Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple ordinaria de data 23 de juliol de 2020
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 23 de juliol de 2020
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 14:45
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 29/06/2020
1. PLE EXTRAORDINARI DE DATA 29 DE JUNY DE 2020
Acta aprovada per unanimitat

Dació compte decrets
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 20 AL NÚM. 165
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. 20 al núm. 165 de 2020, amb
un total de 146, restant el Ple assabentat a l'efecte
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Resum per unitats
20 Alcaldia
5

Àrea intervenció

3

Ple

35 Registre
63 Àrea Secretaria
3

Sense unitat

1

Àrea tresoreria

3

Padró

12 Àrea de Serveis al Territori
1

Àrea de Serveis a la Seguretat i Mobilitat

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

3 de
febrer À r e a
2020intervenció
0000020 d e
2020

Baixa i nova liquidació rebut taxes N.Fix 183100201354

3 de
2020febrer
Alcaldia
0000021 d e
2020

Convocatòria de 'Ple Ordinaria de data 06 de febrer de 2020'

4 de
febrer À r e a
2020intervenció
0000022 d e
2020

Baixa i nova liquidació taxes N.Fix 183100201351

4 de
febrer
2020Alcaldia
0000023 d e
2020

Loreto Guasp Martí-Bar Hípica, liquidació via pública febrer-desembre 2019 i
gener 2020

4 de
2020febrer À r e a
0000024 d e
Secretaria
2020

Proposta Targeta aparcament individual discapacitat J.B.C

4 de
2020febrer
Alcaldia
0000025 d e
2020

Bar-Restaurant Lo Centro, liquidació via pública febrer-desembre 2019 i gener
2020

4 de
2020febrer À r e a
0000026 d e
intervenció
2020

Baixa i Nova liquidació rebut de Taxes N.Fix 183100200572/2019

5 de
2020febrer
Alcaldia
0000027 d e
2020

Enric Rollan Monteverde-Taller Gandia, liquidació via pública febrer-desembre
2019, gener 2020

5 de
febrer
2020Alcaldia
0000028 d e

Karen Tomas Mestre-Cafe&Pizza, liquidació via pública febrer-maig 2019,
gener 2020.

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data: 19/10/2020, 19/10/2020

2020
6 de
2020febrer
Alcaldia
0000029 d e
2020

Cristina Forastero Royo-Bar Stop, liquidació via pública febrer-maig 2019

6 de
2020febrer
Registre
0000030 d e
2020

Bar Musical Soterani, S.L., liquidació via pública juny-desembre 19, gener 20

7 de
2020febrer
Registre
0000031 d e
2020

Grigori Luchian Botnari-BarTiràs-Liquidació via pública juny-desembre 2019

7 de
2020febrer
Alcaldia
0000032 d e
2020

Convocatòria de 'C.I.Ensenyament, Cultura, Serveis Socials i Sanitat.'

7 de
febrer
2020Alcaldia
0000033 d e
2020

Convocatòria de 'C.I.Joventut, Festes i
Comunicació,Part.Ciutadana i Transparència.'

7 de
febrer
2020Alcaldia
0000034 d e
2020

Convocatòria de 'C.Informativa D'Hisenda i Especial de Comptes 11-02-2020.'

10 de
febrer À r e a
2020Secretaria
0000035 d e
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per discapacitat

10 de
febrer
2020Alcaldia
0000036 d e
2020

V.B.M-Liquidació ocupació via pública obres

10 de
febrer
2020Registre
0000037 d e
2020

MCC-Liquidació ocupació via pública obres

10 de
2020febrer
Alcaldia
0000038 d e
2020

GGM-Liquidació ocupació via pública obres

10 de
2020febrer
Alcaldia
0000039 d e
2020

MBN-Liquidació ocupació via pública obres

10 de
2020febrer
0000040 d e
2020

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 11/02/2020'

11 de
2020febrer
Alcaldia
0000041 d e
2020

JMCM-Liquidació ocupació via pública obres

2020-

11 de
febrer

Expedient

sancionador

infracció

F,Esports,Prom.Econòmica,

administrativa

gossos

potencialment
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0000042 d e
2020

Registre

perillossos

13 de
2020febrer À r e a
0000043 d e
Secretaria
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat Sr.
R.M.C

17 de
2020febrer
Registre
0000044 d e
2020

Memòria activitat Revetlla de Carnestoltes 2020

18 de
2020febrer
Alcaldia
0000045 d e
2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 20 de febrer de 2020'

24 de
2020febrer
Registre
0000046 d e
2020

Conveni de col·laboració Consell Comarcal Baix Ebre i Ajuntament de
Camarles desenvolupament del programa serveis d'intervenció socioeducativa
no residencials per a ninfants i adolescents

24 de
febrer
2020Registre
0000047 d e
2020

Conveni col·laboració Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de
Camarles Atenció Social Primària

24 de
febrer
2020Registre
0000048 d e
2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament
de Camarles pel servei d'ajuda a domicili

24 de
febrer
2020Registre
0000049 d e
2020

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Camarles
atenció a les persones amb dependències (Pro1deP)

24 de
febrer
2020Registre
0000050 d e
2020

Conveni col·laboració entre Ajuntament de Camarles i Consell Comarcal del
Baix Ebre per al funcionament del servei d'informació i atenció a les donesSIAD-

25 de
febrer
2020Alcaldia
0000051 d e
2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 27 de febrer de 2020'

26 de
2020febrer À r e a
0000052 d e
Secretaria
2020
27 de
2020febrer À r e a
0000053 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Quaranta-quatre núm. XX,
relacionada amb la llicència urbanistica 67/2018, a la Sra. L.E.C

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Quaranta-quatre núm. XX,
relacionada amb la llicència urbanistica 23/2019, al Sr. J.M.C:M

27 de
2020febrer À r e a
0000054 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-set núm. XX, relacionada
amb la llicència urbanística 05/2019, a la Sra. M.B.N

27 de
2020febrer À r e a
0000055 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Quaranta-sis, núm. XX,
relacionada amb la llicència urbanística 97/2019, al Sr. V.B.M

28 de
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2020febrer À r e a
0000056 d e
Secretaria
2020
28 de
2020febrer À r e a
0000057 d e
Secretaria
2020
2 de
2020març À r e a
0000058 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-set, núm. XX, relacionada
amb la llicència urbanística 44/2019, al Sr. M.C.C

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vuit núm. XX, relacionada amb
la llicència urbanística 47/2019, a la Sra. G.G.N

Proposta targeta d'aparcament individual per discapacitat al Sr. F.F.M

2 de
2020març À r e a
0000059 d e
Secretaria
2020

Proposta atogament targeta aparcament individual per a pesones amb
discapacitat, al Sr. M.V.F

2 de
2020març À r e a
0000060 d e
Secretaria
2020

Proposta atorgament targeta d'aparcament individual per discapacitat al Sr.
G.C

3 de
març À r e a
2020Secretaria
0000061 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-vuit núm. XX, relacionada
amb la llicència urbanística 61/2018, al Sr. R.B.P

3 de
març À r e a
2020Secretaria
0000062 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo
del Gànguil de Camarles, a la Sra. M.T

3 de
març
2020Registre
0000063 d e
2020

Conveni col·laboració Ajuntament de Camarles i Creu Roja de Deltebre

5 de
març
2020Alcaldia
0000064 d e
2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 10-032020.'

5 de
març
2020Alcaldia
0000065 d e
2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa de Joventut, Festes, Esports, Promoció
Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència el 10 de
març de 2020'

6 de
2020març
Alcaldia
0000066 d e
2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Serveis
Socials i Sanitat de 10 de març de 2020'

6 de
2020març
0000067 d e
2020

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 10/03/2020'

12 de
2020març
Registre
0000068 d e
2020
13 de
2020març
0000069 d e
2020

Proposta adjudicació d'un habitatge de lloguer social al Sr. A.G.J

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 17 de març de 2020'
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13 de
2020març À r e a
Secretaria
0000070 d e
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
d'abril
2020Registre
0000074 d e
2020

Mesures exccepcionals avocació de competències de l'Alcaldia

8
d'abril
2020Registre
0000075 d e
2020

Suspensió contractes estat d'alarma

17
d'abril
2020Registre
0000076 d e
2020

Reparació Pilars Formigó Bar Casal

21
d'abril
2020Registre
0000077 d e
2020

Aprovació inicial Projecte executiu Torre de la Granadella

24
d'abril
2020Registre
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.

7 de
maig À r e a
20200000083 d e
Secretaria

Compra agregada EPI's
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2020
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. XX
relacionada amb la terrassa – estructura metàl·lica del Bar Tiràs.

13 de
2020maig À r e a
0000086 d e
Secretaria
2020
13 de
2020maig
0000087 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-nou,
relacionada amb la llicència urbanística 18/2019, al Sr. D.M.S

núm.

X,

Àrea
de
Serveis a la Proposta liquidació ocupació via pública al Sr. J.M.M, carrer Un, núm. X
Seguretat i
Mobilitat

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

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer VINT núm. XX, 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
maig À r e a
2020Secretaria
0000091 d e
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
maig À r e a
2020Secretaria
0000092 d e
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
2020maig À r e a
0000093 d e
Secretaria
2020

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

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. 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

19 de
2020maig
Ple
0000096 d e
2020

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 22 de maig de 2020'

2020-

20 de
maig À r e a

Proposta de gual al carrer Setze núm. 7 i contragual al carrer Setze núm.X , Sr.
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0000097 d e
2020

Secretaria

28 de
2020maig À r e a
0000098 d e
Secretaria
2020
28 de
2020maig À r e a
0000099 d e
Secretaria
2020
29 de
2020maig
Padró
0000100 d e
2020
29 de
2020maig À r e a
0000101 d e
Secretaria
2020

Agustí RACÓ GOMBAU

Ocupació via pública carrer Nou, núm. 26, CONSTRUCCIONS DELTA TERRA
S.L.

Ocupació via pública, carrer VINT-I-VUIT, núm. XX Sra. J.R.C

Proposta d'aprovació xifres de població a 01/01/2020

Ocupació via pública, carrer VINT-I-NOU núm. XX, Sr. A.M.S

29 de
maig À r e a
2020Secretaria
0000102 d e
2020

Ocupació via pública, carrer NOU núm. XX, Sr.LL.P.B

1 de
juny
Àrea
2020Secretaria
0000103 d e
2020

Taxes i Preus públics: cobrament voluntària del 30/07/20 fins 02/11/20

1 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000104 d e
2020
1 de
Àrea
juny
2020intervenció
0000105 d e
2020
2 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000106 d e
2020

Proposta Ocupació via pública, carrer Vint-i-vuit, núm. XX, Sra. M.JM.S

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2018

Ocupació Via Pública, Pl. Don Diego de Leon, carrer Vint-i-tres, Sra. M.G.F

2 de
2020juny
Registre
0000107 d e
2020

Renovació conveni RESCAT

3 de
2020juny
Ple
0000108 d e
2020

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 05 de juny de 2020'

4 de
2020juny
Àrea
0000109 d e
Secretaria
2020
4 de
2020juny
Àrea
0000110 d e
Secretaria
2020
4

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer VINT-I-VUIT, núm. XX
relacionada amb la llicència urbanística 39/2020, a la Sra. N.M.R

Proposta liquidació ocupació via pública, febrer, març, abril i maig 2020, carrer
Vint-i-vuit, núm. XX, relacionada amb la llicència urbanística 38/2019, a la Sra.
M.J.M.S

de
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2020juny
0000111 d e
2020

Àrea
Secretaria

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Trenta núm. 13, relacionada
amb l’exposició de maquinària del TALLER GANDIA, representant Sr. ENRIC
ROLLAN MONTEVERDE

4 de
2020juny
Àrea
0000112 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-cinc, núm. 24,
relacionada amb la Terrassa del BAR TIRÀS, a la Sra. Georgiana Andreea
CUTAR.

4 de
2020juny
Àrea
0000113 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-vuit núm. XX, relacionada
amb la llicència urbanística 113/2020, al Sr. B.M.P

4 de
2020juny
Àrea
0000114 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, febrer, març i abril 2020, carrer UN
núm. X, relacionada amb la llicència urbanística 101/2019, al Sr. J.M.M

4 de
2020juny
Àrea
0000115 d e
Secretaria
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Quaranta-cinc núm. XX,
relacionada amb la terrassa del BAR HIPICA, M.L.G.M

4 de
juny
Àrea
2020Secretaria
0000116 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública amb un contenidor de runa al carrer
Sant Joan, núm. XX, relacionada amb la llicència urbanística 09/2017, a la Sra.
M.C.P.F

4 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000117 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-vuit núm. 9, relacionada
amb la Terrassa del BAR LO CENTRO.

8 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000118 d e
2020

Comunicació prèvia d'obres, Exp. 21/20 de Daniel Belloso Vázquez, per
reparació teulada i planta sotacoberta, amb emplaçament al Mas de la
Granadella, d'aquest municipi

8 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000119 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Vint-i-set, núm. 47, relacionada
amb la Terrassa Cafè & Pizza, a la Sra. KAREN TOMÀS MESTRE

8 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000120 d e
2020

Proposta liquidació ocupació via pública, carrer Trenta núm. 6, relacionada
amb la Terrassa del BAR MUSICAL SOTERRANI

8 de
Àrea
de
2020juny
Sol·licitud per afegir la pintura de la façana a l'Exp. 21/20 de llicència
Serveis al
0000121 d e
urbanística, a la Masia de la Granadella
Territori
2020
9 de
2020juny
Registre
0000122 d e
2020

Llicència de paternitat Sr. B.LL.P

10 de
2020juny
Registre
0000123 d e
2020

Aixecament suspensió termes i terminis administratius i processals d'acord
amb el Reial Decret 537/2020

10 de
2020juny
Àrea
0000124 d e
Secretaria
2020

Proposta atorgament llicència de gual al carrer Quaranta-quatre, núm. XX
sol·licitada per F.B.S
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11 de
2020juny
Registre
0000125 d e
2020

Actualització organigrama municipal emergència- DUPROCIM-

11 de
2020juny
Registre
0000126 d e
2020

Llicència urbanística per a ús de caràcter provisional per a construir una tanca
metàl·lica de 98 m2, SUD PP6 " La Granadella"

12 de
2020juny
Padró
0000127 d e
2020

Incoació expedient de baixa al Padró Municipal d'Habitants per inscripció
indeguda, en el domicili del carrer Quaranta, núm. X

15 de
2020juny
Alcaldia
0000128 d e
2020

Convocatòria de 'Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes 17 de juny de
2020'

15 de
2020juny
Registre
0000129 d e
2020

Proposta Contrate menor serveis assegurança Multirisc Edificis municipals

17 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000130 d e
2020

Proposta de llicència de Gual i Contra Gual al carrer Trenta-vuit, núm. X, Sr.
A.A.N

18 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000131 d e
2020

Rectificació de la Proposta d'ocupació de la via pública, relacionada amb la
terrassa del BAR MUSICAL SOTERRANI

18 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000132 d e
2020

Proposta 'Rectificació de la Proposta d'ocupació de la via pública, relacionada
amb la terrassa del CAFÈ & PIZZA.

22 de
juny
2020Registre
0000133 d e
2020

Conveni col·laboració prestació de serveis d'activitats en el lleure

22 de
juny
Àrea
2020tresoreria
0000134 d e
2020

Baixa i Nova Liquidació Rebut taxes N.Fix 183109901569

23 de
2020juny
Registre
0000135 d e
2020

Contractació menor serveis Assegurança Responsabilitat Civil Ajuntament

25 de
2020juny
Ple
0000136 d e
2020

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 29 de juny de 2020'

26 de
2020juny
Registre
0000137 d e
2020

Sol·licitud de Na Maria Cinta Gil Bo per a tornar a la jornada complerta a la Llar
d'Infants

26 de
juny
2020Àrea
0000138 d e
Secretaria

Proposta de Baixa del gual permanent al carrer Vint-i-un, núm. XX, Sr. R.V.F
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2020
26 de
2020juny
Àrea
0000139 d e
Secretaria
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat, Sr.
J.R.B.P

26 de
2020juny
Àrea
0000140 d e
Secretaria
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat a la
Sra. B.R.Q

29 de
Àrea
de Comunicació prèvia d'inici d'obres, Exp. 41/20 de J.P.P, per arranjament
2020juny
Serveis al parets i arrencar paviment amb emplaçament a la Pl. Deltebre, núm. X
0000141 d e
Territori
2020
29 de
2020juny
Àrea
0000142 d e
Secretaria
2020
29 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000143 d e
2020

Bonificació taxes d'escombraries per família nombrosa, Sra. C.G.B

Bonificació taxes escombraries per família nombrosa, Sr. JO.M.P.F

30 de
Àrea
juny
2020Secretaria
0000144 d e
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat,
Sra. A.S.M

30 de
Àrea
2020juny
Secretaria
0000145 d e
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat,
Sra. B.B.M

1 de
juliol À r e a
2020Secretaria
0000146 d e
2020

Resolució de l’expedient de baixes al Padró Municipal d'Habitants per
Inscripció Indeguda, en el domicili del carrer Vint núm. XX.

2 de
Àrea
de
Llicència d'obres menors per a construcció d'una tanca metàl·lica amb
juliol
2020Serveis al
emplaçament al C/ Illa de Gràcia núm. X (Lligallo del Gànguil)
0000147 d e
Territori
2020
3 de
Àrea
de
2020juliol
Comunicació prèvia d'inici d'obres, per a reparar filtracions d'aigua i substitució
Serveis al
0000148 d e
d'envans, amb emplaçament al C/ 28, núm. 37 d'aquest municipi.
Territori
2020
3 de
2020juliol
Registre
0000149 d e
2020

Comunicació prèvia d'inici d'obres per a lluir parfet amb morter, amb
emplaçament al C/ 25, núm. X

3 de
Àrea
de
Comunicació prèvia d'inici d'obres per a construir una tanca de 69 m. amb
2020juliol
Serveis al
emplaçament al polígon 15 - parcel·la XX d'aquest terme municipal.
0000150 d e
Territori
2020
3 de
Àrea
de
Comunicació prèvia d'inici d'obres per construir un mur al jardí, amb
2020juliol
Serveis al
emplaçament al C/ Llevant núm. X (LLigallo del Gànguil).
0000151 d e
Territori
2020
2020-

6 de
juliol À r e a

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat, Sr.
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0000152 d e
2020

Secretaria

A.N.B

6 de
Àrea
de
Comunicació prèvia d'inici d'obres, per a construir una tanca perimetral a la
2020juliol
Serveis al
parcel·la 123 del polígon 18 d'aquest terme municipal.
0000153 d e
Territori
2020
6 de
Àrea
de
Comunicació prèvia d'inici d'obres per a reformar bany i cuina amb
2020juliol
Serveis al
emplaçament al C/ 32, núm. XX - Escala A - Baixos 5ª, d'aquest municipi
0000154 d e
Territori
2020
6 de
Àrea
de
Comunicació prèvia d'inici d'obres de Nuria Beltràn Descarrega, per a reposició
2020juliol
Serveis al
del paviment existent amb emplaçament al C/ 25, núm. X d'aquest municipi
0000155 d e
Territori
2020
7 de
Àrea
de Comunicació prèvia d'inici d'obres de S.N.N, per a construir 2 planxers de 6x5
2020juliol
Serveis al m., amb emplaçament a l'Avgda. Conseller J. Navarro, núm. XX (Lligallos)
0000156 d e
Territori
2020
7 de
Àrea
de Llicència d'obres menors, Exp. 60/20, de E.B.B, per remuntar la teulada del
juliol
2020Serveis al magatzem, amb emplaçament al C/ Illa de Gràcia, núm. X (Lligallo del Gànguil)
0000157 d e
Territori
2020
8 de
juliol À r e a
2020Secretaria
0000158 d e
2020

Habitatge ús Turístic Pau Monteverde Redó

8 de
juliol
2020Registre
0000159 d e
2020

Subministrament menor Climatitzador Casal D'Avis i Centre de Dia

9 de
juliol
2020Registre
0000160 d e
2020

Subministre menor enganxines contenidors municipals

9 de
juliol À r e a
2020Secretaria
0000161 d e
2020

Proposta Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

10 de
2020juliol
Registre
0000162 d e
2020

Aprovació inicial Projecte Millora, manteniment i conservació Col·legi Sant
Angel

15 de
2020juliol
Registre
0000163 d e
2020

Renovació d'una Operació de Tresoreria

15 de
2020juliol À r e a
0000164 d e
Secretaria
2020

Proposta de baixa/liquidació de taxes núm. fix 183100201272

16 de
2020juliol
Alcaldia
0000165 d e
2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa Hisenda i Especial de Comptes, 20 de
juliol de 2020'
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Donar compte Juntes de Govern Local
3. DONAR COMPTE JUNTES DE GOVERN LOCAL DE DATES 20 I 30 DE GENER, 20 I 27
DE FEBRER I 17 DE MARÇ DE 2020
Donar compte de les Juntes de Govern Local de les següents dates:
Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2020.
Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2020.
Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2020.
Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020.
Junta de Govern Local de data 17 de març de 2020.
Restant el Ple assabentat a l'efecte
Aprovació definitiva compte general exercici 2018
4. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2018
Compte general de 2018 aprovat per unanimitat de tots els grups municipals

Fets
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del pressupost de l’exercici 2018
d’aquesta corporació.
En sessió de data 17 de juny de 2020 la Comissió Especial de Comptes va informar
favorablement al compte general.
El compte general amb l’informe de la comissió especial de comptes es sotmet a informació
pública al BOPT, tauler i seu electrònica de la Corporació.
En data 19 de juny de 2020 es publica en el BOPT núm.2020-3781 l’anunci d’informació
pública del compte general, iniciant-se el termini per poder presentar reclamacions,
reparaments o observacions.
Durant el termini d’exposició pública del Compte General de la corporació corresponent a l’
exercici de 2018, així com en els vuit dies més NO s’han presentat objeccions ni observacions.

Fonaments de dret
Art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Transcripció de l'acta número 2020-0000005 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
ANTONI NAVARRO SERRA - DNI *** (SIG) en data: 19/10/2020, 19/10/2020

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents
documents comptables:
Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.441.082,33 euros, un passiu
de 10.441.082,33 euros i un resultat de l’exercici de 39.205,78 euros.
Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
de 39.205,78 euros.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
3.340.736,33 euros, unes obligacions pendents de pagament de 3.161.804,90 euros,
unes desviacions positives de 48.856,30 euros i un resultat pressupostari ajustat de
130.075,13 euros.
Estat de canvis del patrimoni net de 8.160.874,24 euros i al final de l’exercici hi ha un
patrimoni net de 8.434.277,85 euros.
Estat de fluxos d’efectiu: el qual presentat els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 141.261,92 euros i s’
arriba a unes existències finals de 170.791,35 euros.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
Juntament amb la documentació complementària següent:
Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat locals i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències
finals de 170.791,35 euros.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat locals o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom
o raó socials de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i
els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat locals que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Els estats integrants i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

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.
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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

Aprovació inicial pressupost municipal, plantilla organica 2020
5. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 I PLANTILLA ORGÀNCIA.
8 vots a favor:
ERC: 4 vots favorables
LA VEU: 3 vots favorables
REGIDORA NO ADSCRITA: 1 vot favorable
Abstencions:
3 vots de JUNTS

Fets
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost.
2. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a la
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3. La secretaria ha emès informe en relació a la tramitació a seguir per a l’aprovació de l’
expedient.
4. La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost.
5. El pressupost general està integrat per:
El de la pròpia entitat
D’acord amb el següent detall:
AJUNTAMENT

PRESSUPOST D’INGRESSOS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

1.528.000,00

Capítol 1

1.500.299.20

Capítol 2

45.000,00

Capítol 2

1.049.630,00

Capítol 3

480.000,00

Capítol 3

30.100,00

Capítol 4

874.992,88

Capítol 4

176.550,00

Capítol 5

36.050,00

Capítol 5

Capítol 6

98.000,00

Capítol 6

Capítol 7

68.508,36

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

3.130.551,24

TOTAL

188.972,04

185.000,00
3.130.551,24

6. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació
del pressupost general de la corporació.
7.
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7. La intervenció ha emès:
a. INFORME FAVORABLE
8. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels principis que
estableix la Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès:
a. INFORME FAVORABLE
9. La Comissió Informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.

Fonaments de dret

1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals 8TRLRHL) estableix que el pressupost de l’entitat
local el forma el seu president i a ell si ha d’unir la següent documentació:
a. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b. Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
c. Annex de personal de l’entitat local.
d. Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
e. Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
f. Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa socials.
g. Un informe econòmic-financer, en el qual s’exposin les bases utilitzades per a l’
avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigides i les despeses de
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general,
proposat inicialment per l’òrgan competent d’aquells, s’ha de remetre a l’entitat local de
la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la
documentació detallada a l’apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot
d’aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l’entitat local, remetran a l’
entitat locals, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de
despeses i ingressos, així com els programes anuals d’actuació, inversions i
finançament per a l’exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que
sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes
autònoms, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat
per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l’
apartat 1 de l’article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d’
octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l’
acord d’aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el
pressupost general, no pot aprovar-se cap d’ells separadament.
5.
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5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
a. Plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys,
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal.
b. Programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils
amb capital íntegrament o majoritari municipal.
c. L’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils.
d. L’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar
reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten
reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual
hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la
província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i
la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que
contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020 d’acord amb l’
objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses
que l’integren, és el següent:
2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament per import de 3.257.587,33
€ d’acord amb el següent detall:

Despesa no financera
Capítol 1

1.500.299,20

Capítol 2

1.049.630,00

Capítol 3

30.100,00

Capítol 4

176.550,00

Capítol 5

0.00

Capítol 6

188.972,04

Capítol 7

0,00
Despesa no financera

2.945.551,24
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Regla despesa liquidació 2019

2.879.856,19

Regla despesa pressupost 2020

2.567.820,10

Marge compliment regla de la despesa

312.036,09

Marge compliment estabilitat

376.576,65

Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi
hagi finançament

312.036,09

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3.257.587,33

3. Aprovar la plantilla de personal, segons detall:
PLANTILLA ORGÀNICA 2020
A. PERSONAL FUNCIONARI D’HABILITACIÓ NACIONAL
1 Secretari-Interventor, grup A, subgrup A1, CD 26
B. PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 Administratius d’Administració General, grup C, subgrup CI, CD 22 i 17.
3 Auxiliars d’Administració General, grup C, subgrup C2, CD 15.
C. PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
1 Auxiliar Policia Local, grup AP, CD 11.
1 Auxiliar Policia Local, grup AP, CD 11 (interí)
6 Policia Local, grup C, subgrup C1, CD 15.
SUBESCALA TÈCNICA
1 Arquitecte tècnic, grup A, subgrup A2, interí
D. PERSONAL LABORAL
PERSONAL D’OFICIS
2 Oficial 1ª, serveis generals, contracte indefinit.
1 Oficial 1ª, electricista fontaner, contracte indefinit.
2 Peons, serveis generals, contracte indefinit.
1 Peó, serveis esportius, contracte indefinit.
1 Peó, medi ambient, contracte eventual.
1 Aux. Adm. Temps complet, contracte indefinit, Oficina turisme-radio.
1 Aux. Adm. Temps complet, atenció públic (vacant)
1 Aux. Adm. Temps complet, contracte indefinit. Centre Lectura-CAP Lligallos
4 Netejadores. Temps parcial, contracte indefinit.
1 Netejadora, Temps parcial, eventual reforç.
1 Recepcionista. Temps parcial, contracte eventual. Centre d’Interpretació de l’Arròs.
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SUBESCALA TÈCNICA
1 Mestre/a director/a en educació infantil. Temps complet indefinit.
1 Tècnic/a llar d’infants. Temps complet, contracte indefinit.
1 Tècnic/a llar d’infants. Temps parcial, contracte eventual.
1 Arquitecte tècnic. Temps parcial, contracte indefinit.
1 Directora. Temps parcial, contracte eventual. Centre de Dia.
2 Gerocultores. Temps complet, contracte eventual. Centre de Dia.
1 Infermera. Temps parcial, contracte eventual. Centre de Dia.
1 Fisioterapeuta. Temps parcial, contracte eventual. Centre de Dia.
PERSONAL EVENTUAL
1 Personal de confiança no permanent. Cap de protocol, assessora de l’Àrea d’
Ocupació i Joventut.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’
exercici al qual es refereix.
En el torn d'explicació de vot intervinguè la regidora Sra. Zaragoza ( JUNTS),
argumentant que quan l'equip de govern els va demanar fer propostes per al
pressupost 2020, ells van presentar-les i considera que no s'han debatut ni s'han
tractat, trobem a faltar:
1. l'Arranjament del magatzem del mercat, al seu dia es va dir que representava un perill i
per aixó es va apuntalar, també es va sol·licitar un informe tècnic al respecte i a la
partida pressupostaria adient no es preveu res.
2. Creació d'una partida per a la reconstrució social i econòmica, pel COVID-19
(Bonificació d'impostos, subvencions llibres , beques,
ajudes autònoms i
families pel COVID-19, ajuts al comerç local
3. Renovació de la Xarxa de Clavegueram
4. Reforma del Casal ( teulada)
5. Projecte Torre de Camarles
En canvii veiem que si que es contempla la venda de patrimoni per a la ubicació del tanatori,
continuem pensant que abans de tirar endavant, es deuria portar aquesta proposta a
Participació Ciutadana i consultar als veïns i veïnes de Camarles i Lligallos
Intervinguè l'Alcalde per a dir que respecte al tema del magatzem del mercat, es va fer una
inspecció per part dels serveis tècnics municipals, en la qual va quedar clar que no hi havia un
perill immediat i que de moment era suficient amb l'apuntalament, no obstant es preveu
aquesta inversió per al proper pressupost municipal de 2021.
En quant a la reforma del casal ( teulada) manifestà l'Alcalde que els tècnics van afirmar que la
teulada si no es toca no hi ha perill.
Intervinguè novament la regidora Sra. Zaragoza ( JUNTS), per a tornar a incidir en el Projecte
de la Torre de Camarles, que va redactar la URV, amb un cost aproximat de uns 26.000,00 €,
que la Torre acull visitants i que per tant representa un perill, per la qual cosa considera que es
tindria que haver abordat i inclús haver-se presentat com a inversió al PAM 2020-2023.
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Intervinguè la regidora d'Hisenda Sra. Marta Mora (ERC) per a dir que es cert que el grup de
Junts va presentar un escrit amb una sèria de propostes per al pressupost municipal de 2020.
Que es va celebrar una reunió amb els portaveus per a la parlar del tema, si bé la sol·licitud va
entrar per registre el dia anterior a les 12 de la nit, tractatant-se punt per punt tots els temes
proposats.
Intervinguè la regidora Sra Zaragoza ( JUNTS) per a dir que de tot el que es va presentar, no
s'ha considerat res.
Prenguè paraula novament la regidora Sra. Marta Mora (ERC) per a dir que en quant a les
ajudes pel COVID al pressupost municipal, figura una petita partida per a autònoms i ajuts a
families d'uns 25.000 ,€.,la quantitat que demana el grup de JUNTS ( 60.000,00€) no es
possible, ja que el pressupost no dona per a més, per tant la partida es inferior, no s'ha pogut
dotar de més diners.
En quant a la Reforma de la Torre de Camarles, la regidora diu que no hi havia cap subvenció
per a abordar l'execució de l'obra en qüestió.
Intervinguè la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a dir que per al projecte de la Torre es va
demanar subvenció al PEXI de la Diputació, però no va entrar , i llavors es va optar per la "
Renovació de la Xarxa del Clavegueram a la vora canal".
Continuà la Sra. Zaragoza per a dir que quan ella i el seu equip de govern van sortir de
l'ajuntament, per canvi de legislatura, van deixar un romanent de 145.000,00 Euros. Considera
que aquesta obra podria haver anat al PAM 2020-2023 o al PUOSC de la Generaliat, en canvi
s'ha optat pel altres obres i la Torre no s'ha ficat. Continuà dient que la Torre rep gent i visitants
i que no està en condicions de seguretat, demana que els S.T.M facin un informe sobre la
viabilitat i seguretat de la Torre per a acollir gent i visitants.
Intervinguè l'Alcalde per a dir que tant sols hi ha hagut un visitant enguany i que ara esta
tancada i que també i degut a la Borrasca Glòria s'han tingut que fer moltes actuacions en
camins municipals,d'entre altres.
Intervinguè la regidora Sra. Barbara Curto ( JUNTS) per a dir que la sol·licitud amb propostes
per als pressupostos, va entrar a les 12 de la nit, ja que tot era molt apretat de terminis.
Considera que en aquestos mesos de pandèmia ens podiem haver reunit per a debatre
propostes.
Intervinguè a l'efecte la regidora d'Hisenda Sra. Marta Mora (ERC) per a dir que el pressupost
de l'any 2019, quan vostés eren a govern, es va aprovar al maig de 2019, i con tinua dient que
efectivament la pandèmia ens ha enrraderit en tots els assumptes municipals, per la situació
d'emergència viscuda.
Intervinguè novament la regidora Sra. Barbara Curto ( JUNTS) per a dir que els pressupostos
tenien que haver estat " inclussius" i no " unilaterals"
Per al·lusions intervinguè la regidora d'Hisenda Sra. Marta Mora (ERC) la qual constestà dient
que també el grup de Junts podia haver presentat les propostes abans, ni aquell dia, ni a les
12 de la nit, ja que la informació dels pressupotos sel's va fer arrivar una setmana abans de la
reunió.
Intervinguè el regidor Sr. Elíes Bonet (JUNTS) per a dir que el seu grup en 7 dies va enviar les
propostes, vuit hores abans de la reunió.
Intervinguè l'Alcalde per a dir que per al proper any tot s'agilitzarà més i tot es presentarà
abans, tant els comptes anuals com el pressupost municipal.
Per últim intervinguè la regidora Sra. Barbara Curto (JUNTS) per a preguntar si tal com es
reflexava a la plantilla orgànica es creava una plaça de personal eventual.
Contestant l'Alcalde que sí, que era una plaça de personal eventual, càrrec de confiança de
l'Alcaldia, cap de protocol i assessora de l'àrea de joventut i ocupació
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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

Aprovació Festes Local any 2021.
6. APROVACIÓ FESTES LOCAL ANY 2021
Aprovat per unanimitat
Atès l'escrit del Departament de treball, Afers socials i Familíes de la Generalitat de Catalunya,
en el qual es sol·licita acord del Ple municipal per a escollir les dues Festes Locals per a l'any
2021,
Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius a Catalunya,
Vist l'establert a l'artcile 37.2 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de l'Estatut dels treballadors, en el qual s'indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d'octubre en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius
El Ple municipal per unanimitat de tots els grups municipals acorda aprovar les següents
Festes Locals 2021 al municipi:
24 de maig de 2021
7 de desembre de 2021

Aprovació pròrroga contracte concessió del servei de l'aigua potable al municipi.
7. PRÒRROGA CONTRACTE QUE REGEIX LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D'AIGUA
POTABLE
8 vots favorables
4 vots favorables d'ERC
3 vots favorables de LA VEU
1 vots favorable Regidora no adscrita
Abstencions
3 del grup de JUNTS
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Fets

El Sr. Marc Pifarré Estrada, en nom i representació de la mercantil COMPANYIA GENERAL D’
AIGÜES DE CATALUNYA S.A , presentà escrit de data 31/01/2020 i 14 /05/2020 manifestant
que com a concessionària del servei de subministrament d’aigua al municipi, en virtut del
contracte subscrit en data 19 de juliol de 2001 i prorrogat per un període de 10 anys, ha
realitzat un anàlisi de la situació actual del servei i ha proposat executar una sèrie d’inversions,
encaminades a garantir i optimitzar l’eficiència hidràulica i la qualitat de l’aigua subministrada,
així com la prestació de nous serveis de valor afegit.
En aquest sentit la COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA S.A, ha realitzat un
estudi tècnic-econòmic que planteja l’amortització de diferents inversions a llarg termini,
mitjançant l’ampliació del termini de durada del contracte, previst al pacte quart del contracte
signat:
“ QUART.- El termini de la concessió serà de 10 anys, comptadors des de la data de la
signatura del contracte. L’anterior termini es podrà prorrogar tàcitament per iguals períodes fins
al màxim legal permès, si cap de les parts manifesta el contrari, de manera fefaent, com a
mínim un any abans de la data de la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues”.

Les inversions i acords resultants es resumeixen a continuació
MILLORES PROPOSADES

IMPORT

Implantació Telelectura

188.934 €

Renovació de la xarxa

225.000 €

Total

413.934 €

La companyia Aigües de Catalunya, es compromet a realitzar les següents millores
Implantació del pack tecnològic a fi de tenir un major control del funcionament de la
xarxa i millorar la qualitat del servei

Aplicar un augment tarifari de 2,014 €/abonat/mes per poder executar aquestes
inversions, actualitzant la tarifa anualment segons l’IPC.
Reduir el preu dels drets de connexió, que formen part de l’alta, passant de 421,06 € a
140 € ( IVA exclòs)
Crear una tarifa social per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, per a
persones perceptores de pensions mínimes contributives i per a col·lectius d’especial
protecció
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Crear una tarifa per a famílies nombroses, monoparentals o amb grau de discapacitat
superior al 75%

Fonaments de dret

1.-Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics, i donat que el mateix s’ha formalitzat
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, es regirà per la normativa anterior que resulti d’aplicació, és a dir, el RDL 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, ( TRLCSP), en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada
i règim de pròrrogues.
2.- Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics baix la modalitat de concessió
administrativa, mitjançant el qual l’Administració encomana a una persona, natural o jurídica, la
gestió d’un servei públic, que es regularà per la normativa e contractació i per les disposicions
especials del respectiu servei. Tot això de conformitat amb l’establert als articles 154 i següents
del TRLCSP.
3.-Articles 153 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’
Obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant a les disposicions generals sobre serveis
públics locals i articles 228 a 265 del mateix cos legal, en quant a la gestió indirecta dels
serveis públics i la concessió.
4- La gestió del servei s’haurà de portar a terme de conformitat amb l’establert al Plec de
Clàusules administratives d’explotació i tècniques, el reglament del servei, l’oferta presentada
per l’adjudicatària.
5.-D’acord amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’adopció del present acord requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
6.- Pel que fa a la competència, de conformitat amb l’establert a la Disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, correspondria al
Ple de l’Ajuntament.

7.- Disposició Addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
8.-Disposició Addicional Vuitena del RDL 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures
de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de
la COVID-19 (RDllei 17/2020).
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- L’aprovació de les esmentades inversions i acords per prorrogar el contracte de
concessió del servei d’aigua al municipi a la empresa COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE
CATALUNYA S.A , per un període de deu anys més, que finalitzaria el 19 de juliol de 2031.
Segon.- Comunicar aquest acord a la empresa Aigües de Catalunya S.A, per al seu
coneixement i efectes.

En el torn d'explicació de vot intervingué la regidora Sandra Zaragoza Vallés ( JUNTS) , per a
motivar l'abstenció del seu grup dient "que el servei que Aigües de Catalunya ha prestat a
n'aquest ajuntament ha estat prou bo, el tracte molt bo i estem contents de que sigui aquesta
companyia la que continuï prestant el servei de l'aigua potable al municipi."
Dit lo anterior, com a grup municipal ens sobta que ara la quantitat de les millores proposades
sigui d'uns 400.000,00 Euros, quan fa deu anys era de 600.000 €, i que a la
vegada se'ns proposi un increment tarifari de 2,014 €/abonat mes , quan en contrapartida
l'inversió es menor.
Contestà l'Alcalde Sr. Navarro (ERC), manifestant que les millores que ofereixen,d'entre altres "
la instal·lació de comptadors intel·ligents, reducció del preu de connexió, creació d'una tarifa
social per a diferents col·lectius" representarà una inversió forta que com a
contrapartida haurà suposat una m'erma per a poder arribar a la quota dels 600.000€ i a la
vegada un gran estalvi en el consum d'aigua al municipi..
També el regidor Sr. Olid ( LA VEU), posà de manifest que si la inversió ara es menor també
s'ha de tenir en compte la reducció en els preus pels drets de connexió.
Intervinguè Secretaria per a dir que, a més a més les tarifes, no havien sofert cap augment,
des de aproximadament uns quatre anys, contestant la Sra. Zaragoza (JUNTS)
que recorda que l'increment de tarifes va passar quan ella estava a govern.

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

Aprovació inicial Modificació puntual Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.
8. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES PER INCLOURE UNA
EDIFICACIÓ RURAL EXISTENT AL CASTELL DE LA GRANADELLA I CORREGIR LA
QUALIFICACIÓ DEL SNU QUE LI AFECTA
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Modificació puntual aprovada per 7 vots favorables, el que representa el quorum de la
majoria absoluta , en relació al nombre d'onze que legalment constitueixen la Corporació:
4 del grup d'ERC i 3 del grup de La Veu del Poble
4 abstencions 3 del grup de Junts i 1 de la regidora no adscrita

Fets
1.1. Per Provisió de l’alcaldia de data 3 de febrer de 2020 es va iniciar l’expedient de
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, “ Modificació del catàleg de Masies per
incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la
qualificació del SNU que li afecta”
1.2. En data 19 de novembre de 2019 es va sol·licitar a l'Oficina Territorial d'Avaluació
Ambiental de les Terres de l’Ebre declaració sobre la no subjecció a avaluació ambiental
estratègica de la modificació del POUM, d'acord amb la DA 8a apartat 6.e de la Llei 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica.
1.3. En data 9 de gener de 2020 l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de les Terres de l’
Ebre resol determinar que la modificació puntual del Catàleg de masies i cases rurals del Pla d’
Ordenació urbanística municipal del terme municipal de Camarles no té efectes significatius
sobre el medi ambient i , per tant no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica .

Fonaments de dret
1.4. En data 4 de febrer de 2020 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment legal a seguir.
Article 57.1 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme
Article 117.1, 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme
Article 23.2 del RLU
Article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal “
Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al
castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que li afecta”
SEGON. Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya ,en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, als
efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans
telemàtics a la web municipal i al Tauler d’anuncis municipal.
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Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència als ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a
les consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat.
TERCER. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades per al seu coneixement i
efectes.
En el torn d'explicació de vot, la regidora Sra. Zaragoza ( JUNTS) motivà la seva abstenció
dient, que la compra de la masia amb la finalitat de construir un hotel rural, està generant
problemes.En primer lloc el comprador , va sol·licitar a l'Ajuntament una comunicació d'obres
per a fer una reparació de teulada i pintar façana., pareix ser que les obres no s'adapten a la
sol·licitud de comunicació, ja que s'estan fent més coses rehabilitació interior de l'immoble,
modificar el pinar per a convertir-ho en un jardí amb piscina, tallar pins, etc....
Per altra banda també hi han hagut problemes amb els veïns i la Policia Local ha tingut que
intervenir per un tema de dret de pas. Per tant crec que tot aixó ja parteix amb un defecte de
forma i considera que des de l'Ajuntament es tindria que comprovar si les obres demanades
s'ajusten a la realitat. A l'efecte la regidora manifesta que es coneixedora d'una carta de la que
disposa i que els veïns han tramés a l'Ajuntament amb data 24 de juliol, i sol·licitant una
inspecció presencial per part dels serveis tècnics municipals a l'efecte de certificar si les obres
coincideixen o no amb la comunicació prèvia sol·licitada i atorgada .
Intervinguè l'Alcalde per a dir que en primer lloc , ni hi ha cap defecte de forma a l'expedient, ni
l'Ajuntament es coneixedor oficialment d'aquesta carta, paraules que són ratificades per la
secretaria de la coporació en el sentit de dir que a data d'avui no consta al registre d'entrada
de documents, cap escrit al respecte, que quan arribi ja es pasarà als serveis tènics municipals
per a que informen i certifiquin .
Intervinguè l'Alclade per a dir que respecte al tema dels pins, s'havia posat en contacte amb el
Departament d'agricultura de la Generalitat, manifestant-li que els pins es poden tallar
únicament quan no estiguin catalogats, com és el cas que ara ens ocupa., i que per tant ell
mateix havia donat el permís per a fer-ho-..
Per últim intervinguè novament la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a finalitzar dient que el
seu grup s'abstindrà per la sospita de possibles irregularitats en l'expedient.

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

Informe de l'Alcaldia.
9. INFORMES DE L'ALCALDIA.
10. PUOSC 2020-2023
L'Alcalde informà de la informació pública del PUOSC 2020-2023
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Línia d'invesió Ajuntament de Camarles obra: Condicionament d'una part del carrer Sant Joan
, entre la plaça de l'Església i el Canal Nou amun una puntuació total de 12,8362, anualitat
proposada 2024,pressupost subvencionable 491.280,95 i subvenció 70.003,54 €
Línia Petits Municipis Ajuntament de Camarles obra: Condicionament d'una part del carrer
Sant Joan , entre la plaça de l'Església i el Canal Nou amb una puntuació total de 16,4181,
anualitat proposada 2024,pressupost subvencionable 491.280,95 i subvenció 120.000,00 €
11. RENOVACIÓ CONVENI CESSIÓ D'ÚS MOLÍ DE L'ARROS I MAGATZEM
L'Alcalde informà que s'havien renovat aquestos dos convenis signats al juny de l'any 2013, per
set anys més , en les mateixes condicions
12. REUNIÓ ALCALDES AFECTATS PER L'AP-7
L'Alcalde informa que els Alcaldes afectats pel no cobrament de l'IBI de Característiques
especials AP-7 havien tingut una reunió i que es faria una carta al Ministeri en la qual es
manifestaria el greu perjudici per a les arques municipals i a més que no hem tingut cap
comunicat oficial en el qual se'ns digui que deixarem de cobrar aquest impost, en el cas de
Camarles -92.000,00 Euros, ja que tot el que sabem es per BASE Gestió d'Ingressos Locals.
13. REUNIÓ AMB EL DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT , COVID-19
L'Alcalde informà de la reunió mantinguda amb el Delegat del Govern de la Generalitat, pel
tema del COVID, dient que s'havien fet 55 proves, pel tema dels contagis a la discoteca de
Peníscola, gent afectada als municipis d'Alcanar i La Sènia
14. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE " CRIMS I ENGANYS" PER JOSEP AGUSTÍ MARTÍ PONS
L'Alcalde informà de la presentació avui dia 23 de juliol del Llibre " Crims i Enganys" pel veí
Josep Agustí Martí i Pons, per la qal cosa quedeu tots convidats a l'acte
Proposicions urgents.
15. PROPOSICIONS URGENTS.
No n'hi varen haver
Precs i preguntes.
16. PRECS I PREGUNTES.
17. PREC DE GRUP DE JUNTS "DONACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES A SESSIONS DEL MES
DE JUNY A CARITAS- BANC D'ALIMENTSLa regidora Sra. Zaragoza, manifestà que igual que al Nadal es va renunciar als lots, ara
i seguint la mateixa línia per solidaritat ,es proposa que les assistències a sessions del mes
de juny es donin a CÂRITAS per al Banc d'Aliments, proposta a la que es va unir la regidora
Montserrat Bonet Caudet
18. PREC DEL GRUP DE JUNTS EMPLAÇAMENT TANATORI AL MUNICIPI
La regidora Sra. Zaragoza manifestà que un altre prec seria que es portés a Particiapació
Ciutadana i consulta de tots els veïns del municipi, Camarles i LLigallos, el tema del Tanatori i
la seva ubicació a la parcel·la situada als Sequers ( sortida Camarles-Ampolla).
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19. PREGUNTA DEL GRUP DE JUNTS SOBRE UNA FUTURA MOCIÓ DE LA VEU DEL
POBLE
La regidora Sra. Zaragoza ( JUNTS) preguntà que la Veu del Poble al Facebook havia
manifestat que al proper Ple ordinari portaría una moció de reconeixement a tot el personal de
l'Ajuntament per la seva tasca durant la pandèmia del COVID-19.
El regidor Sr. Brull ( La Veu) manifestà que efectivament així serà.
A l'efecte la Sra. Zaragoza manifestà quer podríem tenir coneixement d'aquesta moció i de
quan serà el Ple , per si el seu grup considera adient sumar-se a la mateixa. Considera que
tenim que fer les coses amb més antela·lació, per tant prega que respecte als Plens ordinaris,
s'avisi amb antel·lació suficient per si des de el seu grup es vol incloure alguna cosa i no
tinguem que anar sempre a proposicions urgents i que també es compleixin els terminis legals.
20. PREGUNTA DE LA REGIDORA SRA. BÀRBARA CURTO CAMISÓN (JUNTS) TEMA
CARTES DE FELICITACIÓ ALS ALUMNES DE FINAL D'ETAPA EDUCATIVA
La regidora Sra. Bàrbara Curto va preguntar respecte a l'enviament de les cartes de felicitació
als alumnes de final d'etapa educativa ESO i BAT, quins criteris es van seguir per a felicitar a
alguns alumnes i a altres no? Renonèix que no obstant aixó la iniciativa es fantàstica.
Contestà la regidora de Participació Ciutadana Sra. Marta Mora (ERC) manifestant que es
tractava de felicitar als alumnes pel canvi de cicle i dels que es graduaven i que a acusa a de
la pandèmia no ho van poder fer. Diu la regidora que es van basar en les dades del
padró d'habitants municipal . Afegeix que des de els centre educatius no es va facilitar cap
tipus d'informació, per la Llei de Protecció de Dades, i inclús alguns pares no van voler facilitar
ni donar cap dada.
La regidora Marta contestà a la regidora Bàrbara que si ella conèix algun altre sistema millor
que ho digui. La regidora Sra. Curto manifestà que ella està per a sumar iniciatives, ,però que
enguany que teniem el millor expedient acadèmic la pregunta és a n'quest alume/a se li ha
felicitat?. Considera que es tenia que haver demanat ajut a persones i joves de l'ESO i BAT,
per a que facilitèsin dades.
Contestà la regidora Sra. Marta Mora(ERC) dient que llavors si s'explica a algú de que anirà la
sorpresa aquesta deixa de ser-ho per a l'alumne.. Afegeix la regidora que va enviar un correu
electrònic als tres directors dels centres educatius, demanant informació, i que no li van
contestar..Considera que tots els alumnes no cursen a l'IES de Camarles, per tant la carta no
es pot enviar a tots els IES de la comarca., afegeix que es més complicat del que sembla, per
tant al final t'has de basar en les dades del padró d'habitants municipal.
La regidora Bàrbara Curto (JUNTS) manifesta que hi han alumnes que han sofert perque no
han rebut aquesta felicitació.
La Regidora Marta Mora demana disculpes pels fets i diu que al BIM s'h publicat una felicitació
general per mèrits acadèmics i personals a tot l'alumnat de canvi de cicle i del que es tenia que
haver graduat i no ho ha pogut fer.
Intervinguè la regidora Patricia Andrès Valldepèrez ( La Veu) per a dir que ella es va interessar
en aquest tema i és cert que l'IES no va contestar a la informació sol·licitada des de
l'Ajuntament.
Per a finalitzar la regidora Marta Mora digué que per al proper any tindem que millorar, ja que
aquest any amb la pandèmia pel COVI-19 tot ha estat diferent i molt complicat
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21. PREGUNTA DE LA REGIDORA BÀRBARA CURTO CAMISÓN ( JUNTS) TEMES EN
MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA
La regidora Sra. Bàrbara Curto preguntà:
1er.- Respecte a la pnadèmia del COVID-19 es van limitar els accessos per a poder entrar al
municipi? es va identificar a la gent que entrava? quins controls es van fer i quantes
actes policials es van aixecar?
Contestà l'Alcalde dient que es va optar per no tancar el poble, que la Policia Local va aixecar
unes 30 actes apreoximadament i sempre en coordinació amb Mossos i que de tot aixó sortira
una noticia al proper BIM.
2n.-Referent a uns fets ocorreguts a principis del mes de maig, a les xarxes social de
l'Ajuntament es diu " que la Policia local va actuar per un avís dels veïns....... Manifesta que
com a regidora va entrar un escrit a l'Ajuntament en el que exposava que apareixia una
publicació a les xarxes socials de l'Ajumntament referent a juna noticia que deia " s'activa
l'operatiu policial fruit d'un avís" sol·licitant se'm faciliti un registre d'incidències i trucades de la
poilicia del 10 de maig,i la Policia Local li contestà que va actuar perquè va detectar sorolls,
per tant la regidora sol·licita es rectifique aquesta noticia i es digui que la Policia Local va actuar
d'ofici, perque va detectar sorolls, i no per un avís dels veïns.
22. PREGUNTA DE LA REGIDORA MONTSERRAT BONET CAUDET ( REGIDORA NO
ADSCRITA) CANVI EN LA DIRECCIÓ DE LA LLAR D'INFANTS
La regidora Sra. Montserrat Bonet preguntà sobre el canvi en la Direcció de la Llar d'Infants
Municipal.
La Regidora Sra. Patricia Andrés ( La Veu) intervinguè per a explicar com va anar tot fins a
arrivar al mes d'e juliol i al canvi en la Direcció de la LLar d'Infants.
En primer lloc dir que el 8 de gener de 2020 la Sra. Carme Gonzàlez Boràs presentà un escrit,
en el qual manifestava la seva voluntat de deixar el càrrec de Directora de la Llar d'Infants
municipal, per motius personals. A la vista d'aquests fets, i seguint en tot moment els criteris del
Departament d'Ensenyament, es va sol·licitar el nomenanent d'una nova directora de la Llar
amb caràcter provisional, ja que la tècnica , la Sra. Cinta Gil Bo, havia demanat reducció de
jornada per a tenir cura d'un fill petit i no podia ocupar-se de la Direcció del Centre.
A data d'avui la Generalitat encara no ens ha constestat, però la Sra. Cinta Gil Bo ha demanat
la jornada sencera i s'ha oferit com a Directora de la LLar, acceptant l'Ajuntament i manifestant
el seu nomenament en breu com a nova directora de la LLar, per tenir la qualificació
professional adequada per a l'esmentat lloc de treball i gaudir en aquests moments de jornada
complerta.

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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