ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió : 10/ 2015
Data: 23-11-2015
Hora d’inici: 13:00 hores
Hora finalització: 13:45 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 9 d’octubre de 2015
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de data 9 d’octubre que es
aprovada pels sis vots dels grups de PSC-CP i CIU i els 4 en contra del grup d’ERC
El representant d’ERC ,SR. Navarro manifesta que el vot del seu grup es en contra si
no es recullen les següents matitzacions:
Quan a l’acta es recull el següent “l’Alcalde per a dir, que els temes sentimentals es
deuen deixar de banda i estar a la realitat dels fets” Deu d’entendre’s com que l’equip
de govern comparteix els sentiments vers al patrimoni dels nostres avantpassats, si bé
no es poden obviar els informes favorables dels tècnics vers l’enderrocament”
Deu d’afegir-se que es tracta del tema de l’enderrocament de l’hostal de la Venta Nova.
Quan intervé l’alcalde per a parlar del tema de la crema bandera, i es cita la moció de
rebuig votada per tots els grups municipals, afegeix que això ho va dir ell , si bé
l’Alcalde ho va tornar a recordar.
Continuant amb el tema de la crema de la bandera, va matitzar la intervenció de la
regidora Sra Fortuño Aguilo ( ERC) , afegint que a l’acta el que devia constar era el
següent que “ella estava present a la Festa, com també hi era la regidora Tere
Aixendri “, però no en l’acte de la crema. “.

Per últim el Sr. Navarro, quan es parla dels indicadors a la carretera de Deltebre, el
que volia dir es que quedés clar per a la gent, per a on s’anava cap a Camarles, com
a municipi.
El Sr. Navarro tampoc està d’acord, en les següents paraules “ anhels independentistes”
quan es parla de que respecte al procés independentista no es veia cap símbol o
banderes a les entrades i sortides del municipi.
02.- Sorteig membres taules electorals, Eleccions Generals 20 de desembre de 2015
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent
Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa
electoral que es constituirà el dia 27/09/2015, per a les eleccions convocades mitjançant
Reial Decret 100/2004, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es
detallen.
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Per la protecció de dades aquesta informació sols està disponible a l'Ajuntament de
Camarles

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat
acreditatiu del mateix.
03.- Aprovació Festa de la Segregació 2015
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

05/12/2015 Bous a la plaça

Hora inici Hora final Lloc o recorregut
11:30

12:30

RECINTE DE FESTES(Pavelló
Poliesportiu)
05/12/2015 Bous a la plaça
16:00
19:00
RECINTE DE FESTES(Pavelló
Poliesportiu)
05/12/2015 Bou embolat
19:00
19:30
RECINTE DE FESTES(Pavelló
Poliesportiu)
06/12/2015 Bou encapllaçat
11:00
11:50
Recinte de Festes Camarles
Carrer Tres
Carrer Un
Ctra. La Granadella
T-340
Av. Del Delta
Av. Conseller J. Navarro
Av. Del Delta
T-340
Ctra. La Granadella
Recinte
de
Festes
(Pavelló
Poliesportiu)
06/12/2015 Bous a la plaça
16:00
19:00
RECINTE DE FESTES(Pavelló
Poliesportiu)
Mitjans que s’utilitzaran en la modalitat de bou capllaçat per fer difusió del recorregut
- Publicació del recorregut en el Butlleti d'Informació Municipal (BIM) de desembre.
- Repartiment d'avisos per part de la Policia Local, als vehicles estacionats en els carrers del
recorregut, indicant horari i recorregut del bou capllaçat.
- Col·locació de senyals de prohibició d'estacionament en els carrers afectats, avisant de la
celebració del bou capllaçat, horari i recorregut.
- Realització de Bands recordant horaris i recorreguts del bou capllaçat.

04.-Incorporar dintre de la nomenclatura de la comissió informativa de Joventut,
Fires i Festes, la de Governació.
Als efectes de poder incloure els assumptes de Governació, el Ple municipal per
unanimitat acorda:

Incorporar dintre de la nomenclatura de la Comissió Informativa de Joventut, Fires i
Festes la de Governació.

05.- Aprovació mocions del grup municipal d’ERC:

a) Moció de suport a la creació de la prestació<< Garantia +55>>, proposta
impulsada per la UGT de Catalunya.
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del
mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques
d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell
de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar
a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir
la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per
accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125%
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la
cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem
que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de
més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema
de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu
de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva
vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que
també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en

desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els
penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de
cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més
llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de
cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran
d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a
patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important
que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat
Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de
les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la
Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.
Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i
de formació amb continguts reals.
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la UGT de Catalunya.
Moció que va ser aprovada per unanimitat , i a la que els grups de PSC-CIU es van
adherir.

b) Moció del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys i
Jover. Justícia Universal i Memòria Històrica.
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en
l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la
història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de
l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha
servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells
el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs
de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada
pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort
el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei
52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu
d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la
seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats
en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President
Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra
l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la
com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no
és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem,
Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació
de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de
totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat
Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la

sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la
justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar.
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que
tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita
social i la lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, el grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya de Camarles proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat
als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la
revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a
l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els
drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la
legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per
interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a
l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al
fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre
no siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.

Moció que va ser aprovada per unanimitat , i a la que els grups de PSC-CIU es van
adherir.
06.- Informes de l’Alcaldia.
Seguidament l’alcalde informà :
De que constituïda la Fundació Noelia l’ajuntament farà una primera aportació de 1.500
Euros enguany, i l’any vinent es buscarà una fórmula adient per a poder seguir
col·laborant ( tots els grups municipals recolzen aquesta iniciativa).
Al respecte de la problemàtica de la CN-340, l’alcalde comunicà a la Corporació que el
proper dia 11 de desembre a les 15 hores es procedirà a tallar la CN-340 en cada terme
municipal afectat. Es faran bans per a informar a la població del tall de la carretera i a
la vegada tots els ajuntaments faran un mateix cartell reivindicatiu.
També va informar de la propera reunió amb els representants dels transportistes pel
rema de la derivació cap a l’autopista dels camions.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les vint hores.
Vist i Plau
L’Alcalde

Ramón Brull Melich

La Secretaria

Teresa Roca Castell

