Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari de data 22 de maig de 2020
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 22 de maig de 2020
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 14:00
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)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (R.N.A.)

Excusen la seva assistència:
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)

ACORDS
Explicació per part de l'alcalde,Josep Antoni Navarro Serra
1. EXPLICACIÓ PER PART DE L'ALCALDE, EL SR. JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, DE
LES ACTUACIONS QUE HA DUT A TERME L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE
CAMARLES, REFERENT AL COVID-19
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 70 AL NÚM. 95
DE 2020
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. 70 al núm. 95 de 2020, amb
un total de 26.

Resum per unitats
1

Àrea intervenció

9

Registre

13 Àrea Secretaria
1

Padró

1

Àrea de Serveis al Territori

1

Àrea de Serveis a la Seguretat i Mobilitat

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

13 de
2020març À r e a
0000070 d e
Secretaria
2020

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'EPIDÈMIA DE CORONAVIROS

24 de
2020març À r e a
0000071 d e
Secretaria
2020

ADHESIÓ AL "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS"

31 de
2020març À r e a
0000072 d e
Secretaria
2020

Pròrroga mesures excepcionals prevenció del SARS-CoV-2 (Coronavirus)

3
2020d'abril À r e a
0000073 d e
intervenció
2020

Bestreta extraordinària Base Gestió d'Ingressos Locals 02/2020

7
2020d'abril
Registre
0000074 d e
2020

Mesures exccepcionals avocació de competències de l'Alcaldia

8
2020d'abril
Registre
0000075 d e
2020

Suspensió contractes estat d'alarma

17
2020d'abril
Registre
0000076 d e
2020

Reparació Pilars Formigó Bar Casal

21
2020d'abril
Registre
0000077 d e
2020

Aprovació inicial Projecte executiu Torre de la Granadella

24
2020d'abril
Registre
0000078 d e
2020

Adhesió al servei de videoconferència LOCALRETMEET,per celebrar sessions
a distància

29
2020d'abril
Registre
0000079 d e
2020

Aprovació Calendari de pagament ingressos de dret públic recaptació voluntària

4 de
2020maig
Registre
0000080 d e
2020

Contractació emergència Reforçament Pilars Bar Casal

5 de
2020maig
Registre
0000081 d e
2020

Subministrament menor emergència Covid-19 Mampares metacrilat per a
l'Ajuntament

6 de
2020maig
Padró
0000082 d e
2020

Incoació expedient de baixa al Padró Municipal d'Habitants per Inscripció
Indeguda, en el domicili del carrer Vint núm. 41

7 de
2020maig À r e a
0000083 d e
Secretaria
2020

Compra agregada EPI's

11 de
2020maig À r e a
0000084 d e
Secretaria
2020

Manifest de l'Ajuntament de Camarles, per reclamar la continuïtat dels punts de
guaita per a la prevenció d'incendis forestals

13 de
2020maig À r e a
0000085 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-cinc, núm. 24,
relacionada amb la terrassa – estructura metàl·lica del Bar Tiràs.

13 de
2020maig À r e a
0000086 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-nou, núm. 20,
relacionada amb la llicència urbanística 18/2019, al Sr. David MELICH
SUBIRATS

13 de
2020maig
0000087 d e
2020

Àrea
de
Serveis a la Proposta liquidació ocupació via pública al Sr. JORDI MAURI MARTÍ, carrer
Seguretat i Un, núm. 1
Mobilitat

14 de
Àrea
de
2020maig
Modificació no substancial explotacions ramaderes dedicades a l'engreix de
Serveis al
0000088 d e
pollastres
Territori
2020
15 de
2020maig À r e a
0000089 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer VINT núm. 22, relacionada
amb l’ocupació amb un remolc – aparador publicitari de l’empresa
DELTINTERNET.

15 de
2020maig
Registre
0000090 d e
2020

Protocol actuació treballadors/res Ajuntament mesures prevenció i control
COVID-19

15 de
2020maig À r e a
0000091 d e
Secretaria
2020

Llicència d'obres majors de LASER BAIX EBRE, S.L., per a la instal·lació d'un
generador elèctric fotovoltaic en règim d'autoconsum, amb emplaçament al
Polígon Industrial "Venta Nova", Avgda. Glen H. Hiner, núm. 72

15 de
2020maig À r e a
0000092 d e
Secretaria
2020

Llicència d'obres majors de DEL-INTERNET TELECOM, S.L., per un projecte
de telecomunicacions de 2 canalitzacions per a soterrament d'una línia de
fabra òptica del C/ 30 fins al canal (Sèquia núm. 2) i del C/ 13 fins al canal
(Sèquia núm. 2)

15 de
maig À r e a
20200000093 d e
Secretaria

SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT, RAMON GIL MAURI

2020
18 de
2020maig À r e a
0000094 d e
Secretaria
2020

Comunicació prèvia d'obres, Exp. 26/20 de Susana Mestre Descarrega, per a
fer obertura a la paret de la cuina i canviar manises amb emplaçament al C/ 28,
núm. 38 d'aquest municipi

18 de
2020maig À r e a
0000095 d e
Secretaria
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

3. CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS: SORTIDA CAMARLES,
DIRECCIÓ AMPOLLA, GRAVERA, CREU ROJA I LATERAL AP-7
Fets:
1. Atesa la necessitat de contractar l’obra arranjament dels camins municipals abans
esmentats, ja que es troben en un estat molt deficient i intransitable tant per a veïns de les
finques rústiques com per la maquinaria, no tenint l’Ajuntament mitjans necessaris i suficients
per a portar a terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres
a executar és la presentada per Construcciones 3G, S.A ( Contregisa) .
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.
Fonaments de Dret:
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’
habilitació professional necessària per fer la prestació, complint les normes que
estableix l’article 118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte
al Registre de Contractes del Sector Públic.
Part Dispositiva:
Primer. Executar les obres d’Arranjament Camins municipals: Sortida Camarles, Direcció
Ampolla, Gravera, Creu Roja i Lateral AP-7 , amb l’empresa Construcciones 3G, S.A (
Contregisa) ,vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i
que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament
superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat
amb les següents condicions:
L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: 45233200-1
El responsable del contracte serà el regidor Miguel Olid Bertomeu.
El termini per l'execució de les obres és de 15 dies i s'iniciaran a partir de la
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva
aquesta a partir de la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 18.143,92 €, i 3.810,22 € d'IVA.

El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al
registre electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la
LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
Segon. Autoritzar la despesa per import de 21.954,14 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 18.143,92 €, pressupost net, i 3.810,22 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454 619.08 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 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.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Miguel Olid Bertomeu, regidor de Camins
Municipals
Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
4. OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2020
Fets:
El pressupost municipal per a l’any 2020, encara no està aprovat, l’Ajuntament té prorrogat el
pressupost de 2019, junt amb la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, El pressupost 2019
va ser aprovat en data 23/05/2019 i publicat al BOPT de data 31/05/2019, sense que durant el
període d’exposició al públic s’hagin presentat reclamacións, havent esdevingut definitiu i
publicat en el BOPT de data 18/07/2019.
En data 4 de març de 2020 Secretaria Intervenció ha emès informe favorable en relació amb la
incorporació de les següents places en l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per l’
exercici 2020
ANNEX 2 PERSONAL LABORAL
CATEGORIA DENOMINACIÓ
LABORAL
DEL LLOC

NIVELL DE TITULACIÓ

Tècnic
Auxiliar
C1

Tècnic superior en
infantil o equivalent

Llar d’Infants

Núm.
D E SISTEMA
VACANTS
SELECCIÓ
educación

1

DE

Concurs oposició

Fonaments de Dret:
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que les
Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se als criteris
fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, ha
de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a
través del sistema corresponent de concurs, oposició o concurs-oposició lliure en els quals es
garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de
publicitat.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de recursos humans amb
assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de
nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, la qual cosa comportarà l’obligació de

convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10%
addicional, fixant el termini màxim per la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’
oferta haurà de desenvolupar-se dins el termini improrrogable de tres anys.
L’oferta ha d’aprovar-se anualment dins del primer trimestre de cada any natural, una vegada
aprovat el pressupost de l’exercici que es tracti, i ha de ser publicada en el diari oficial
corresponent.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local les
places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories,
tant de personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la
provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris. Llevat que existeixin
limitacions que ho impedeixin a la normativa bàsica pressupostària general, cal incloure en l’
oferta pública d’ocupació les places ocupades per personal interí i els llocs de treball de
caràcter laboral reservats per a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no
permanent. En aquest sentit és clar l’art. 10.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’
octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que
estableix que els places vacants exercides per funcionaris interins hauran d’incloure’s en l’
oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i si fos
possible en el següent, tret que es decideixi la seva amortització.
Els articles anteriors cal posar-los en relació amb les limitacions i requisits establerts cada any
a la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre totes les places vacants agrupades en dos
annexos: annex I de funcionaris i annex II de personal laboral i amb el contingut a què fa
referència l’apartat tercer de l’art. 56.
Altrament també cal tenir en compte l’art. 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) que disposa
que en les ofertes d’ocupació pública es reservarà una quota no inferior al 7% de les vacants
per tal que siguin cobertes entre persones amb discapacitat, considerant aquestes les definides
en l’art. 4.2 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i d’
inclusió social, aprovat per Reial decret 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els
processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb la realització de
tasques, de forma que progressivament s’arribi al 2% dels efectius totals en cada Administració
pública.
El Real Decret 211/2019, de 29 de març, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per l’
exercici 2019, diu:
“Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en aplicación de la previsión
contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, y en el artículo 38.1 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria., han sido prorrogados de forma
automática. (...)”
l’Administració de l’Estat, ve aprovant ofertes d’ocupació pública amb pressupostos
prorrogats, per això entenem que res impedeix per a que l’Ajuntament pugui aprovar una
oferta d’ocupació pública amb el pressupost de 2019 prorrogat.
Part Dispositiva:
Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a la plantilla de personal de l’
Ajuntament de Camarles per a l’any 2020 :
ANNEX 2 PERSONAL LABORAL
CATEGORIA DENOMINACIÓ
LABORAL
DEL LLOC
Tècnic

NIVELL DE TITULACIÓ

Núm.
D E SISTEMA
VACANTS
SELECCIÓ

DE

Auxiliar
C1

Llar d’Infants

Tècnic superior en
infantil o equivalent

educación 1

Concurs oposició

Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació al BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que
disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, en el DOGC, sens perjudici de la comunicació als
òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb
la resta d’ofertes públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i sens perjudici
de trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
5. CONSTRUCCIÓ 12 NÍNXOLS TRAMITACIÓ EMERGÈNCIA.
FETS
1. Davant de la situació d'alarma decretada en el país per la pandemia del "
Coronavirus" i atesa la inexistència de ninxols al cementiri municipal, l'Ajuntament ha
considerat la necessitat de contractar pel tràmit d'emergència la construcció de 12
unitats no tenint aquesta Administracció mitjans necessaris i suficients per a portar a
terme la tasca.
2. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes
presentades i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les
obres a executar és la presentada per Martí Queral S.L .
FONAMENTS JURÍDICS
L'art. 120.1 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’
obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per fer la prestació,
complint les normes que estableix l’article 118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de
la Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del
contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.
PART DISPOSITIVA:
Primer. Executar pel tràmit d'emergència la construcció de 12 unitats de ninxols al
cementiri municipal amb l’empresa Martí Queral S.L NIF: B43631845, vist que no
s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que
l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament
superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de
conformitat amb les següents condicions:
L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic.
Codi CPV: .45215400-1
El responsable del contracte serà el regidor Ramón Brull Melich.
El termini per l'execució de les obres és de 15 dies i s'iniciaran a partir de la
formalització de l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser
preceptiva aquesta a partir de la recepció de la present adjudicació.
El preu del contracte es fixa en 6.120,00 €, i 1.285,20 € d'IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.

El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
Segon. Autoritzar la despesa per import de 7.405,20 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 6.120,00 €, pressupost net, i 1.285,20 € en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, i, atès que no existeix , crédit adequat i
suficient un cop adoptat l''acord, es procedirà a la seva dotació de conformitat amb
l'establert a la Llei general Pressupostària.
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Ramón Brull Melich, regidor encarregat
del servei del cementiri municipal
Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i
comunicar a les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos ...
6. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS DE LA
CREACIÓ D'UNA TAULA DE TREBALL AMB REPRESENTANTS DEL SECTOR COMERÇ I
SERVEIS PER LA REDACCIÓ D'UN PLA DE REACTIVACIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL PEL
COVID-19
Proosta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos ...
7. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS DE LA
CREACIÓ D'UNA TAULA DE TREBALL AMB REPRESENTANTS DEL TEIXIT ASSOCIATIU
PER LA REDACCIÓ D'UN PLA DE CONTINGÈNCIA SOCIAL PEL COVID-19

Secretari Interventor

Alcalde

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra

