mínim per a
equiparar-lo a altres països europeus. Els 665 Euros és un salari de pobresa, es tracta
de augmentar-lo per a poder viure amb dignitat i així que cap treballador no estigui per
sota dels mil euros.
Intervingué la regidora d’Hisenda Sra. Zaragoza ( CIU), per a dir que hi ha diverses
qüestions que respecte a la moció es tenen que aclarir:
1ª Quin impacte econòmic representa aquest augment per a l’Ajuntament?
2ª Estem parlant de Salari base o de salari net?
A l’ajuntament el salari net de cap funcionari està per sota dels mil euros, i per altra
banda si parlem de salari base, repercuteix en les pagues extres dels treballadors,
amb un augment important de cost, per això la necessitat de fer una valoració
exhaustiva abans d’ aprovar aquesta moció.
Intervingué el regidor Sr. Navarro (ERC) per a dir que la moció parla de pujar de 655
Euros a 1.098,77€, per tant és salari base, que aquesta és una moció a nivell de
territori de Catalunya i no municipal.

Intervingué el regidor Sr. Also (ERC), per a dir que en definitiva si multipliquem 14
pagues per 1.098,77 Euros, tenim un cost de mínim salarial de15.000,00 Euros i això
permetria a Catalunya tenir aquest salari d’acord amb la recomanacions europees.
Per tot l’ anteriorment exposat , i als efectes de poder aclarir el contingut de la
mateixa,així com la seva la valoració i l’ impacte econòmic que representaria per a
l’ajuntament , el Ple municipal acorda aplaçar l’aprovació d’aquesta moció a un
proper ple.

07.- Ratificació modificació estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià, aprovada per l’assemblea general en data 17 de juny de 2016.
L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la
seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que regeixen
aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de desembre de 2008
es va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per
incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci
de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat
actual de funcionament.
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions
d’obligat compliment, durant tot el període de programació, a l’article 32 b) del Reglament
(UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on
diu que els GAL han d’estar formats per representants dels interessos socioeconòmics
locals públics i privats, en els quals, ni les autoritats públiques, definides de conformitat amb
les normes nacionals, ni cap altre grup d’interès concret representi més del 49% dels drets
de vot en la presa de decisions.
Aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la composició de la Junta general i
de l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire privat ha de ser
superior als públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior.
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat inicialment la modificació dels
estatuts del Consorci.
Atès que l’Ajuntament de CAMARLES és membre del Consorci, d’acord amb el que disposa
l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, cal ratificar la modificació aprovada
Per tot l’exposat, el Ple municipal per unanimitat ACORDA:
Primer. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la sessió de data 17
de juny de 2016 i que preveu:

Article 8 Assemblea General
Nou paràgraf:
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema de vot
ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats

Article 9 Junta Executiva
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci i la seva actuació
se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un nombre de 17
entitats membres de l’Assemblea General.
a) 8 entitats locals, que seran :
•
•

els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant
proposta de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea
General, tenint en compte la representació i proporcionalitat política majoritària en el
conjunt dels ens locals membres del Consorci

b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord
de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres:
. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci
. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari,
terciari, de serveis i social
El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, mitjançant
el seu representant designat, per a la seva acceptació expressa.
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i
suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions.
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot
ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de+ cada grup de
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats

Segon. Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a la
publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma expressa. Si no
es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou
acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text.
08.- Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcalde informà de les reunions mantingudes a Tarragona pel tema de la
CN-340, informant que en la darrera manifestació amb tall de carretera, no hi va haver
molta concurrència, la valoració que podem fer és que la gent del territori no es mobilitza
en aquest tema,.
De la darrera reunió mantinguda a Tarragona lliura una còpia a cada regidor per al seu
coneixement. Afegeix que el proper dia 29 de juliol hi haurà una gran manifestació , es
tallarà la CN-340, i esperem que hi hagi més ressò.

09.-Proposicions urgents
No n’hi varen haver.
10.-Precs i Preguntes
Intervingué el regidor Sr. Navarro ( ERC), per a proposar fer una reclamació com a
Ajuntament a Foment o a trànsit, pel tema de les ratlles continues a la CN-340, en el
sentit de que siguin discontinues en alguns trams per a no quedar tancats i tenir que anar
a voltar a un altre municipi per a entrar al nostre, des dels camins municipals, l’Ampolla té
els camins oberts.
Contestà l’Alcalde dient “ que tenien que haver fet primer les rotondes i desprès les
ratlles, i la realitat ha sigut tot el contrari ,1er han fet les ratlles i després faran les
rotondes”.
Considera que el tenir que anar a voltar al Perelló, es provisional fins que es facin les
rotondes.
Intervingué el regidor Sr. Also (ERC) per a dir que considera urgent fer alguna cosa, com
a municipi, abans de que s’executin les rotondes.
La Sra. Laura Bonet (ERC), preguntà com estava el tema de les faroles a la sortida dels
Lligallos i com estava el tema de les pilones de formigó a la sortida dels Lligallos pel Bar
Beltran davant de la perillositat a la nit per la manca de visibilitat ?
Constestà l’Alcalde dient que el pressupost estava aprovat via pressupost municipal i
que aviat es col·locarien les faroles i que al veí Josep Escribá ja se li havia comunicat.
Respecte a les pilones de formigó, dir que efectivament es tindria que ficar algú material
reflectant per a poder així distingir els vehicles i evitar accidents..

El regidor Sr. Estanislau Martínez (ERC) , preguntà com estava el tema de
l’enderrocament de l’habitatge en ruïna?.
Contestant l’Alcalde que està a l’espera de l’entrega del projecte d’enderrocament per
part dels STM. Que es un tema molt delicat i que tenim que seguir el procediment de la
execució subsidiària per part de l’Ajuntament, ja que els propietaris no han procedit a
l’enderroc al seu càrrec.
Intervingué el regidor Sr. Also (ERC) per a preguntar com estava el tema de la auditoria,
contestant la 1ª tinent d’Alcalde, que abans de finalitzar el mes de juliol tindríem l’estudi.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les catorze hores.

Vist i Plau

La Secretaria
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