ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió 9/ 2019
Data: 18 -07-2019
Hora d’inici: 13:30 hores
Hora finalització: 14:00 hores
Lloc: Ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
Presidenta:
Regidors:

Secretari:

Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC)
Sr. Ramón Brull Melich (LVP-FIC)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (LVP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martínez Puig (ERC - AM)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (LVP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)
Teresa Roca Castell

ALCALDIA
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 05 DE JULIOL DE 2019
Acta aprovada per unanimitat, un cop esmenat a petició de la regidora Sra. Zaragoza Vallés del grup municipal
(Junts), en el punt 7è " Dedicacions i retribucions càrrecs electes" la omissió en la part dispositiva del grup
JUNTS en la seva abstenció.
2. NOMENAMENT CÀRREC JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR
Realitzada votació secreta donà el següent resultat Eva Maria Bonet Curto 3 vots Victoria Anna Fort Rodríguez
2 vots Susanna Bo Guillem 6 vots Jesús Also Fabra 0 vots Maria José Bertomeu LLeveria 0 vots Simón Pons
Subirats 0 vots Juan Francisco Ferrando Rodríguez 0 vots.
Fets
Per Decret de l'Alcaldia de data 24 d’abril de 2019, es va acordar la incoació del procediment per la selecció de
les vacants del Jutjat de Pau.
Per Decret d’Alcaldia es va iniciar l’expedient i es va procedir a la convocatòria de l’anunci en el BOP de
Tarragona de data 6 de maig de 2019, en el tauler d’anuncis i en la seu electrònica. Així mateix, es va traslladar
per la seva publicació al tauler d’anuncis al Jutjat de Pau i al Jutjat de 1a instància i instrucció del partit judicial.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies s’han presentat a la selecció els següents candidats:
• Eva Maria Bonet Curto
• Victoria Ana Fort Rodríguez
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•
•
•
•
•

Juan Francisco Ferrando Rodríguez
Susana Bo Guillem
Jesús Also Fabra
Maria José Bertomeu Llevería
Simón Pons Subirats

Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau
i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació escollir un titular i/o un
substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a
través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.
Fonaments de dret
• Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial
• Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Proposar a la Sra. Susanna Bo Guillem a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia el
nomenament de la candidata que ha obtingut la majoria absoluta de vots com a Jutgessa de Pau Titular del
terme municipal de Camarles.
SEGON.- Fer constar que no incorre en causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec de Jutgessa de Pau Titular
del municipi de Camarles.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de Tortosa perquè ho elevi a
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i procedeixi al seu nomenament.
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2017
Proposta aprovada per unanimitat dels 11 regidors presents a la sessió.
• 5 vots favorables d'ERC
• 3 Vots favorables de La Veu
• 3 Vots favorables de Junts
Fets
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del pressupost de l’exercici 2017 d’aquesta
corporació.
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En sessió de data 2 de maig de 2019 la comissió Especial de Comptes va informar favorablement al compte
general.
El compte general amb l’informe de la comissió especial de comptes es sotmet a informació pública al BOPT,
tauler i seu electrònica de la Corporació.
En data 8 de maig de 2019 es publica en el BOPT núm.2019-4216 l’anunci d’informació pública del compte
general, iniciant-se el termini per poder presentar reclamacions, reparaments o observacions.
Durant el termini d’exposició pública del Compte General de la corporació corresponent a l’ exercici de 2017,
així com en els vuit dies més NO s’han presentat objeccions ni observacions.
Fonaments de dret
Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels següents documents
comptables:
• Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.346.615,84 euros, un passiu de
10.346.615,84 euros i un resultat de l’exercici de 8.165,06 euros.
• Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 8.165,06
euros.
• Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 2.984.193,44
euros, unes obligacions pendents de pagament de 2.941.197,45 euros, unes desviacions negatives de
108.016,96 euros i un resultat pressupostari ajustat de 151.012,95 euros.
• Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’ exercici, es parteix d’un
patrimoni net de 8.401979,28 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 8.160.874,24 euros.
• Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de
manera que partint d’unes existències inicials de 312.361,06 euros i s’arriba a unes existències finals
de 141.261,92 euros
• La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el
compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
•
Juntament amb la documentació complementària següent:
• Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels
seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 141.261,92 euros.
• Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’ interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
• Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.
4. CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS
Proposta aprovada per unanimitat dels onze regidors presents a la sessió
• 5 vots favorables d'ERC
• 3 vots favorables de La Veu
• 3 vots favorables de Junts
Fets
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals,
la normativa de règim local permet la possibilitat de crear grups municipals, llevat els municipis de més de
20.000 habitants en que és preceptiva la seva constitució.
Els regidors que pertanyen a les següents candidatures que han obtingut representació en les passades
eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019 , han sol·licitat la constitució de grups polítics:
•
•
•

Partit Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, sol·licita formació del grup polític ERC-AM
Partit Junts per Camarles i Lligallos-Junts, sol·licita formació del grup polític Junts
Partit La Veu del Poble- Federació d’independents de Catalunya, sol·licita formació del grup polític La
Veu del Poble.

Fonaments de dret
Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril (TRLMRLC)
c) Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
d) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
D’acord amb l’article 50.1 TRLMRLC, és potestat del ple acordar la creació de grups municipals, excepte en els
municipis de més de 20.0000 habitants, en què la seva existència és preceptiva.
L’article 50.2 TRLMRLC disposa que cada llista electoral només pot constituir un grup municipal, excepte que
el ple ho reguli de diferent forma, així com que cada llista electoral que obtingui representació a l’ajuntament
podrà formar grup municipal.
En el termini que fixi l’acord de ple de creació dels grups municipals, els regidors han de presentar escrit dirigit
a l’alcaldia subscrit per tots els integrants del grup on es constitueixin com a grup municipal i es faci constar la
designació de portaveu i també de suplents, si així ho consideren convenient, tal com disposa l’article 50.4
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TRLMRLC en relació amb l’article 24 del ROF.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER-. Aprovar la creació dels grups municipals.
SEGON.- Donar compte de la constitució de grups polítics i dels seus integrants i portaveus, segons els escrits
presentats:
•
•
•
•
•
•

ERC Portaveu Titular Josep Antoni Navarro Serra
ERC Portaveu Suplent Marta Mora Verges
JUNTS Portaveu Titular Sandra Zaragoza Vallés
JUNTS Portaveu Suplent Bàrbara Curto Camisón
LA VEU Portaveu Titular Ramón Brull Melich
LA VEU Portaveu Suplent Patricia Andrès Valldepèrez

TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.
5. INFORMES DE L'ALCALDIA
No n'hi varen haver.
L'Alcaldia va felicitar a la Regidora Barbara Curto Camisón pel seu enllaç matrimonial, donant-li aquesta les
gràcies.
Secretari Interventor
Teresa Roca Castell

Alcalde
Josep Antoni Navarro Serra
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