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

L’EXCM.

Número de la sessió : 2/2015
Data: 28-04-2015
Hora d’inici: 11:00 hores
Hora finalització: 12:30 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
President :

En Joan Curto Querol

Regidors:
En Josep Ramon Prats Salvan
Na Mª Lluïsa Esmel Cardona
En Ramón Brull Melich
En Josep Antoni Navarro Serra
Na Joana Fortuño Aguiló
Na Sandra Zaragoza Vallés
En Josep Escribà Beltran
En Carmelo Redó Borras
Secretaria : Na Teresa Roca Castell
Va excusar la seva assistència la regidora Goretti Tortajada Bové ( PM) i la
regidora Teresa Aixendri Morales ( PM)
01.- Aprovació acta anterior 25 de febrer de 2015.
Seguidament per secretaria es dona compte de l’acta de 25 de febrer de 2015
que es aprovada per unanimitat, desprès de la suggerència feta per la regidora
Sra. Zaragoza ( CIU) en el sentit de dir que l’acta que avui s’aprova ha
aparegut penjada a la pàgina web municipal, cosa que no troba correcta, per
la qual cosa prega que no es pengi cap acta, ni a la web ni a cap altre medi
d’informació ,si abans no ha estat aprovada prèviament pel ple municipal.
02.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS
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 24/05/2015, per
a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret 100/2004, resultant les
persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ:
MESA:

TITULARS:

1
A

PRESIDENT:
ANGEL BARO, OSCAR

DNI
48296592L

1r VOCAL:
BERNAD PLA, VICENT

DNI
47620501J

2n VOCAL:
BLANCH MAURI, JOAN NORBERT

DNI
40900531E

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
FERRE PAGA, SANTIAGO

DNI
52213628V

DEL PRESIDENT:
ALIAU PONS, ANA BELEN

DNI
52602682A

DEL 1r VOCAL:
FERRE PLA, ALBERT

DNI
40936777C

DEL 1r VOCAL:
CERVERA PASCUAL, MARIA CARMEN

DNI
40900033F

DEL 2n VOCAL:
CURTO FERRE, MARIA SALOME

DNI
40916102E

DEL 2n VOCAL:
BRUNET TENA, SERGIO

DNI
52604831J

SECCIÓ: 1 - MESA: A
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: BERTOMEU MAURI, MONICA

DNI 47820538L

DEL PRESIDENT: ESPUNY FORTUÑO, JOSEP

DNI 47822711F

DEL PRESIDENT: ESMEL FERRANDO, CLARA

DNI 78582378A

DEL PRESIDENT: BOVE TORRES, CARLA

DNI 47825117K

DEL PRESIDENT: HERNANDEZ VERGES, ELISABET

DNI 47936069K

DEL PRESIDENT: BONET BONET, GERARD

DNI 47626801B

DEL PRESIDENT: FABRA CARRILLO, PILAR

DNI 47625699J

DEL 1r VOCAL: GARCIA JURADO, JOSEP ANTONI

DNI 79281548L

DEL 1r VOCAL: BRULL MARTI, VICTOR

DNI 47828267C

DEL 1r VOCAL: BERTOMEU LLOSA, EDUVIGIS

DNI 43685648T

DEL 1r VOCAL: CUADRADO MILAN, ANTONIA

DNI 45492790D

DEL 1r VOCAL: BUERA REBULLIDA, MARIA VICTORIA DNI 47825502S
DEL 1r VOCAL: BUERA LLEIXA, JORGE

DNI 40929963Z

DEL 1r VOCAL: FERRE TOMAS, SARAY

DNI 47938942L

DEL 2n VOCAL: CALVET VILANOVA, MARIA JOSEP

DNI 40936624M

DEL 2n VOCAL: HIERRO VICENTE, CONSOL

DNI 78579825A

DEL 2n VOCAL: HERMANO PALLARES, DAMIAN

DNI 40933702G

DEL 2n VOCAL: HIGUERO LOPEZ, JOSE

DNI 38496716Y

DEL 2n VOCAL: HERNANDEZ REVIEJO, JUAN JOSE

DNI 38036852G

DEL 2n VOCAL: CALVET VILANOVA, MANUEL

DNI 40935251N

DEL 2n VOCAL: CASTILLO SOL, SILVIA

DNI 47626777X

SECCIÓ:
MESA:

1
B

TITULARS:
PRESIDENT:
VALLDEPEREZ CASTAÑO, JOSEP ANGEL

DNI
40936782W

1r VOCAL:
RODRIGUEZ AUBA, JOSEP LLUIS

DNI
40930035V

2n VOCAL:
SABATER PRADES, JORDI

DNI
40905137M

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
ROLLAN MONTEVERDE, MARIA JOSE

DNI
40922208X

DEL PRESIDENT:
MELICH ROYO, NEUS

DNI
47825411Q

DEL 1r VOCAL:
MILAN MARTIN, JOSE JAVIER

DNI
44983896J

DEL 1r VOCAL:
ROBLAS SAHAGUN, MARIA TERESA

DNI
10860848H

DEL 2n VOCAL:
MORESO RODRIGUEZ, RAMON

DNI
40923763R

DEL 2n VOCAL:
MESTRE DESCARREGA, MARISA

DNI
40925710Q

SECCIÓ: 1 - MESA: B
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: PRADOS FALCO, ANDREU ANTONI

DNI 40008702H

DEL PRESIDENT: PANISELLO RIUS, CRISTINA

DNI 47826980K

DEL PRESIDENT: UFANO VIVES, MARC

DNI 47188906J

DEL PRESIDENT: NAVARRO SUBIRATS, JOAN

DNI 40908054R

DEL PRESIDENT: MOLA ALEGRE, ELISA GRACIA

DNI 40906002L

DEL PRESIDENT: MARTI COMES, M. ISABEL

DNI 40911279Y

DEL PRESIDENT: ROVIRA MELICH, CAROLINA

DNI 47829986Z

DEL 1r VOCAL: SANZ ALIFONSO, ANTONI

DNI 47859298R

DEL 1r VOCAL: PONS REYES, ALICIA

DNI 53290454Y

DEL 1r VOCAL: SEGURA SAMO, SERGI NARCIS

DNI 52605979B

DEL 1r VOCAL: NAVARRO ALIAU, AARON

DNI 47828901X

DEL 1r VOCAL: LLETI BRUGUERA, ALFONS

DNI 77878009D

DEL 1r VOCAL: LLETI MESTRE, ROGER

DNI 47479602N

DEL 1r VOCAL: QUERALT BRUNET, RAMON TOMAS

DNI 40920825F

DEL 2n VOCAL: MORA PUJOL, CONSTANCIO

DNI 40909987W

DEL 2n VOCAL: NAVARRO SERRA, JOSEP ANTONI

DNI 77882085Z

DEL 2n VOCAL: SOLA FRANCH, OLIVIA

DNI 77877918X

DEL 2n VOCAL: LLAO BAUTISTA, PURIFICACION

DNI 40922079L

DEL 2n VOCAL: MARTI MAURI, JOSEP ENRIC

DNI 78577853D

DEL 2n VOCAL: MACIAS BATISTA, LUIS ALFONSO

DNI 49633841W

DEL 2n VOCAL: MAURI ALSO, DAVID

DNI 47626750Y

SECCIÓ:
MESA:

2
U

TITULARS:
PRESIDENT:
CANELA VIVES, NOELIA

DNI
47757392P

1r VOCAL:
GIL GUARCH, RUBEN

DNI
39922499L

2n VOCAL:
RODRIGUEZ VILLALBOS, EUGENI ANTONI

DNI
40921423F

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
PUJOL BIOSCA, ALEXANDRA

DNI
47629048G

DEL PRESIDENT:
URIA ESCURRIOLA, ANNA TERESA

DNI
52607643L

DEL 1r VOCAL:
ZAPATER CARDONA, CEFERINO

DNI
52601408V

DEL 1r VOCAL:
GALLEGO MEDINA, JORGE

DNI
52165524Y

DEL 2n VOCAL:
MARTINEZ BONET, SABRINA

DNI
78582396K

DEL 2n VOCAL:
GILABERT NAVARRO, JOSEPA

DNI
40014801E

SECCIÓ: 2 - MESA: U
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: CUGAT MELICH, MARIA DEL MAR

DNI 47821966K

DEL PRESIDENT: GUART GARCIA, DANIEL

DNI 39903895E

DEL PRESIDENT: BERTOMEU BARDENY, JOSEP

DNI 47822208X

DEL PRESIDENT: FERRERES FATSINI, JOAN

DNI 47629868L

DEL PRESIDENT: RASTRERO VALLDEPEREZ, ROSER DNI 47821922T
DEL PRESIDENT: URIA ESCURRIOLA, AMELIA CINTA

DNI 78582387N

DEL PRESIDENT: LLOSA MELICH, JORDI

DNI 47622864F

DEL 1r VOCAL: GARGALLO REDO, JOAN ELIES

DNI 40935896J

DEL 1r VOCAL: CARDONA CASANOVA, ELISABETH

DNI 47620402Y

DEL 1r VOCAL: MARTINEZ RECASENS, JOAN

DNI 40925141E

DEL 1r VOCAL: ARASA VILADEVALL, MARIA JOSEP

DNI 40917582F

DEL
1r
VOCAL:
CLIMENT
BARTOLOME, DNI 78582381Y
MONTSERRAT
DEL 1r VOCAL: CLIMENT GRACIA, FRANCESCA
DNI 40917017V
DEL 1r VOCAL: VENTURA ANGLES, GABRIEL

DNI 40926083K

DEL 2n VOCAL: CARDONA PRINCEP, DEBORA

DNI 47821386Q

DEL 2n VOCAL: ZAPATER CARDONA, MARIA CINTA

DNI 47820504P

DEL 2n VOCAL: MOHAMED ABDESELAM, DUMIA

DNI 45286750A

DEL 2n VOCAL: GAUSACHS MASDEU, FELIX

DNI 52602037W

DEL 2n VOCAL: VIUDEZ FERRE, MARC

DNI 40911192B

DEL 2n VOCAL: MALLASEN ALBALAT, MARIA DNI 40925846Z
CRISTINA
DEL 2n VOCAL: CASANOVA FABRA, MARIA TERESA DNI 77881535Q
Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.

03.-Aprovació Compte general 2013.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte general 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.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 17 de març de 2015. Exposat el compte general al públic en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 68 de data 23-03-2015, 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 4 vots a favor del grup de PM , 1 vot en contra del
grup del P.P., 2 abstencions del grup d’ ERC i 2 abstencions de CIU,
ACORDA :
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2013, integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 9.033.461, 77 €, un
passiu de 9.033.461,77 €, i un resultat de l’exercici de -14.615,99 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un resultat negatiu de
14.615,99 €.

-

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 590.858,78 €, unes obligacions pendents de pagament de
306.603,96 €, uns romanents totals de 817.958,34 € i un resultat pressupostari
ajustat de 514.648,40 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han
de pagar corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns
drets pendents de cobrament de 1.279.132,44 € i unes obligacions pendents de
pagament de 296.161,23 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de
159.395,84 €.
2. Annex als estats i comptes anuals.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en
els crèdits pressupostaris per un import total de 0,00 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 817.958,334 € i un romanent de
tresoreria afectat a despeses de 0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar
l’exercici hi ha un saldo pendent de pagament de 150.430,16 €.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és
de 3.261.635,84 € i un total de despeses, de 3.261.635,84 €.

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
aprovats inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 0,00
€.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels
pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets
d’exercici corrent de 155.427,99 € i un total de baixes d’exercici tancats de
7.331,64 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de
xifres en el cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar
l’exercici es consigna una existència final de 159.395,84 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de
deutors de 1.869.991,22 € i un total de creditors de 602.765,19 €.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

04.- Aprovació inicial pressupost municipal 2015, plantilla i llocs de
treball.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
La secretària-interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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 Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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; els articles 2
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tant, el Ple municipal

ACORDA:

Primer.- Aprovar, amb 4 vots a favor de PM, 2 abstencions de ERC, 2
abstencions de CiU i 1 vot en contra del PP, el pressupost general per a
l’exercici 2015, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.318.807,05
50.000,00
451.700,00
893.605,56
60.100,00
334.129,87

3.108.342,48

AJUNTAMENT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.030.360,00
1.079.309,36
53.500,00
104.250,00
14.915,35
656.007,77

170.000,00
3.108.342,48

Segon.-. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la
despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 3.359.307,80 €, d’acord
amb el següent detall:

CÀLCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DELS PRESSUPOST

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal, segons detall.

PLANTILLA ORGÀNICA 2015

A) PERSONAL FUNCIONARI D’HABILITACIÓ NACIONAL
1 Secretari-Interventor, grup A, subgrup A1, CD 26.
B) PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 Administratius d’Administració General, grup C, subgrup C1, CD 22 i 17.
3 Auxiliars d’Administració General, grup C, subgrup C2, CD 15.
C) PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
1 Auxiliars Policia Local, grup AP, CD 11.
1 Auxiliar Policia Local, grup AP, CD 11 (interí)
6 Policia local, grup C, subgrup C2, CD 15

Despesa no
financera
1.030.360,00
1.079.309,36
53.500,00
104.250,00
14.915,35
656.007,77
0,00
2.938.342,48

2.388.300,29
1.967.334,97
420.965,32
500.605,85

420.965,32

3.359.307,80

D) PERSONAL LABORAL
3 Peons, serveis generals, contracte indefinit.
1 Oficial 1ª, serveis generals, contracte interí.
1 Peons, serveis generals, contracte eventual.
1 Aux. adm. Temps complet, contracte indefinit. Oficina turisme-joventut.
1 Aux. adm. Temps complet, atenció públic (vacant)
1 Aux. adm. Temps parcial, contracte eventual. Centre Lectura-CAP Lligallos.
1 Mestre/a director/a en educació infantil. Temps complet indefinit.
1 Tècnic/a llar d’infants. Temps complet, contracte indefinit.
1 Tècnic/a llar d’infants. Temps complet, contracte eventual.
1 Arquitecte tècnic. Temps parcial, contracte indefinit.

Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Cinquè.-. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 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.
En el torn d’explicació de vot intervinguè la regidora Sr. Zaragoza ( CIU), per a
motivar l’abstenció del seu grup, en el sentit de dir que no han participat en
l’execució del pressupost 2015, la partida social s’ha modificat zero euros, els
interessos dels préstecs s’han modificat per l’ICO, la plantilla no forma part de
l’expedient que se li ha fet arribar i en definitiva aquest pressupost 2015 es una
còpia dels altres pressupostos d’exercicis anteriors.
Intervingué l’alcalde per a dir que aquestos pressupostos són necessàris per a
tirar endavant i funcionar com administració, i el partit polític que entri a
l’ajuntament el pot modificar. Afegeix que aquestos pressupostos són el més
realistes que es poden presentar per a continuar funcionant.

05.- Aprovació operació de crèdit a curt termini.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2015, s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.

2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 404.248,92 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la del Banc Popular Espanyol, amb les condicions financeres següents:









Crèdit màxim autoritzat: 404.248,92 euros
Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 2,5 %
Termini: 12 mesos
Comissió d’obertura: 0,00 euros
Comissió de reemborsament anticipat: Exempt
Despeses d’estudi: 0,00 euros
Despeses de reclamació de posicions deutores vençudes: fins 35,00
euros.
Interessos de demora: 29 %

4. La secretària interventora ha emès els corresponents informes relatius a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
5. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha emès un dictamen favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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), per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una
operació de crèdit a curt termini.

2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons
l’article 52.1 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 (TRLRHL), hi és
d’aplicació l’article 4.1.l del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.

4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 14,57 %
dels recursos ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.2.l)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
preveu que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar
l’operació de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres del Ple de la corporació.
Per tant, el Ple municipal, amb vuit vots favorables( 4 de PM, 2 d’ERC i 2 de
CIU) i 1 vot en contra el P.P, el que representa el quòrum de la majoria
absoluta , en relació al nombre d’onze que legalment constitueixen la corporació
ACORDA:
1. Concertar, una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb el Banc Popular Espanyol, per un import de 404.248,92 €, que s’ha de
cancel·lar en un termini màxim de dotze mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc Popular
Espanyol, el qual s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les
condicions financeres següents:









Crèdit màxim autoritzat: 404.248,92 euros
Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 2,5 %
Termini: 12 mesos
Comissió d’obertura: 0,00 euros
Comissió de reemborsament anticipat: Exempt
Despeses d’estudi: 0,00 euros
Despeses de reclamació de posicions deutores vençudes: fins 35,00
euros.
Interessos de demora: 29 %

3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria mitjançant:
a/ L’afectació dels ingressos procedents del programa Leader de fons europeus
per import de 250.000,00 euros, de la Diputació de Tarragona per 20.000,00
euros, tots dos per finançar parcialment l’obra “Centre d’Interpretació de l’Arròs)
i, la resta, amb el padró de l’impost de circulació.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el
termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb
l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Banc Popular
Espanyol.

En el torn d’explicació de vot, intervingué el Sr. Redó ( P.P), per a manifestar el
seu vot en contra en el sentit de dir, que la inversió serà una cosa ruïnosa,
malgrat que arrossaires hagi cedit l’immoble, cosa que desconeix com s’ha dut
a terme. Considera que es podia haver optat per altra inversió com
l’arranjament del casal.
Contestant l’alcalde que el LEADER nos ha
subvencionat la rehabilitació del patrimoni rural cosa en la qual encaixa el
centre d’interpretació de l’arròs, però no el Casal.
En el torn d’explicació de vot intervingué el Sr. Navarro ( ERC), per a posar de
manifest que el projecte d’obra” Centre d’Interpretació de l’arròs”, el fa dubtar
que sigui viable econòmicament parlant i que al final no acabi tancant. El seu
grup ja al seu dia , va posar com a condició que si l’obra comportava la creació
de llocs de treball, que aquestos fossin del poble, per tant i sota aquest
compromís donen el seu vot a favor a la operació de crèdit.
En el torn d’explicació de vot intervingué la regidora Sra. Zaragoza ( CIU), per
a manifestar que la viabilitat d’aquet projecte d’obra també la fiquen en dubte.
El programa Leader ha apostat per aquest projecte, i si ara no aprovéssim
aquesta operació de crèdit, per a l’execució de l’obra, ens penalitzarien tant a
nosaltres com ajuntament, com a la pròpia comarca de la que formem part. Per
això entre cometes” ens veiem forçats a aprovar aquesta operació de crèdit a
curt termini, l’aprovem per la obligació que tenim d’aprovar-la”.
El regidor Sr. Escribá ( CIU), vol fer constar el seu descontent respecte a que
l’obra d’entrada al Lligallo “ urbanització accés al Lligallo del Gànguill des de la
N-340, no apareix per cap banda, ni als pressupostos , ni als crèdits i es
pregunta la subvenció s’ha perdut ?. Afegeix que està a punt de sortir e regidor
per la renovació de l’ajuntament i no ha pogut sol·lucionar aquest tema.
L’alcalde , contestà que aquesta obra formava part del POUSC 2016, però que
li recordava que les inversions del PUOSC, s’havien anul·lat per part de la
Generalitat.
06.-Aprovació revisió de tarifes d’aigua 2015, a aplicar des del mes de
juny.
Atès l’escrit de la companyia concessionària del servei d’abastament d’aigua
potable al municipi- Aigües de Catalunya- en el qual s’assabenta que d’acord
amb l’informe tècnic de la Secretaria de la Comissió de Preus de
Catalunya sobre el percentatge d’augment mitjà de tarifes per al
subministrament d’aigua per l’any 2015, es va aprovar un increment
mitjà de 0,8%.
Amb aquest increment aprovat, les tarifes del Servei d’abastament
d’Aigua de Camarles (Baix Ebre) que s’aplicaran al 2015 seran les
següents:

Ús domèstic

Tarifa Actual (€/m3)

Tarifa sol·licitada
(€/m3)

Bloc 1:
fins a 30
3
m /trimestre
Bloc 2:
de 30 a 45
3
m /trimestre
Bloc 3:
més de 45
3
m /trimestre
Ús industrial
Bloc 1:
fins a 30
3
m /trimestre
Bloc 2:
de 30 a 45
3
m /trimestre
Bloc 3:
més de 45
3
m /trimestre
Quota fixa
Ús domèstic
Ús industrial
Quota conservació Classe B
De 13 i 15 mm
DN20 mm
DN25 mm
DN30 mm
DN40 mm
DN50 mm
DN65 mm
DN80 mm
DN100 mm
Quota conservació Classe C
De 13 i 15 mm
De 20 mm
De 30 mm
De 40 mm

0,6142

0,6191

0,7989

0,8053

1,1997

1,2093

Tarifa Actual (€/m3)

Tarifa sol·licitada
(€/m3)

0,9317

0,9392

1,1570

1,1663

1,3820

1,3931

Tarifa Actual
(€/trimestre)
6,8255
17,0692

Tarifa Actual
(€/trimestre)
6,8801
17,2058

Tarifa Actual
(€/trimestre)
1,5899
1,8171
2,0442
2,8393
4,5427
6,5869
8,0633
9,4262
10,2211
Tarifa Actual
(€/trimestre)
2,6432
2,6432
7,8218
9,9795

Tarifa Actual
(€/trimestre)
1,6026
1,8316
2,0606
2,8620
4,5790
6,6396
8,1278
9,5016
10,3029
Tarifa Actual
(€/trimestre)
2,6643
2,6643
7,8844
10,0593

El Ple municipal , amb 4 vots a favor del grup (PM) i 5 vots en contra (2 del
grup d’ERC, 2 del grup de CIU, i 1 del P.P),
Acorda:
Primer.- No Aprovar l’increment de tarifes d’abastament d’aigua potable al
municipi per a l’exercici de 2015, segons el quadre adjunt.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa concessionària- Aigües de
Catalunya-

En el torn d’explicació de vot el Sr. Redó ( P.P), argumenta el seu vot negatiu
en el sentit de dir que hi ha gent que no pot pagar l’aigua i se li acaba tallant el
servei, per tant no pot aprovar un nou augment de tarifes.
En el torn d’explicació de vot el grup d’ERC, manifesta el seu vot en contra a
l’augment de tarifes, en el sentit de dir que es una norma imposada.
En el torn d’explicació de vot ,el grup de CIU manifesta el seu vot en contra a
l’augment de tarifes, en el sentit de dir que es una norma imposada, i que
l’ajuntament deu exigir a la companyia Aigües de Catalunya, que acabin
d’executar les inversions que tenen compromeses al municipi .

07.-Nomenament Jutge de Pau Titular del municipi.
Vist l’expedient incoat per aquest ajuntament per a l’elecció del Jutge de pau
Titular del municipi, degut a la finalització del termini dels quatre anys per al qual
van ser nomenats els actuals Jutges de Pau;
Atès que oberta la convocatòria pública per a la presentació d’instàncies i
anunciada en la forma que preveu l’article 5 del Reglament 3/95, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau, han tingut entrada durant el termini establert, tres instàncies
sol·licitant participar en l’elecció per a Jutge de Pau Titular;
Atès que s’ha verificat que les persones proposades no estan sotmeses a cap
tipus d’incapacitat ni d’incompatibilitat per exercir el càrrec, sobre tot les dels
casos que estableix l’article 13 i següents del Reglament 3/1992, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau, i les que estableix l’article 303 de la Llei orgànica del poder
judicial, procedeix efectuar la votació.
Realitzada votació secreta donà el següent resultat
Simón Pons Subirats 3 vots
Maria José Bertomeu Llevería 6 vots
Raul Roig Medel 0 vots

Per tant el Ple municipal realitzada votació secreta per sis vots a favor , el que
representa el quòrum de la majoria absoluta , en relació al nombre d’onze que
legalment constitueixen la corporació ACORDA:
Primer.- Proposar el nomenament de la Na Maria José Bertomeu Lleveria,
com a Jutgessa de Pau Titular de Camarles.
Segon.- Traslladar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà
dels de Tortosa, junt amb la documentació necessària, als efectes pertinents.”

08.-Ratificació acord de dissolució del consorci de serveis
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià ( CODE).
Atès que es dóna la següent circumstància, es vol dissoldre el CODE perquè
s’ha creat el nou consorci COPATE, vist el previst a la Llei 15/2014, de 16 de
setembre i d’acord amb el que estableixen els Estatuts del Consorci, procedeix
dur a terme la seva dissolució.
Atès que, amb data 20 d’octubre de 2014, es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que, amb data 29 d’octubre de 2014, el Ple del CODE va acordar la
iniciació del procediment per a la dissolució del Consorci, nomenant com a
liquidador, una comissió liquidadora formada pels membres de la Junta de
Govern, els presidents dels Consells Comarcals, del Baix Ebre i del Montsià, i
els tècnics del CODE, que realitzarà la proposta de liquidació que inclourà el
procediment de subrogació de l’actual plantilla.
Atès que, amb data 3 de novembre de 2014, l’acord d’inici va ser remès a totes
les entitats consorciades.
Vist el certificat de Secretaria sobre els béns del Consorci i sobre la plantilla i
Relació de Llocs de Treball.
De conformitat amb el que estableix l’article 40 dels Estatuts del Consorci, i
l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa i en el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals, el ple municipal per 8 a favor ( 4 PM, 2 ERC 2 CIU) i 1
abstenció del P.P ) Acorda:
Primer: Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per considerar-ho
convenient per la creació del nou consorci COPATE.
Segon: Aprovar els criteris a aplicar per al període de liquidació:
a) El CODE entra en procés de liquidació i no pot contreure les seves
obligacions.
b) A partir del dia 1 d’abril el personal del CODE es subroga al COPATE
amb les mateixes condicions.
c) El patrimoni del Consorci s’incorpora automàticament a l’ inventari del
COPATE, amb efectes 1 d’abril de 2015.
d) El procés de liquidació haurà d’estar completament finalitzat en data 31
de desembre de 2015, data en la qual el CODE haurà de quedar dissolt.
e) El COPATE se subroga en la posició del CODE en tots els contractes,
convenis,concessions, acords, subvencions i qualsevol altra relació
jurídica bilateral de la qual l’ ens fos part. Per resolució motivada, els
òrgans de govern municipals podran accedir a la modificació o resolució
d’aquestes relacions jurídiques, sempre i quan siguin legalment
possibles i aconsellades en relació amb l’aplicació dels principis

d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització dels recursos econòmics i
tècnics existents.
f) Els responsables del Consorci hauran d’elaborar amb efectes 31 de
desembre de 2015 la corresponent acta d’arqueig, es mantindran les
funcions i responsabilitats d’ordenació de pagaments, intervenció i
Tresoreria.
Tercer: Es mantindran durant el 2015 les estructures jurídiques i comptables
del Consorci en procés de liquidació per tal de tancar els comptes en relació als
drets i obligacions d’exercicis anteriors.
Quart: Exposar al públic aquest acord durant 30 dies, mitjançant anuncis al
BOPT i al DOGC als efectes que es puguin presentar al·legacions i
suggeriments. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no es
presenta cap al·legació ni reclamació. En aquest cas, l’acord de dissolució serà
tramès per ser ratificat pels òrgans competents de cadascuna de les
institucions que formen part del Consorci.
Cinquè: Finalitzat el procés i ratificats els acords de dissolució, es faran públics
i es notificarà a la Direcció General d’ Administració local, per la cancel·lació de
la inscripció del consorci a la secció complementària corresponent del Registre
de les Entitats Locals de Catalunya.

09.- Delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre de les competències de
Residus.
Amb data 4 d’abril de 2006, es va constituir el Consorci per a la gestió dels residus
de la Comarca del Baix Ebre.
Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i
l’Agència Catalana de Residus, per gestionar serveis i activitats d'interès local o
comú en l’àmbit de la gestió, en el sentit més ampli, dels residus municipals de la
comarca del Baix Ebre dins l'àmbit de les seves competències derivades de les
delegacions municipals i/o subrogades del Consell Comarcal del Baix Ebre.
La Disposició Addicional Sisena dels Estatuts del Consorci disposa:
Sisena. D’acord amb l’article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible la
delegació de les competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del
Consorci comporta la revocació expressa de totes les competències delegades pels
municipis consorciats en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i, alhora, la nova
delegació d’aquestes competències en favor del Consorci, sense necessitat
d’adoptar cap nou acord
En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre la
delegació de competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del
Consell Comarcal i posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al
propi Consorci per a competències encara per delegar.

Hores d’ara l’Ajuntament de Camarles té delegades les seves competències de
gestió de residus al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre
En el moment actual, la comarca del Baix Ebre ha apostat per redefinir les
actuacions i la forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions
mediambientals i, a fi d’optimitzar recursos humans i sinèrgies amb les altres
comarques de les Terres de l’Ebre, especialment amb la veïna comarca del
Montsià i per tal de poder crear economies d’escala que puguin afavorir els seus
municipis.
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el passat dia 17 d’octubre de
2014 es va constituir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre.
Des de l’òptica administrativa, permetent que es puguin simplificar les existents
estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de serveis de
qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de caràcter
prescindible, d’acord amb els principis que inspiren el camí de l’eficiència en
l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i economies
d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació dels diferents
serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i
donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.
Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals consorcis de
gestió de residus i, per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus
del Baix Ebre ja fou iniciada per acord del seu plenari de data 31 d’octubre de 2014.
Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre,
els quatre consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es
constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun
d’ells, als efectes d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic de les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució
obligatòria pel Consorci, d'acord amb les instruccions i la contraprestació fixada
prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els consells
comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i servei tècnic) tenen
naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels encàrrecs de
gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i
subordinat.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències
de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la
normativa sectorial aplicable.
L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, 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 els
municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29,1 de la mateixa norma disposa

que els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que
ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.

Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus, i
davant la imminent dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la
comarca del Baix Ebre, el Ple de l’Ajuntament de Camarles, amb els 8 vots a favor
( 4 PM, 2 ERC, 2 CIU) i 1 abstenció el P.P, que suposen la majoria absoluta en
relació al nombre d’onze que legalment constitueixen la corporació, adopta els
següents ACORDS:

Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de
residus atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió dels residus de
la comarca del Baix Ebre.
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència
de la gestió dels residus del terme municipal de Camarles, la qual comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre,
envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Tercer. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament de Camarles i el Consell Comarcal del
Baix Ebre signaran anualment un conveni regulació i de quantificació econòmica
de la delegació.
Quart.. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell
Comarcal del Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumenta, Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui
servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives necessàries per a
la formalització de tots els contractes administratius corresponents.
Cinquè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per
tal que procedeixi a la seva acceptació i publicació . La delegació serà efectiva a
partir de la data d’acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre.

10.- Aprovació esmena a l’acord de data 23/12/2014, cessió gratuïta del
Consultori d’Assistència Primària dels Lligallos al Servei Català de la
Salut.
En data 17 de juliol de 2003 es va signar el conveni entre la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social i l’Ajuntament de Camarles, en la que aquest darrer
es comprometía a realitzar les obres derivades de la construcció del Centre i el
Departament de Sanitat i Seguretat Social finançava les obres,per import de

127.297,45 Euros, amb la obligació de l’Ajuntament de justificar les obres
executades, legalitzar-les davant els organismes pertinents, obtenir la llicència
d’activitats, inscriure l’obra al Registre de la Propietat i, finalment realitzar una
compravenda a favor del Departament de Sanitat i Seguretat Social, per l’
import corresponent a la subvenció atorgada.
Així mateix, en data 4 d’abril de 2013, amb número d’entrada 312, el CatSalut
va remetre per correu postal a l’Ajuntament, carta en la que aquest comunicava
que “ malgrat que en el conveni es va acordar la compravenda del CAP, en
aquest moments es d’interès del Servei Català de la Salut que la transmissió
del mateix s’articuli mitjançant la cessió en domini al nostre ens,

Aquest immoble situat al barri del Lligallo a l’avinguda Conseller Navarro, 16
del municipi,
consta a l’inventari general, classificat com a bé patrimonial i es troba
pertinentment inscrit en el Registre de la Propietat de Tortosa en el tom 3664,
llibre 15, foli 183, finca núm. 1418 abans 37935, inscripció 2ª.
CatSalut es és una entitat pública sense ànim de lucre, la finalitat de la seva
raó social és la de contribuir al compliments dels interessos de caràcter local
cosa que compleix amb el previst als arts. 212.1.b) del TRLMRLC i 49.1.b) del
Reglament e Patrimoni dels Ens Locals (RPEL).
1. La secretaria intervenció d’aquest ajuntament ha emès informe, de data 2

de febrer de 2015 , en relació amb el procediment a seguir i la legislació
aplicable per tal de procedir a la cessió de l’ esmentat immoble Centre
d’Assistència Primària als Lligallos del municipi.
2. La competència de cedir els béns patrimonials municipals, es una

competència que és pròpia del Ple de l’Ajuntament, segons disposa l’art. 214
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que el quòrum per a la seva
adopció és el de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
3.-Per aquest motiu, l’Ajuntament està tramitant l’expedient per cedir
gratuïtament aquest immoble situat
al barri dels Lligallos, a l’avinguda
Conseller Navarro, 16 del municipi, a CAT SALUT entitat pública sense ànim de
lucre .
4.-En els termes del que disposa la normativa aplicable, i segons l’informe
emès per la secretaria interventora de l’Ajuntament, en l’expedient s’ha
acreditat que l’immoble té naturalesa patrimonial, que no està inclòs en cap pla
d'ordenació que el faci necessari a la Corporació, que les finalitats previstes
són d'utilitat pública i que aquestes redundaran en benefici de la població del
municipi, resultant que no podrien ser assolides mantenint-ne l'Ajuntament el
domini o condomini o constituint-hi un dret real, a favor de la institució
interessada.

Havent-se tramitat respecte aquest expedient la informació pública que
estableix la normativa aplicable, consta que:
a) No s’ha presentat cap al·legació.
Igualment consta que s'ha tramès el mencionat l'expedient al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, havent-se complert amb tots els requisits contemplats a la normativa
aplicable, tal i com informava la secretaria interventora municipal en el seu
informe de data 2 de febrer de 2015, en concret arts. 79 a 83 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 199 a 233 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, el Ple de
l’Ajuntament, per nou membres assistents a la sessió el que representa el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Cedir el domini, amb caràcter gratuït, dels 355,52 m2 corresponents a
l’immoble Centre d’Atenció Primària dels LLigallos situat a l’Avinguda Conseller
Navarro, 16 del municipi , al Servei Català de la Salut CAT SALUT , fent
constar que el termini durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les
finalitats objecte de la cessió serà de 30 anys.
Segon.-La finca que es cedeix no és la totalitat de la registral 1418, si no els
355,52 m2 que s’hauran de segregar de l’esmentada finca, segons conveni
subscrit al seu dia.
Tercer.--Disposar que, si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
destinat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret
al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de
constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la
reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat
pels béns.
Quart.--Facultar l’alcalde President perquè formalitzi la cessió esmentada i
subscrigui els documents necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord.
11.-Aprovació moció se suport al Banc d’ADN per a les identificacions
dels desapareguts a la Guerra Civil.
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és
una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de
recollir l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les
fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i
es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i
fiable.

Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat deCatalunya va
organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses
Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla
definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més
grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives
d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la entitat
instrumental de la mateixa, la Fundació Bosch i Gimpera, van assumir el repte i
es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada
senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc
genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres
països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la visita del relator del Grup de Desaparicions
Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al
Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una
moció amb una àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la
iniciativa del Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del
mapa de fosses.
El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel
projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut
s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per
ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació
de les persones desaparegudes.
Amb tot l’exposat anteriorment, el Ple municipal amb els 8 vots a favor ( 4 PM,
2 ERC, 2 CIU) i 1 abstenció el P.P, ACORDA:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Camarles a totes les
iniciatives que s’endeguin a Catalunya per a la identificació de persones
desaparegudes a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre les iniciatives que s’endeguin a
Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil,
als ciutadans i ciutadanes del municipi de Camarles mitjançant les següents
mesures:
⋅

Organitzant conferències informatives als barris, per mitjà de les entitats de
memòria.

⋅

Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal
que puguin informar verbalment i en paper d’aquestes iniciatives. Facilitant
així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN

que ha de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un
futur es puguin exhumar.
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i
als impulsors de les iniciatives que s’endeguin a Catalunya per a la
identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil.
En el torn d’explicació de vot el Sr. Redó del P.P argumenta la seva abstenció
en el sentit de dir, que a Catalunya es perd el temps en unes coses com per
exemple aquesta moció, mentre que en altres com en l’atur no s’està fent res i
continuem tenint un munt de parats.

12.- Proposicions Urgents.
Seguidament i un cop votada la urgència es procedeix a tractar el programa
d’espectacles taurins 2015.
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 la unanimitat
dels nou membres assistents;
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 LLIGALLOS 2015
Data

Modalitat

Hora inici Hora final Lloc o recorregut

22/06/2015 Bous a la plaça

00:01

00:30

22/06/2015 Bou embolat

00:30

01:00

22/06/2015 Bous a la plaça
25/06/2015 Bous a la plaça
26/06/2015 Bous a la plaça

19:00
19:00
19:00

22:00
22:00
22:00

Recinte de Festes (nit
diumenge 21 al dilluns 22)
Recinte de Festes (nit
diumenge 21 al dilluns 22)
Recinte de Festes
Recinte de Festes
Recinte de Festes

del
del

26/06/2015 Bou capllaçat

22:00

22:45

27/06/2015 Bous a la plaça
27/06/2015 Bou embolat
28/06/2015 Bous a la plaça

19:00
23:00
19:00

23:00
23:30
22:00

c/ Les Flors
c/ Sant Joan
c/ Alt Penedes
Av. Catalunya
c/ Conca de Barberà
c/ Sant Joan
c/ Garrigues
Av. Conseller J. Navarro
c/ Ponent
Recinte de Festes
Recinte de Festes
Recinte de Festes
Recinte de Festes

Programa d’espectacles taurins CAMARLES 2015
Data

Modalitat

Hora inici Hora final Lloc o recorregut

24/07/201 Bou embolat
5
24/07/201 Bou capllaçat
5

00:01

00:30

07:00

07:45

26/07/201 Bous a la plaça
5
27/07/201 Bous a la plaça
5
27/07/201 Bous a la plaça
5
28/07/201 Bous a la plaça
5
29/07/201 Bous a la plaça
5
30/07/201 Bous a la plaça
5

18:30

22:00

RECINTE DE FESTES(nit del
dijous 23 al divendres 24)
c/ Vint
c/ Vint-i-set
c/ Trenta
c/ Vint-i-quatre
c/ Tres
c/ Un
c/ Dos
c/ Vint
c/ Vint-i-quatre
Recinte de Festes
RECINTE DE FESTES

04:30

05:30

RECINTE DE FESTES

18:30

22:00

RECINTE DE FESTES

18:30

22:00

RECINTE DE FESTES

18:30

22:00

RECINTE DE FESTES

18:30

22:00

RECINTE DE FESTES

30/07/201 Bou capllaçat
5

22:00

22:45

31/07/201 Bous a la plaça
5
01/08/201 Bous a la plaça
5
01/08/201 Bou embolat
5

18:30

22:00

Recinte de Festes
c/ Tres
c/ Un
c/ Dos
c/ Vint-i-set
c/ Trenta
c/ Vint-i-quatre
c/ Tres
c/ Un
c/ Dos
c/ Vint
c/ Vint-i-quatre
Recinte de Festes
RECINTE DE FESTES

18:30

23:00

RECINTE DE FESTES

23:00

23:30

RECINTE DE FESTES

13.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver.
14.- Precs i Preguntes
Intervingué el regidor Sr. Navarro ( ERC), per a preguntar com estava el tema
de l’edifici en ruïna. Informant Secretaria que s’ha instruït un expedient de
ruïna que ja ha estat notificat a tots els titulars , a l’efecte de que s’adopti la
resolució de l’enderroc.
Intervingué el regidor Sr. Escribá ( CIU) per a preguntar respecte a la fibra
òptica que passa pel Lligallo cap a Deltebre si anava per les façanes de les
vivendes?. Contestà l’alcalde dient que hi ha fibres òptiques que van aèries.
Tornà a preguntar el Sr. Escribà si la fibra òptica va per terrenys particulars o si
va per la via, o va pel Conseller Joan Navarro cap als col·legis?
Contestant l’alcalde que ell no ho sap que ho pregunti als serveis tècnics
municipals.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les dotze
trenta hores.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretaria

Joan Curto Querol

Teresa Roca Castell

