ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió :7/ 2016
Data: 11-11-2016
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 20 d’octubre de 2016.
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de data 20 d’octubre de 2016
que es aprovada per unanimitat .
02.-Aprovació programa espectacles taurins, festa segregació Camarles 2016.
A continuació l’alcaldia va donar compte de la necessitat de tornar a presentar
l’expedient de les festes de la segregació davant de la Generalitat , en base a la Llei
34/2010 de l’1 d’octubre de regulació de les festes tradicionals amb bous, .
Per tot el qual el Ple municipal per unanimitat ACORDA:
1r. Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o festes que
s’especifiquen.
2n. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent.

Programa d’espectacles taurins
Data

Modalitat

Hora inici Hora final Lloc o recorregut

06/12/2016 Bous a la plaça

11:30

13:30

07/12/2016 Bous a la plaça

16:00

19:00

07/12/2016 Bou embolat

19:00

19:30

RECINTE DE
Poliesportiu)
RECINTE DE
Poliesportiu)
RECINTE DE
Poliesportiu)

FESTES(Pavelló
FESTES(Pavelló
FESTES(Pavelló

03.- Aprovació expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2016.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 20-10-2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de noves
despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent
Pressupost de la Corporació, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament
que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,el Ple municipal per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2016, que cal finançar
mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
corporació; .
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació , per a les quals la
consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida
171
21000
132
62300
321
21000
3321
62200

Nom

Inicial

Increment

Condicionament
terrenys via
Càmares vigilància

0,00

7.135,32

Consignació
final
7.135,32

0,00

6.154,12

6.154,12

Plantació arbres Llar
d’Infants
Millores Centre Lectura

0,00

2.691,16

2.691,16

0,00

27.203,63

27.203,63

Total altes crèdits :
43.184,23
Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida
170
21000
170

Nom
Neteja
zona
verda
polígon
Mobiliari (contenidors)

Inicial

Disminució

18.243,90

Consignació
final
7.135,32
11.108,58

11.000,00

8.845,28

2.154,72

62500
330
63200

Casal Camarlenc (Fase
1)

35.085,18

27.203,63

7.881,55

Total baixes crèdits
43.184,23
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
En el torn d’explicació de vot el regidor Sr. Navarro ( ERC), va preguntar perquè es
donava de baixa la partida de despeses referent al Casal Camarlenc. Contestant
l’Alcalde que de moment es feia una disminució de crèdit per import de 27.203,63 Euros,
per atendre les millores al centre de lectura. Que l’any vinent sortiria el PAM de la
Diputació, i llavors ja inclouríem la inversió del Casal.
04.-Aprovació moció presentada per l’AMI, suport al referèndum al procés
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la
sobirania.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem
estat i estaremal costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen.
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a

decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre
la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les
seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
1.

Manifestar el suport de l’Ajuntament de Camarles a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant
sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017.

2.

Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al
nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu
desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.

3.

Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa
de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió deles
seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.

4.

Condemnar

la

politització

de

l’estament

judicialespanyol

i

exigir

institucionalment una separació real de poders com a garantia de la
democràcia.
5.

Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

Moció que quedar aprovada per la unanimitat de tots els grups municipals.
05.- Aprovació inicial ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
municipals de salut.
Atesa la ordenança que a continuació es transcriu,, el Ple municipal per unanimitat
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis municipals de salut.
Segon.-. Exposar al públic aquesta ordenança al BOPT durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm.

Disposició general
Article 1
A l’empara d’allò previs als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis municipals de salut que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
Article 2
Serveis sanitaris
Constitueix el fet imposable generador de la taxa la prestació per l’Administració
municipal de determinats serveis de caràcter sanitari vinculats as l’activitat de control
sanitari per a la protecció de la salut i salubritat públiques, que es descriuen a
continuació:
a) Serveis derivats del control dels animals potencialment perillosos
• Atorgament o renovació de la llicència municipal per a la tinença de gossos o
considerats potencialment perillosos.
b) Serveis derivats del cens d’animals de companyia
• Prestació del servei d’inscripció o actualització en el cens municipal d’animals,
d’aquells animals de companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per
disposició legal o reglamentària.
Obligació de contribuir ( meritació)
Article 3
Aquesta taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o prestació
dels serveis.
Així mateix en els supòsits en els quals actuï l’administració d’ofici, la taxa es meritarà
quan s’iniciï efectivament l’actuació administrativa o prestació del servei.
En el supòsit de l’apartat a) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es sol·liciti la
llicència municipal per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos o la
seva renovació.
En el supòsit de l’apartat b) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es sol·liciti la
inscripció o actualització de dades de l’animal en el cens municipal d’animals de
companyia o registre equivalent.

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o realitzi, serà procedent la devolució de l’ import
corresponent.
Subjecte passiu
Article 4
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades pels serveis o activitats locals que constitueixen algun dels fets imposables
definits en l’article 2 d’aquesta ordenança.
Sens perjudici de l’anterior, en els supòsits dels apartats a) i b) de l’article 2, són
subjectes passius els propietaris i/o posseïdors dels animals que sol·licitin
l’atorgament/renovació de la llicència municipal o la inscripció/actualització de dades
censals.
Quota Tributària
Article 5
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en aquesta
ordenança.
Tarifes
Article 6
1 La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa a
continuació:
1.-Control sanitari d’animals considerats potencialment perillosos
1.1 Atorgament o renovació de la llicència municipal per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, 40 Euros .
2 Cens d’animals de companyia
2.1 Inscripció o actualització en el cens municipal d’animals o registre equivalent,
d’aquells animals de companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per disposició
legal o reglamentària, 6 Euros.
3.-La inscripció en el cens d’animals de companyia tindrà una vigència màxima de 15
anys, posteriorment a la qual l’animal serà donat de baixa d’ofici. Una vegada
transcorregut aquest termini, per tal que l’animal continuï donat d’alta, s’haurà de
sol·licitar l’actualització de les dades amb periodicitat bianual, .
Estan exempts de pagament d’aquesta Tarifa les persones propietàries d’animals de
companyia que s’inclogui n en algun els supòsits següents:
a) Els invidents que tenen un gos guia a causa d’una disminució visual, total o
parcial.
b) Les persones més grans de 65 anys que visquin soles ( caldrà justificar-ho
amb un certificat del padró)
Normes de gestió i recaptació
Article 7
Els subjectes passius de les taxes per serveis establerts a aquesta ordenança
abonaran la tarifa en el moment de sol·licitar el servei o activitat .
Disposició Final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple de data 11 de novembre de 2016 es mantindrà
en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
L’Alcalde
Ramón Brull Melich

06.-Informes de l’Alcaldia
Seguidament l’Alcalde informà de l’autorització del Servei Territorial de Transports de
la Generalitat, per a poder operar altres taxis de la comarca al municipi, carregant
clients per les activitats lúdiques de la Terrasseta i la Discoteca , gestionada per
l’empresa Activitats d’oci Pla d’En Roca, S.L. Es tracta en definitiva d’arbitrar un
sistema que contribueixi a l’assoliment d’una oferta adequada de servei públic de taxi
en el moment de tancament de la Discoteca, i així com millorar les condicions de
seguretat viària al municipi.
També va informar que correspon a l’ajuntament l’arranjament de les “ biondes” ( quita
miedos) del ponts de la Autopista. L’Alcalde informa que es va posar en contacte amb
Abertis demanant un pressupost del que costaria l’arranjament.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les catorze hores.

Vist i Plau

La Secretaria

L’Alcalde

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

