Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari de data 05 de juny de 2020
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 5 de juny de 2020
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:30
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (R.N.A.)

ACORDS
Aprovació acta anterior de data 06/02/2020
1. PLE ORDINARIA DE DATA 06 DE FEBRER DE 2020
Acta aprovada per unanimitat,
La Regidora de JUNTS Sra. Zaragoza , preguntà si aquesta sessió era ordinària o
extrordinaria? ja que entén, perquè ho ha consultat ,que en una sessió extraordinaria
no poden anar a votació mocions.
Que fa molt de temps que no es convoquen sessions ordinaries
Intervenint secretaria per a dir, que lo que no pot anar en una sessió extraordinària son
proposicions urgents, si en canvi mocions que hi figurin a l'ordre del di, i que al respecte de
la convocatoria de les sessions s'estan seguint totes les instruccions de la Diputació.
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Donar compte Resolució de l'alcaldia 105/2020 aprovació liquidació del pressupost 2018
2. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 105/2020 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2018
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de la resolució de la Presidència/Alcaldia, núm. 105.
Restant el Ple assabentat a l'efecte

. DECRET DE L'ALCALDIA 105/2020
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 20-04-2020 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la
corporació.
1.2 En data 20-04-2020 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del
pressupost del 2018.
1.3 En data 21-04-2020 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 22-04-2020 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
5.1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

3423484,88

Modificacions de despeses:

35000

Pressupost definitiu de despeses:

3458484,88

Despeses autoritzades:

3213232,59

Despeses compromeses:

3213232,59

Obligacions reconegudes:

3161804,9

Despeses ordenades:

2546375,9

Pagaments realitzats:

2546375,9

Obligacions pendents de pagament:

615429

2. Exercicis tancats:
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:

935112,19

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

45895,08

Pagaments realitzats:

584999,86

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

304217,25

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

919646,25

5.1.2. Pressupostd’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:

3423484,88

Modificacions d’ingressos:

35000

Pressupost definitiu d’ingressos:

3458484,88

Drets reconeguts:

3413653,37

Drets anul·lats:

72917,04

Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:

2620018,44

Drets pendents de cobrament:

720717,89

2. Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

2268592,23

Baixes:

43100

Recaptació:

540842,58

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1684649,65

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

2405367,54

5.1.3. Resultatpressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE CAMARLES
Exercici Comptable: 2018
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018
DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT

3.046.870,85

2.648.348,62

398.522,23

293.865,48

333.762,41

- 39.896,93
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1. Total operacions no financeres
(a+b)

3.340.736,33

2.982.111,03

358.625,30

2. Actius financers

0,00

0,00

- 0,00

3. Passius financers

0,00

179.693,87

-179.693,87

3.340.736,33

3.161.804,90

178.931,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançament
negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament
positiu de l'exercici

48856,30

RESULTAT
AJUSTAT:

PRESSUPOSTARI

130.075,13

5.1.4. Romanent de tresoreria:
AJUNTAMENT DE CAMARLES
Exercici Comptable: 2018
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018
IMPORTS ANY 2018
1. (+) Fons líquids

170.791,35

2. (+) Drets pendents de cobrament

2.406.729,89

(+) del Pressupost corrent

720.717,89

(+) de Pressupostos tancats

1.684.649,65

(+) d'operacions no pressupostàries

1.362,35

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

1.013.675,93

(+) del Pressupost corrent

615.429,00

(+) de Pressupostos tancats

304217,25

(+) d'operacions no pressupostàries

94.029,68

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobraments
pressupostària

realitzats

pendents

d'aplicació

(+) de pagaments
pressupostària

realitzats

pendents

d'aplicació

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

0,00
1.563.845,31
1451072,98

III. Excés de finançament afectat

48856,30

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

63.916,03
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Les despeses pendent d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 € i els creditors
per devolucions d’ingressos (compte 418) són de 0,00 €. Per la qual cosa el romanent de
tresoreria ajustat per a despeses generals, seria de 63.916.03 €.
6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 48.856,30 €.
2.1. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost[1]
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat
nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 438.092,48 € d'acord amb el
següent detall:

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers

3.340.736,33

Despeses no financeres

2.982.111,03

Superàvit no financer

358.625,30

Ajustosd'ingressos
Recaptació

65.937,19

PTE

13.529,99

Interessos

0,00

Ajustos de despeses
Compte 413

0,00

Adquis. Pagam. Aplaçat

0,00

Interessos

0,00

Lísings

0,00

Execuciód'avals

0,00

Aportacions de capital

0,00

Ingressosajustats

3.420.203,51

Despesesajustades

2.982.111,03

Capacitat de finançament

438.092,48

2.2. Compliment de la regla de la despesa
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A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals,
les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2017 i, si
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la
Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al
2018 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local
compleix la Regla de la despesa amb un marge de 125.360,79 €.
Liquidacióexercici
2017

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despesessenseinteressos
AJUSTOS (Càlculdespeses no financeressegons el
SEC)

Liquidacióexercici
2018

2.740.443,44

2.964.945,83

0,00

0,00

-Venda de terrenys i altresinversionsreals.

0,00

+/-Inversionsrealitzades per compted'unens local.

0,00

+/-Execuciód'avals.

0,00

+Aportacions de capital.

0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

0,00

+/-Despesesrealitzades a l'exercicipendentsd'aplicar a
pressupost.

0,00

+/-Pagaments a socisprivatsrealitzats en el marc de les
Associacions público privades.

0,00

+/-Adquisicionsambpagamentajornat.

0,00

+/-Arrendamentfinancer.

0,00

+Préstecs

0,00

-Inversionsrealitzades per la Corporació
compted'altresAdministracionsPúbliques

local

per

0,00

Altres

Despeses
no
financeres
excepteinteressos del deute

0,00

en

termes

SEC

2.740.443,44

2.964.945,83
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-Pagaments per transferències (i altresoperacions internes)
a altresens que integren la Corporació Local
- Despesa finançadaambfonsfinalistesprocedents de la
UnióEuropea o d'altresAdministracionspúbliques

0,00

117.535,95

404.449,36

UnióEuropea

0,00

Estat

0,00

Comunitat Autònoma

52.096,87

70.004,71

Diputacions

57.539,08

334.444,65

AltresAdministracionsPúbliques

7.900,00

0

- Transferències per fonsdelssistemes de finançament

0,00

- Despesa finançadaambsuperàvit de la liquidació

0,00

Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)

2.622.907,49
0,024

Despesa computable incrementada per la taxa de
referència

2.685.857,27

+ canvisnormatius que suposenincrementspermanents de
la recaptació (3)

0,00

- canvisnormatius que suposendecrementspermanents de
la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)

2.560.496,47

2.685.857,27
2.560.496,47

Marge d'incompliment

125.360,79

% Variació de la despesa computable (5-1/1)

-2,38%

2.3. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
2.3.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’
administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deuteviu
1 (+)

Ingressosliquidatsconsolidats: ( Cap. 1 a 5)

2 (-)

CCEE, QQUU, Altres..

3

Totalingressoscorrentsconsolidatsajustats: (1-2)

4

Deuteviu a 31 de desembre a llargtermini

Import
3.046.870,85
0,00
3.046.870,85
977.190,98

Transcripció de l'acta número 2020-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data: 25/06/2020, 25/06/2020

5

Deuteviu a 31 de desembre a curttermini

6

Ràtio de deuteviuconsolidat: (5+6/4)

0,00
32,07%

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

El resultat pressupostari de l’exercici

Els romanents de crèdit

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
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6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2
/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura
a la part .

2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Camarles, 23 d’abril de 2020
En dono fe.

L’alcalde, La secretària,

Josep Antoni Navarro Serra Teresa Roca Castell

Donar compte Resolució de l'alcadia 107/2020, renovació conveni adhesió a la xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 107 AL NÚM. 107
DE 2020
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Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 107 al núm. 107 de 2020,
amb un total de 1.
Restant el Ple assabentat a l'efecte
Resum per unitats
1 Registre

Detall dels Decrets
Núm. decret Data

Unitat

Assumpte

2020-0000107 2 de juny de 2020 Registre Renovació conveni RESCAT

" Expedient: 4390390004-2020-0000205
Òrgan competent: Alcalde
DECRET
Renovació conveni RESCAT
Fets
Amb data 13 d'abril de 2012, es va signar el conveni de Col·laboració entre el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Camarles per a
l'adhesió de l'ajuntament a la xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i
seguretat de Catalunya, conveni amb una vigència il·limitada.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’
entrada en vigor d’aquesta Llei.
Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui
per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’ entrada en vigor de l’
esmentada Llei.
Atesa que la vigència del conveni del Rescat del nostre municipi es veu afectada pel
que preveu la Llei 40/2015, s’ha d’establir un nou conveni d’ adhesió en aquesta
corporació local.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d'abril LRBRL, article 21.1
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, article 53.1
Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, Disposició Addicional
Vuitena
En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Aprovar la proposta de renovació del conveni d'adhesió a la xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya ( RESCAT).
Segon.-Aprovar el conveni de referència que s'adjunta i facultar a l'Alcalde per a la
seva signatura
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER A LA SEVA
ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS I EMERGÈNCIES DE
SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT)
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Camarles per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’
Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)
REUNITS
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya
D’una altra, l’l Il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament de Camarles, en virtut de Resolució
de l'Alcaldia núm107 de data 2 de juny de 2020 es reconeixen mútuament la capacitat
legal per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN que

I. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa
RESCAT).

II. La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la
seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests
col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor
coordinació entre ells.

III. La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient de
la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els

àmbits urbà i rural i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de
forma independent, o bé activar grups comuns per a facilitar-ne la coordinació.
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IV. La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha
estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni
de data de 21 de desembre de 2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús
onerosa dels actius de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han
formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de
relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol de
2013.

V. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’
estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de
direcció, en defineix les seves funcions i determina la forma de representació de l’
Administració Local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.

VI. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb
competències en la matèria i els serveis dependents de les administracions respectives,
i també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat
pública de Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques
públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats
dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social. Així
mateix, l’ apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el Govern, sobretot per mitjà del
departament titular de les competències en matèria de seguretat pública, i els
ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la planificació operativa de
llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels recursos, la
integració dels sistemes d’informació policial i l’ homogeneïtzació dels estàndards
organitzatius i operacionals.

VII. En data 13 d’abril de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració entre les parts
intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a la
Xarxa RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions
normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les
parts intervinents.

VIII. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’
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entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a
comptar de l’entrada en vigor de l’ esmentada Llei.

IX. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 13 d’
abril de 2012 es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’ adhesió a aquesta corporació
local.

I en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE el present conveni de
col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a la xarxa RESCAT,
mitjançant els següents
ACORDS
Primer.- Objecte i Finalitat del conveni
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’
Ajuntament de Camarles a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats
de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i
de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.
Segon.- Obligacions del Departament
El Departament s’obliga a:
Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa RESCAT en els propers anys, i la seva
disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la
Generalitat ho permetin.

Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits
per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’ Ajuntament.

Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa
Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es
preveu en aquest conveni, amb antelació suficient.

Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant
el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a l’ Ajuntament, entre d’
altres, un servei per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la
xarxa RESCAT i dels seus terminals, utilitzant els recursos necessaris per a la seva
solució. Aquest servei complementarà, per tant, el manteniment dels equips terminals
ofert per les empreses subministradores.
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Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament L’Ajuntament s’
obliga a :
Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccins rebudes, en qualsevol moment, de la direcció
de la xarxa RESCAT.
Seguir les instruccins de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i l’ús
eficient de la xarxa.

Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui
necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la
xarxa RESCAT, tant com sigui possible, a la seva organització.

Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per
l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es disposi d’un termini
adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.

Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres o col·laboradors
de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no permetre la
utilització de terminals donats d’alta a la xarxa RESCAT per part d’usuaris amb altres
funcions alienes a la seguretat i les emergències del municipi, a excepció d’aquells que
siguin autoritzats explícitament pel Departament.

Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’ espais,
control i gestió de la xarxa RESCAT segons es detalla en l’acord cinquè.

Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de RESCAT en espai
municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta autorització es
formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de col·laboració per a la instal·lació d’
aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim de quatre mesos des
de la data de comunicació de la necessitat per part de la Generalitat.

Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT, per tal de garantir la
compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les
especificacions de la xarxa RESCAT i assumir el cost de l’ adquisició de manteniment
del material, tal com es detalla a l’acord sisè.
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Assumir el compromís que tots els equips i accessoris de la xarxa RESCAT adquirits
només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions
per resoldre les incidències que afectin els equips terminals (excepte material fungible).
Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de
resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà
provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa
configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el
terminal de l’ Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal
provisional, tal i com es detalla en l’acord sisè.

Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i els kits
d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle.

Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com
d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En
qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la
presentació en el primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any
anterior, les dades registrals de delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de
recursos humans i materials, d’ acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003,
de 7 d’abril, d’ ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Permetre la instal·lació en les seves dependències dels equips de la Xarxa d’ Alarmes i
Comunicacions (XAC), que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de

20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 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 per serveis de protecció civil.

Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i
números de fax dels responsables amb qui hagi de contactar la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC) en cas d’activació d’algun pla d’ emergència de protecció civil
(alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...).

Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC,
la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’ actuació municipals
que els afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en
zones inundables, etc)

Transcripció de l'acta número 2020-0000002 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data: 25/06/2020, 25/06/2020

Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’ activitats i
serveis.

Quart.- Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local
de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’
abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, als efectes de donar
compliment al previst en els articles 22 i 23 d’ aquesta llei, relatius a la informació
estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.
Cinquè.- Costos d’explotació de la xarxa RESCAT
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei de
manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
Sisè.- Adquisició de terminals
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals
i accessoris Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes
condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les
contractacions de terminals i accessoris del Departament d´Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que
estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia
TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT.
Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR)
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei integral
d’incidències del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a l’Ajuntament.
Vuitè.- Representació en el Consell Rector
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través de
la participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan,
designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya.
Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o
de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es
comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés
de l’altra part.
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Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’ article 21.1 a)
en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència,
accés a la informació i bon govern.

El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la
normativa de protecció de dades, en especial a la llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al
Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut
de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent.
Desè.- Condicions tècniques
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells
de qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la
Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la
prestació del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions
tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres
annexos que el modifiquin i que es numeraran a continuació dels annexos inicials.
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’
avaria, bloqueig o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa
temporalment fins la comprovació del correcte funcionament del terminal.
Onzè.- Annex
Formen part d’aquest conveni l’annex següent:
- Annex : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la formalització d’
aquest Conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4
anys, si així ho decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es podrà resoldre per denúncia prèvia
de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos
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No obstant això, l’adhesió a aquest Conveni pot rescindir-se per alguna de les causes
següents:

El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’ hagi acordat
la pròrroga

El mutu acord de les parts.

L’incompliment de les clàusules del conveni.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’ objecte del
conveni.

Tretzè.- Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els
conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i
els efectes d’aquest Conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.
I com prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest
Conveni.
Camarles, juny de 2020
Conseller d’Interior Alcalde de Camarles Nom i cognoms Josep Antoni
Navarro Serra
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
L'alcalde,
Josep Antoni Navarro Serra
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Aprovació inicial adhesió de l'Ajuntament de Camarles a l'Associació Taula de Consens
pel Delta i dels seus estatuts
4. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES A L'ASSOCIACIÓ TAULA DE CONSENS
PEL DELTA I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
Aprovat per unanimitat de tots els grups municipals

Fets
Atès que s’ha constituït l’Associació TAULA DE CONSENS PEL DELTA que té com a fins:
1.- Treballar com a instrument de defensa del territori enfront la regressió i altres
problemàtiques que afecten o pugin afectar a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del
Delta de l’Ebre.
2.- Elaborar, redactar, impulsar i dur a terme les accions necessàries per protegir el litoral del
delta i la qualitat ecològica de les seves llacunes i badies”.
3.- Establir les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre que s’han de basar en els principis
d'una gestió integrada de les zones costaneres. Aquesta gestió s'ha de dur a terme sobre la
base d’una perspectiva àmplia i global que tingui en compte la interdependència i disparitat
dels sistemes naturals i les activitats humanes que tenen incidència al delta de l’Ebre.
4.- Davant de qualsevol amenaça al Delta com el canvi climàtic, defensar i promoure totes
aquelles accions que tinguin per finalitat:
- Reduir la vulnerabilitat i el risc per a les persones.
- Protegir les activitats econòmiques i dels béns econòmics potencialment afectats
- Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats”.
5.- En general, tots els fins lícits i legalment permesos que s'enquadren en l'esperit d'aquests
estatuts i tot i no estar explícits en els mateixos, constitueixin el seu pressupost, complement o
conseqüència.
Atès que per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les seves activitats:
1.- Promoure, encarregar i/o participar en tots els estudis, projectes, assajos, proves
experimentals, obres, i similars, públics o privats, necessaris perquè en el menor termini
possible s’aconsegueixin les finalitats de l’Associació.
2.- Promoure, encarregar i/o participar en esdeveniments públics o privats per donar a conèixer
l’Associació i les seves finalitats.
3.- Promoure, encarregar i/o participar en l’organització d’esdeveniments per obtenir
finançament per a l’Associació o per a donar suport a qualsevol iniciativa pública o privada que
tingui la mateixa finalitat que la dita Associació.
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4.- Promoure, encarregar i/o participar en cursos de formació tant com a educadors com a
alumnes, sempre que aquests siguin adreçats a professionalitzar i ampliar els coneixements de
l’Associació.
5.- Compra, lloguer o anàloga situació, de béns mobles o immobles necessaris per a l’
Associació.
6.- Fabricació i/o comercialització, mitjançant l’Associació o un tercer de merchandising,
participacions de sortejos i similars, amb la finalitat de finançar l’Associació.
7.- Realització o encàrrecs de vídeos i música promocional, viatges, estades que siguin
necessàries per a la difusió dels objectius de l’Associació o per a professionalitzar els socis.
Atès que en queda exclòs tot ànim de lucre.

Fonaments de dret
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques
Article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula pel Consens del Delta.
Atès que els estatuts de l’esmentada Associació recullen l’establert a l’article 321-4 de la Llei 4
/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
així com l’establert a l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’
associació.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens
pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la proposta.
2n.- L'acord d'adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d'un mes mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les al·legacions
que estimin pertinents. En el cas que se´n presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en
el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament
l'adhesió es remetrà l'acord a l'Associació Taula de Consens pel Delta, als efectes oportuns.
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3r.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula de
Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.
4t.- Designar representant de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel
Delta al Sr. Josep Antoni Navarro Serra, alcalde-president.
5è.- Notificar el present acord a la resta de municipis i ens membres de l’Associació.
6è.- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Navarro Serra, per signar quants
documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

5. ESTATUS DE LA TAULA DE CONSENS
Aprovat per tots els grups municipals

ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació Associació TAULA DE CONSENS PEL DELTA es constitueix aquesta
entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1
/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
1.- Treballar com a instrument de defensa del territori enfront la regressió i altres
problemàtiques que afecten o pugin afectar a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del
Delta de l’Ebre.
2.- Elaborar, redactar, impulsar i dur a terme les accions necessàries per protegir el litoral del
delta i la qualitat ecològica de les seves llacunes i badies”.
3. Establir les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre que s’han de basar en els principis
d'una gestió integrada de les zones costaneres. Aquesta gestió s'ha de dur a terme sobre la
base d’una perspectiva àmplia i global que tingui en compte la interdependència i disparitat
dels sistemes naturals i les activitats humanes que tenen incidència al delta de l’Ebre.
4. Davant de qualsevol amenaça al Delta com el canvi climàtic, defensar i promoure totes
aquelles accions que tinguin per finalitat:
- Reduir la vulnerabilitat i el risc per a les persones.
- Protegir les activitats econòmiques i dels béns econòmics potencialment afectats
- Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats”.
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5. En general, tots els fins lícits i legalment permesos que s'enquadren en l'esperit d'aquests
estatuts i tot i no estar explícits en els mateixos, constitueixin el seu pressupost, complement o
conseqüència.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
1.- Promoure, encarregar i/o participar en tots els estudis, projectes, assajos, proves
experimentals, obres, i similars, públics o privats, necessaris perquè en el menor termini
possible s’aconsegueixin les finalitats de l’Associació.
2.- Promoure, encarregar i/o participar en esdeveniments públics o privats per donar a conèixer
l’Associació i les seves finalitats.
3.- Promoure, encarregar i/o participar en l’organització d’esdeveniments per obtenir
finançament per a l’Associació o per a donar suport a qualsevol iniciativa pública o privada que
tingui la mateixa finalitat que la dita Associació.
4.- Promoure, encarregar i/o participar en cursos de formació tant com a educadors com a
alumnes, sempre que aquests siguin adreçats a professionalitzar i ampliar els coneixements de
l’Associació.
5.- Compra, lloguer o anàloga situació, de béns mobles o immobles necessaris per a l’
Associació.
6.- Fabricació i/o comercialització, mitjançant l’Associació o un tercer de merchandising,
participacions de sortejos i similars, amb la finalitat de finançar l’Associació.
7.- Realització o encàrrecs de vídeos i música promocional, viatges, estades que siguin
necessàries per a la difusió dels objectius de l’Associació o per a professionalitzar els socis.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1.- El domicili de l’associació s’estableix a Deltebre, i radica al carrer Passeig Canal, núm. S/N.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions
Article 4
Formen part de l’Associació Taula de Consens pel Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla,
Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats
de Regants de la Dreta de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’
Ebre) i de l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant
els seus Alcaldes i Presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques
amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per part de
cada òrgan dels esmentats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les
assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’
aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part d’una associació.
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Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la
qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’
assemblea general més immediata.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer
més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris de l'associació.
7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona o entitat interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta
Directiva la seva decisió.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. Ser cessat per acord de l’òrgan de Govern.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per
dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament
de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
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e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una
raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta
Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’
associació.
l) Incorporar nous membres a l’Associació, en concordança en l’art. 13.5 dels presents Estatuts.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis
mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que
ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas,
l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment
i mitjançant un correu electrònic que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir
l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és,
l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat
de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha
de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de
les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a
fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra
documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones
associades presents o representades.
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o
més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest
òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en
l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin
a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, el règim
econòmic, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis
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presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas,
l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la
majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i
dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització
expressa.
5. Pel que fa a noves incorporacions de socis, l’Assemblea General adoptarà aquest acord per
unanimitat.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el
president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els tres vocals, càrrecs que han de ser
exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat,
es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després
d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’
incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
5.- S’estableix que la Junta Directiva assumeix totes les funcions de l’Assemblea General
mentres que els membres d’ambdós òrgans siguin els mateixos.
Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys,
sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les
jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’Assemblea General
e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
f) pèrdua de la condició d’autoritzat a formar part de l’Associació en representació de cada
òrgan dels que configuren la mateixa.
3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar
provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei;
així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes
públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres
de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
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f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones,
per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article
28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte
en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Elegir un o més representants de l’associació que no necessàriament sigui membre de la
mateixa.
o) Tal com disposa l’art. 14.5 d’aquests estatuts, s’estableix que la Junta Directiva assumeix
totes les funcions de l’Assemblea General mentre els membres d’ambdós òrgans siguin
els mateixos.
p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada per correu electrònic prèviament pel president o per la
persona que l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els
seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o
bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
Article 18
1.La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un
quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n o bé delegar la seva
assistència a les persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i
delegades tal com disposa l’art. 4 dels Estatuts. L'assistència del president o del secretari o bé
de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o
grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants representants per exercir la
funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’
Assemblea General.
Article 20
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Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el
secretari i el president.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè
s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Article 21
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la
Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta
Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé
el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa
els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta
Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en
dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.
Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes
de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats
que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions, grups de treball, consells consultius i de participació
Article 24
1.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i
explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop
al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves
actuacions.
2.- També es podran crear consells consultius i de participació on formaran part aquelles
entitats, persones físiques o jurídiques, administracions públiques o privades, que tinguin
interès per les finalitats de l’Associació i sempre que la Junta Directiva aprovi la seva
participació. Aquests òrgans es reuniran quan la Junta Directiva els convoqui i podran aportar
tots els suggeriments que creguin oportuns pel bé de l’Associació amb veu però sense vot.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres i amb el criteri de repartiment
annex als presents estatuts
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
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Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a
proposta de la Junta Directiva i d’acord amb l’art. 25.a).
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’
abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes
extraordinàries.
Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi
han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
tresorer o bé la del president.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el
que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres
parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un
període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general
que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o
privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat
més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no
confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
, d de 7
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Signatures de tots els socis fundadors
___________________________________________________________________
7. La localitat i la data que es consignin aquí han de coincidir amb la localitat i la data que
figurin a l’acta fundacional.
Mocions presentades per el Grup Municipal d'Esquerra-AM
6. APROVACIÓ MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT
DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ.
Aprovada per unanimitat
L'Alcalde intervinguè per a dir que la Moció, a data d'avui estava desfasada, ja que pareix ser
que s'està començant a pagar les prestacions, per tant podem votar la moció tal com està o
deixar-la sobre la taula.
S'acorda votar la moció.
Intervinguè la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que efectivament el
contingut de la moció està una mica desfasat. Afegeix que es deuria afegir un quart punt, per a
solucionar la problemàtica del IRPF, en aquestos expedients. Ja que el SEPE no aplica
retencions i això fa que una gran part de la prestació avui cobrada ,sigui penalitzada desprès
per l'impost.
"Quart.-Que es sol·liciti al Govern Espanyol la exempció del IRPF d'aquestes prestacions
per un expedient de regulació temporal d'ocupació "ERTO"

Fets
En data 2 de juny de 2020, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, va
presentar una Moció per a exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions
econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació
temporal d’ocupació.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, Art. 46.e.
- Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) Art. 97 i 91.4
- 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, Art. 98.e

En conseqüència, S'ACORDA:
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L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de
la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal
de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de
persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de
regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els
ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones
treballadores. A principis de maig a Camarles, hi havien registrats concretament 46 ertos que
han afectat a 348 persones.
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un
seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades
als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no
han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al
costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de
persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï
la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la dignitat de
totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per causes
alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat
la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’
informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals
relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i
irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat
de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les
polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions d’euros.
Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats
extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència
sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de servir per fer front al
pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient
satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes prestacions, i ha
posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la infraestructura
tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels expedients, però
malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat
la seva prestació econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de Treball i
Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les entitats
bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva clientela el
pagament de les prestacions de desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les
difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació
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envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis
assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments,
han vist augmentar les seves demandes per part de persones que estan vivint una situació
dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de
denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i
que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem l’
adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones
treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata,
així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament
dels ERTO que encara no han pagat.
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.

Règim de recursos:
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

7. APROVACIÓ MOCIÓ PER LA RECTIFICACIÓ DELS EFECTES DE L'ACORD COMERCIAL
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I VIETNAM SOBRE EL SECTOR ARROSSAIRE
Aprovat per unanimitat,
La regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, manifesta que si bé el seu grup ha votat a favor
de la moció, vol deixar constància de que els Arrossaires del Delta no poden competir amb
Vietnam ( 50 Euros mes baixos), ja que aquí els cost de la producció es molt elevat i per tant
perjudica al territori

Fets
En data 2 de juny de 2020, En Josep Antoni Navarro Serra, alcalde de l’Ajuntament de
Camarles, en representació del Grup Municipal d’Esquerra-AM, presenta per al proper Ple d’
aquest Ajuntament la Moció per la rectificació dels efectes de l’acord comercial entre la Unió
Europea i Vietnam sobre el sector arrossaire.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, Art. 46.e.
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- Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) Art. 97 i 91.4
- 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, Art. 98.e

En conseqüència, S'ACORDA:
L’11 de febrer de 2020 el Parlament Europeu votava a favor de l’Acord de Lliure Comerç entre
la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que s’afegia als acords ja existents amb
Cambodja i Myanmar; els quals havien provocat un fort impacte al sector arrosser europeu,
reduint de manera dràstica la seva quota de mercat intern. La Unió Europea actualment és el
soci comercial més gran del Vietnam, després de la Xina, i el seu segon mercat d’exportació,
després dels Estats Units.
El precedent dels acords amb Cambodja i Myanmar representa un indicador que cal tenir en
consideració davant del fet que les importacions d’arròs d’aquests països l’any 2019 van
duplicar les de l’any 2018. L’aplicació de la clàusula de salvaguarda europea per a la varietat d’
arròs índica (llarg) va provocar que aquests països optessin per produir varietat japònica (arròs
rodó), esdevenint així una competència directa de les produccions de l’estat espanyol.
Amb aquest precedent no és d’estranyar que l’Acord amb Vietnam hagi generat preocupació i
rebuig entre els sindicats agraris per les conseqüències que pot tenir en el preu a pagar als
productors d’aquí. De fet a l’Estat espanyol els darrers vint anys el conreu d’arròs ha vist
reduïda la seva superfície un 15%, passant de les 122.200 hectàrees de l’any 2000 a las
103.800 de l’any passat.
Pel que respecta a la producció d’arròs cal recordar que la Unió Europea no és autosuficient
perquè només és capaç de produir un 60% del que necessita. D’altra banda, Vietnam produeix
27,8 milions de tones d’arròs mentre que l’Estat espanyol en produeix al voltant de 836.000
tones, de les quals, 245.000 tones són exportades, sobretot, a la resta d‘estats europeus.
L’Acord signat per Europa determina que les importacions de les varietats d’arrossos
procedents de Vietnam estaran limitades a 80.000 tones (un 4,7% aproximadament del total de
les importacions arrosseres europees), i els seus contingents aranzelaris es gestionaran
mitjançant llicència d’importació. Les varietats d’arròs del Vietnam que més importa la Unió
Europea són el blanquejat i el semiblanquejat. L’arròs blanquejat de Vietnam (30.000 tones)
competeix directament amb la producció europea i representa l’1% del mercat europeu.
Segons dades del Ministeri d’Agricultura el preu de l’arròs blanc importat de Vietnam costava
uns 335 €/tn, sense l’aplicació dels acords preferencials, a diferència de l’arròs d’aquí que era
de 485 €/tn.
Per això l’Acord és vist com una potencial amenaça per al manteniment del cultiu i la viabilitat
de les explotacions arrosseres en llocs com el Delta de l’Ebre, que a més mereixerien gaudir d’
una atenció o protecció especial perquè per les seves característiques és difícil poder disposar
d’altres alternatives agronòmiques tan òptimes com l’arròs.
Per tot plegat, és necessari establir mesures que evitin repetir els mateixos efectes que s’han
generat amb altres acords comercials semblants. Efectes relacionats amb l’incompliment dels
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contingents en volums, dates i preus d’entrada de productes que han escapat del control de les
institucions comunitàries. O també per la no aplicació de mesures correctores una vegada
constatat que no s’ha respectat el que es va acordar, fet pel qual s’hauria desencadenat la crisi
al sector en qüestió.
Davant la necessitat de fer un seguiment i control dels efectes de l’Acord amb el Vietnam; i la
possible necessitat d’haver de rectificar la seva incidència sobre els preus i els productors d’
arròs d’aquí, el Grup municipal d’Esquerra proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1 - Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la
República Socialista de Vietnam.
2 - Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre l’evolució del mercat
global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els informes setmanals de preus elaborats
pel Ministeri d’Agricultura.
3 - Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de l’impacte i les repercussions
que representen sobre les explotacions i el preu dels productors d’arròs d’aquí els acords
comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.
4 - Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment anual, on estiguin
representades les organitzacions agràries, l’administració de l’Estat i les Conselleries de les
administracions autonòmiques de les principals zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn
els efectes i les conseqüències dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam,
Cambodja y Myanmar.
5- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a supervisar e informar de
manera mensual als seus estats membres i organitzacions agràries sobre el flux d’importacions
d’arròs derivades dels acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.
6. Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, en cas de trastorns al
mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del reglament (UE) Núm. 1308/2013 del
Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, disposant restitucions a l’
exportació, o suspenent els drets d’importació, entre altres actuacions.
7. Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri d’
Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups parlamentaris catalans amb representació al
Congrés de Diputats.

Règim de recursos:
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

Informes de l'Alcaldia
8. ESCRIT DE BASE GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS,
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L'Alcalde informà que a partir del proper dia 8 de juny, BASE vindrà a l'Ajuntament un cop per
setmana, amb cita prèvia per atendre a la gent del municipi.
9. PROPERA OBERTURA DEL CAP AL MUNICIPI
L'Alcalde informà que el proper dilluns dia 8 de juny obrirà el CAP del municipi de 8 a 15 hores i
que també funcionarà el CAP de l'Aldea.
10. FESTES MAJORS AL MUNICIPI
L'Alcalde informà que han hagut reunions amb la comissió de bous i els quintos, i també amb
el Delegat del Govern de la Generalitat, pel tema del les festes i dels bous.
La problematica està en com plantejar el tema , com a suspensió o com aplaçament?. pareix
ser que si suspenem les festes, no ens permetria fer bous a posteriori, en canvi si
aplaçem podriem tenir bous.
L'Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Zaragoza del grup municipal de JUNTS, per a
que faci una petita explicació de la reunió mantinguda entre el Sr. Miguel Olid i el Sr. Pallarés,.
La Sra Zaragoza ,intervinguè per a dir que efectivament el tema es si les festes es suspenen o
si les festes s'ajornen. La reunió va aconsellar que lo millor o preferible seria
fer un
aplaçament en previsió de que es puguin fer bous en altres dades, no obstant dependrà de
com vagi evolucionant la situació del COVID-19 ( tema d'aforaments limitats).
Intervinguè novament l'Alcalde per a dir que lo més aconsellable seria ajornar-ho tot, per
tant les festes de Sant Joan quedaran aplaçades, si bé el dia 24 dia del patró es farà algún
acte com retoc de campanes, pubilles, traca etc.., i per solidaritat les festes de Sant Jaume
també quedaran aplaçades., a l'efecte es faran els comunicats adients.

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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