ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió 1/ 2019
Data: 7-02-2019
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora finalització: 19:50 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
Presidenta:

Na Sandra Zaragoza Vallés

Regidors:

En Ramón Brull Melich
Na Bàrbara Curto Camisón
Na Lluïsa Esmel Cardona
En Elíes Bonet Cervera
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
En Estanislau Martinez Puig
Na Montserrat Bonet Caudet

Secretari Accidental:

Cristian Bertomeu Cid

Va excusar l’assistència el regidor Jordi Bonet Curto ( No adscrit) i la regidora Laura Bonet Iborra d’ERC
01.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2018.
Seguidament es dona compte de l’acta anterior de data 22 de novembre de 2018 que es aprovada per
unanimitat.
02.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA NÚM. 90 DE 2018 A 12 DE 2019.
Per secretaria es dona compte de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 90 de 2018 fina a la 12 de 2019, restant
el Ple assabentat a l’efecte.
03. DONAR COMPTE SENTENCIA 181/2018 JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA COSTA
SEDA S.L.
Per secretaria es dona compte de la Sentència 181/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona
Costa Seda S.L contra l’ajuntament de Camarles, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2017, per la qual se denegava la
sol·licitud presentada per la mercantil Costa Seda S.L per a tenir ús turístic en la vivenda ubicada en el Polígon
I, parcel·la 80, per tractar-se d’una vivenda il·legalment implantada en sòl no urbanitzable, per no disposar de
llicència urbanística de construcció i s tar en situació de fora d’ordenació, confirmant l’esmentat acord per ser
ajustat a dret, amb expressa condemna en costes a l’actora fins al límit de 300 euros.
Restant el Ple assabentat a l’efecte.
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04.-APROVACIÓ INICIAL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS AL MUNICIPI DE CAMARLES.
La Llei 5/2003, de 2 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, preveu la realització d’un plànol de
delimitació amb totes les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta, sense excepcions.
Vist el plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al municipi de Camarles, que ha
realitzat la Diputació de Tarragona, mitjançant contractació externa de l’empresa Vielca Medio Ambiente SL.
L’objectiu del plànol és la delimitació que ha de identificar i determinar els subjectes obligats a la realització
de la franja de protecció dins del terme municipal de Camarles.
El Ple municipal amb cinc vots favorables (3 del PDecat: Sandra Zaragoza Vallés, Barbara Curto Camisón i
Elies Bonet Cervera) (2 del grup de no adscrits: Ramón Brull Melich i Lluïsa Esmel Cardona) i 4 abstencions del
grup d’ERC , ( Jose Antonio Navarro Serra, Llorenç Also Gas, Estanislau Martínez Puig i Montserrat Bonet
Caudet)
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el plànol de delimitació, segons estableix la Llei 5/2003 així com el seu document
d’acompanyament. Així com establir que els propietaris de les parcel·les urbanes i edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació son subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Segon. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de
protecció son les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir, al plànol de
delimitació i que llur propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment
de les franges de protecció de que es beneficien.
Tercer. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals
grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Quart. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de un mes. A tal efecte, es publicarà
l’edicte corresponent al BOP, tauler d’anuncis i web municipal .
Cinquè. Sol·licitar l’informe preceptiu a la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura ( DARP).
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Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcaldessa per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
En el torn d’explicació de vot el grup d’ERC, va motivar la seva abstenció, per la manca d’informació al respecte
i per que no han tingut temps material d’ estudiar el plànol objecte avui d’aprovació.
L’Alcaldessa intervingué per a dir que això era l’aprovació inicial , que hi hauria un període d’informació pública
d’1 mes, i que desprès s’acordaria en el seu cas l’aprovació definitiva.
05.-APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES 2018-2021 REALITZAT PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE.
La desigualtat entre dones i homes és una xacra provinent del passat que continua instaurada en l’actualitat
en tots els àmbits de la societat. Fa anys que els poders públics lluiten per erradicar aquesta desigualtat i, de
fet, la igualtat formal és una fita assolida en el nostre país i és un dels eixos principals de les societats
democràtiques. No obstant, resulta evident que per arribar a una igualtat real calen mesures que corregeixen
els desajustos encara existents (discriminacions, llenguatge sexista, manca de coresponsabilitat, etc..).
En els darrers anys s’han aprovat dues lleis que estableixen aquest marc legislatiu com són la Llei catalana
17/2015, de 21 de juliol d'Igualtat efectiva entre dones i homes i a nivell d’Estat espanyol la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, on s’estableixen un seguit de
responsabilitats de les organitzacions de promoure i respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit
laboral.
Les administracions públiques han de ser institucions exemplars i tenen el repte d'assolir una igualtat real i
efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, una oportunitat per tal
d'elaborar i implementar Plans Interns d'Igualtat, tal com estableix la legislació aprovada pel Parlament de
Catalunya.
Aquest Pla d’Igualtat Intern forma part del procés de promoció i suport per part del Consell Comarcal del Baix
Ebre vers els ajuntaments de la comarca per tal que implementin mesures per assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre les dones i els homes, i esdevenint una organització més justa, on el paper de les dones i
els homes quedi reconegut pel seu esforç i no per prejudicis estereotipats de gènere.
Així doncs, l’elaboració d’aquest Pla Intern d‘Igualtat neix de la voluntat política de l’Equip de Govern per
avançar cap a la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral, i pretén dotar a l’Ajuntament de
Camarles d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a la
transversalitat de gènere que han de millorar la capacitat de l’organització per donar exemple i liderar els
canvis que es volen promoure al conjunt de la societat per una igualtat real i efectiva de dones i homes. I
d’acord amb el manifestat, el nostre pla d’igualtat és el fruit d’un acord de voluntats , i en aquest cas l’acord
es fonamenta en la constatació d’un fet: es pot afirmar que la nostra institució avança cap a la responsabilitat
i la justícia social.
L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Camarles és el següent:
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Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de
l’Ajuntament de Camarles per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a
professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.
Donat que la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, determina en l’article 15, sobre
plans d’igualtat de dones i homes del sector públic, que els ens locals han d’aprovar un pla d’igualtat de dones
i homes destinat al personal que hi presta serveis.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Camarles, per “unanimitat”
ACORDA:
Primer: Aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Camarles 2018-2021, realitzat pel Consell Comarcal del
Baix Ebre.
Segon: Traslladar aquest document als diferents serveis de la Corporació per a la seva implementació.
Tercer: Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal que inscrigui aquest Pla d’Igualtat
de l’Ajuntament de Camarles al registre públic de plans d’igualtat.
En el torn d’explicació de vot l’Alcaldessa va comentar que si bé es donava l’aprovació al Pla, es deurien de
depurar varies dates que feien referència al 2018, així en l’apartat d’objectius i accions es parla de “
Temporització: Novembre 2018.
En el torn d’explicació de vot la regidora Sra. Barbara Curto Camisón, va afegir que trobava a faltar la mateixa
paritat respecte al personal de l’ajuntament .
06.-APROVACIÓ ACTUACIONS A INCLOURE AL PAM 2019.
Vistes les Bases de la Diputació PAM 2019, assignant a l’ajuntament de Camarles una subvenció total de
72.764 Euros, per a poder distribuir entre els diferents programes
El Ple municipal amb cinc vots favorables (3 del PDecat: Sandra Zaragoza Vallés, Barbara Curto Camisón i Elies
Bonet Cervera) (2 del grup de no adscrits: Ramón Brull Melich i Lluïsa Esmel Cardona) i 4 abstencions del grup
d’ERC ( Jose Antonio Navarro Serra, Llorenç Also Gas, Estanislau Martínez Puig i Montserrat Bonet Caudet),
ACORDA:
Primer.- Participar en la primera selecció de sol·licituds, fins al 28 de febrer de 2019 , per a incloure com a
actuacions PAM 2019 les següents, :
Inversions-Adquisicions TOTAL 22.385 €
a) Adquisició carreta de segona ma per a la brigada municipal per un import de 4.235 € IVA inclòs
b) Adquisició Tractor de segona ma per a la brigada municipal per import de 18.150 € IVA inclòs
Despesa Corrent 50.379 Euros
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Despeses corrents de béns de titularitat municipal que afectin a un servei o ús públic, definides en els
conceptes el pressupost de despeses de l’Ordre AHA/3565/2008, de 3 de desembre.
07.-INFORMES DE L’ALCALDIA
Seguidament l’Alcaldessa informà:
-

-

Que el proper 15 de febrer de 2019 es celebraran les proves del concurs-oposició a Fontanerelectricista, i que a l’efecte s’han presentat 7 candidats.
Que s’ha demanat a la Diputació de Tarragona una RLT, Relació de llocs de treball per al personal de
l’ajuntament.
Que durant el tràmit d’informació pública del DUPROCIM, s’ha presentat una al·legació. La Diputació
l’ha està valorant per a fer les correccions oportunes o poder portar el Pla a l’aprovació definitiva.
El proper dia 10 d’abril de les 11:00 a les 14:00 es procedirà per part de Fomento al “ levantamiento
de Actas previas” a la ocupació per l’obra de la rotonda a l’entrada del municipi. L’alcaldessa invita als
regidors de l’oposició a assistir a l’acte de referència.
També s’informa de l’adjudicació a l’empresa SEGURDADES, dels serveis d’assessorament i assistència
jurídica en matèria de protecció de dades i Delegat de Protecció de Dades ( DPD)

08.-PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi varen haver
09.-PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Estanislao Martínez Puig (ERC), preguntà qui era el tribunal qualificador, en les proves del
Fontaner-Electricista. Contestant l’Alcaldessa que al Decret 12 / 2019, que se li ha adjuntat com a
documentació de l’ordre del dia hi figura la composició el Tribunal, així com els aspirants admesos i exclosos
al concurs-oposició.
Contestant el regidor que pot ser no ho havia llegit.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les dinou cinquanta hores.
Vist i Plau
L’Alcaldessa

Sandra Zaragoza Vallés

El secretari Acctal

Cristian Bertomeu Cid
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