
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Ple extraordinari 30 de desembre de 2020
Ens: Ajuntament de Camarles

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

Josep Antoni Navarro SerraPresident/a: 
Teresa Roca CastellSecretari/ària: 

30 de desembre de 2020Dia: 
10:00Hora d'inici: 

10:25Hora de finalització: 
Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeetLloc: 

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. Montserrat Bonet Caudet (R.N.A.)

Excusen la seva assistència:

Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)

ACORDS

 LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

PLE EXTRAORDINARI URGENT 24 DE NOVEMBRE DE 20201. 

Acta aprovada per unanimitat

 DACIÓ COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2020

DACIÓ COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER 20202. 

El Ple municipal resta assabentat a l'efecte, si bé la regidora Sra. Zaragoza ( Junts) manifesta
que no visualitza a la proposta l'annex del Pla anual de control financer del que es parla al Ple.
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1.  
2.  
3.  

a.  

Intervenint secretaria per a dir, que l'annex figura a l'informe d'intervenció i dins del propi
expedient amb núm. 482, que allí trobarà tota la informació. De moment no es tracta d'aprovar
res, tant sols donar compte al Ple.

El Ple municipal resta assabentat

Fets

La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control financer.
El ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern
La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 2020 d’
acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Fonaments de dret

1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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 (TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’
activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
 
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació.
Aquestes actuacions consisteixen en:
 

L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular,
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
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a.  

b.  

c.  

electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’
article 12.2 de la LRCF.
La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques
empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica i dels consorcis adscrits.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat
local i els seus ens dependents.
6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans
i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats,
mitjans i temps previst per a la seva consecució.

En conseqüència, :S'ACORDA

 
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer elaborat per
la intervenció, per a l’exercici 2020.
 

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

 MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL ESTATUTS TAULA DE CONSENS PEL DELTA

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL ESTATUTS TAULA DE CONSENS3. 

Aprovat per unanimitat

Fets

Atès que per acord del Ple municipal de data 5 de juny de 2020, es van adoptar els següents
acords:
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“
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.
 
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.”
 

Fonaments de dret

Atès que el Registre d’Associacions del Departament de Justícia ha donat el vistiplau a la
proposta de modificació de l’article 4 dels estatuts de l’Associació per quant segons l’esmentat
registre presentava una lleu incoherència, quedant redactat de la següent manera :
 
“Capítol II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions
Article 4
 
1. Són membres fundadors  de l’Associació Taula de Consens pel Delta elsFormen part
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.
 
2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera
lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
 
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.
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Alcalde President

Josep Antoni Navarro Serra

Secretari Interventor

Teresa Roca Castell

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.
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.”
 
Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i per tant l’
Ajuntament de Camarles com ma membre de l’Associació de la TAULA DE CONSENS PEL
DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació sense que això suposi un tràmit de
modificació dels esmentats estatuts aprovats definitivament.
 

En conseqüència, :S'ACORDA

1r.- Donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació
Taula de Consens pel Delta.
2n.- Facultar a l’Alcalde-President per a signar la modificació dels esmentats estatuts als
efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.
3r.- Notificar el present acord a la resta DE MUNICIPIS I ENS MEMBRES DE L’Associació.
 
 

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
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