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Identificació de la sessió
Sessió: Ple Ordinaria, 25 de febrer de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 25 de febrer de 2021
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 13:30
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet
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
LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1. PLE ORDINARI, 29 D'OCTUBRE DE 2020
Acta aprovada per unanimitat dels presents

2. PLE EXTRAORDINARI 30 DE DESEMBRE DE 2020
Acta aprovada per unanimitat dels presents

3. PLE EXTRAORDINARI URGENT, 20 DE GENER DE 2021
Acta aprovada per unanimitat dels presents
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4. PLE EXTRAORDINARI URGENT, 21 DE GENER DE 2021
Acta aprovada per unanimitat dels presents
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DACIÓ COMPTE DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA.
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 237 AL NÚM. 274
DE 2020
El Ple resta assabentat
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. 237 al núm. 274 de 2020,
amb un total de 38.
Resum per unitats
18 Alcaldia
16 Àrea Secretaria
2

Sense unitat

1

Àrea de Serveis al Territori

1

Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

2 1
2020d'octubre
0000237
de 2020

Alcaldia

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 23 d'octubre de 2020'

2 1
2020d'octubre
0000238
de 2020

Àrea
Proposta de resolució expedient sancionador Josep Serral Zaragoza gos
Secretaria perillós

2 3
2020d'octubre
0000239
de 2020

Alcaldia

Convocatòria de 'C.I. extraordinària de Governació, Urbanisme, Industria,
Medi Ambient, Agricultura i Serveis de 27/10/2020'

2 6
2020d'octubre
0000240
de 2020

Alcaldia

Convocatòria de 'Ple ordinari, 23 d'octubre de 2020'

2 7
2020d'octubre
0000241
de 2020

Alcaldia

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 29 d'octubre de 2020'

2 8
2020d'octubre
0000242
de 2020

Àrea
Targeta aparcament individual per discapacitat, Sr. JOSEP BLANCH PIÑOL
Secretaria

6
de
2020novembre
0000243
de 2020
2020-

6

de

Convocatòria de 'Comissió Informativa d' Hisenda i Especial de Comptes.'

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Serveis
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0000244 novembre Alcaldia
de 2020

Socials i Sanitat.'

6
de
2020novembre Alcaldia
0000245
de 2020

Convocatòria de 'C.I.Joventut, Festes f.,Esports,Prom.Econòmica,
Comunicació,Participació Ciutadana i Transparencia.'

6
de
2020novembre Alcaldia
0000246
de 2020

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 09/11/2020'

9
de
2020Àrea
Proposta baixa/liquidació de taxes núm. fix 183100200278, Sara Maria
novembre
0000247
Secretaria CAUBET PRINCEP / Francisco Jose GIL MASCARELL
de 2020
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11
de
2020novembre Alcaldia
0000248
de 2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 16 de novembre de 2020'

12
de
2020Àrea
PROPOSTA TARGETA D'APARCAMENT PER DISCAPACITAT, SR. JOSE
novembre
0000249
Secretaria PINO BO
de 2020
17
de
2020Àrea
Proposta baixa/liquidació de taxes núm. fix 183109901945, Hereus de
novembre
0000250
Secretaria Milagros ROVIRA LEON / Noemí MASIA FORNOS
de 2020
18
de
2020Àrea
Proposta baixa rebuts taxes i nova liquidació Taxes i p.p. núm. fix
novembre
0000251
Secretaria 183109901732
de 2020
19
de
2020Resolució Alcaldia ordenant informe als Serveis Tècnics municipals, sobre
novembre Secretaria
0000252
les actuacions dutes a terme objecte de l'expedient
de 2020
19
de
2020novembre Alcaldia
0000253
de 2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 26 de novembre de 2020'

20
de
2020Àrea
novembre
Proposta Inici expedient
0000254
Secretaria
de 2020
23
de
2020Àrea
Proposta baixa/nova liquidació rebuts Taxes i p.p. núm. fix 183100200989
novembre
0000255
Secretaria Sinfines Miralles SL / Banco Santander SA/ BBVA
de 2020
23
de
2020Àrea
Proposta baixa/nova liquidació de Taxes i p.p. núm. fix 183109902045
novembre
0000256
Secretaria PASCUA CRUA Maria Barbara/ ALSO GAS Maria Mercè
de 2020
23
de
2020novembre Alcaldia
0000257
de 2020

Convocatòria de 'Ple extraordinari urgent 24 de novembre de 2020'

27
d e Àrea de
2020novembre Serveis
Instal·lació grua desmuntable
0000258
de 2020
al Territori
30
de
2020Àrea
Targeta aparcament individual per discapacitat, Sr. Joan Josep RODRIGUEZ
novembre
0000259
Secretaria URGELLES
de 2020
30
de
2020Àrea
Targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat, Oriol
novembre
0000260
Secretaria CURTO CABALLÉ
de 2020
30
de
2020Àrea
Targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat, Sr. Pau
novembre
0000261
Secretaria Sabaté Barragan
de 2020
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4
de
2020desembre Alcaldia
0000262
de 2020

Convocatòria de 'C.I.Ensenyament, Cultura, Serveis Socials i Sanitat 9/12/20'

4
de
2020desembre Alcaldia
0000263
de 2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 0912-2020'

4
de
2020desembre Alcaldia
0000264
de 2020

Convocatòria de 'C.I.Joventut,Festes i F, Esports,
Comunicació, Part.Ciutadana i Transparència 9/12/20'

4
de
2020desembre
0000265
de 2020

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 09/12/2020'

9
de
2020desembre Alcaldia
0000266
de 2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local de data 11 de desembre 2020'

P.Econòmica,

9
de
2020Àrea
Rectificació Proposta canvi de titularitat del nínxol 532 fila 3 en favor de
desembre
0000267
Secretaria YOLANDA SASA LAUDO
de 2020
14
de
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
2020Àrea
desembre
l'Ajuntament de Camarles per a garantir el transport d'alumnes
0000268
Secretaria
de 2020
d'ensenyament postobligatori per al curs escolar 2020/2021
16
de
2020Àrea
Proposta de Targeta d’aparcament individual per a persones amb
desembre
0000269
Secretaria discapacitat a la Sra. TERESA CURTO SALVADÓ
de 2020
21
de
2020Àrea
Proposta Targeta aparcament individual per discapacitat, Sra. Rosa PONS
desembre
0000270
Secretaria PONS
de 2020
24
de
2020desembre Alcaldia
0000271
de 2020

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 30
de desembre de 2020'

29
de
2020desembre Alcaldia
0000272
de 2020

Convocatòria de 'Ple extraordinari 30 de desembre de 2020'

29
de
2020desembre Alcaldia
0000273
de 2020

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 30/12/2020'

29
de
2020desembre Alcaldia
0000274
de 2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 31 de desembre de 2020'

6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1 AL NÚM. 25 DE
2021
Restant el Ple assabentat a l'efecte
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. 1 al núm. 25 de 2021, amb
un total de 25.
Resum per unitats
11 Alcaldia
2

Àrea intervenció
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9

Àrea Secretaria

3

Sense unitat

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

12
de
2021Àrea
gener de
Delegació d'atribucions en les regidories
0000001
Secretaria
2021
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12
de
2021Àrea
gener de
Bestreta extraordinària Base Gestió d'Ingressos Locals 01/20201.
0000002
intervenció
2021
13
de
2021Àrea
Concessió subvencions a persones treballadores i atònomes i
gener de
0000003
Secretaria microempreses ubicades al municipi afectades per la crisi sanitària COVID-19
2021
19
de
2021Àrea
Proposta targeta aparcament individual per discapacitat, Sr. JOSEP BONET
gener de
0000004
Secretaria CURTO
2021
19
de
2021Àrea
Proposta Targeta aparcament individual per discapacitat, Sra. JOSEFA
gener de
0000005
Secretaria ROCA VALLDEPEREZ
2021
19
de
2021gener de Alcaldia
0000006
2021

Sol.licitud Base via constreyiment per fi període voluntària exp.65/20, Josep
Serral Zaragoza

20
de
2021gener de Alcaldia
0000007
2021

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI URGENT 20 de gener de 2021'

20
de
2021gener de
0000008
2021

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

20
de
2021gener de
0000009
2021

Convocatòria de 'C.I.Joventut,Festes f,Esports,P.Econòmica,Comunicació,P
Ciutadana,Transparència'

20
de
2021gener de Alcaldia
0000010
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 22/01/2021'

21
de
2021gener de Alcaldia
0000011
2021

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI URGENT 21 de gener de 2021'

21
de
2021gener de
0000012
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes de
22-01-2021'

22
de
2021gener de Alcaldia
0000013
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL , 26 de gener de 2020'

29
de
2021gener de Alcaldia
0000014
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL, 29 de gener de 2020'

4
de
Concessió subvencions destinades a persones i unitats familiars o de
2021Àrea
febrer de
conveniència ubicades al municipi afectades per la crisi sanitària provocada
0000015
Secretaria
2021
pel COVID-19
15

de
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2021febrer de Alcaldia
0000016 2021

Convocatòria de 'C.Informativa D'Hisenda i Especial de Comptes 17-02-2021.'

16
de
2021febrer de Alcaldia
0000017
2021

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

16
de
2021febrer de Alcaldia
0000018
2021

Convocatòria de 'C.I.Joventut,Festes,Esports,P.Econòmica,Comunicació,P.
Ciutadana,Transparència'

16
de
2021febrer de Alcaldia
0000019
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 17/02/2021'
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16
de
2021Àrea
Proposta Targeta Aparcament individual per discapacitat, Sra, MARIA
febrer de
0000020
Secretaria LLUISA GAYA BRUNET
2021
19
de
2021Àrea
Proposta de DUPLICAT de Targeta d'aparcament per discapacitat per
febrer de
0000021
Secretaria robatòri a la senyora CARMEN SANTANA FOLCH
2021
19
de
Proposta de DUPLICAT de Targeta d'aparcament per discapacitat, per
2021Àrea
febrer de
perdua de l'original, a petició de la senyora MARIA DEL CAMINO DELGADO
0000022
Secretaria
2021
PEREZ
19
de
2021Àrea
Proposta Targeta aparcament individual per a persones amb discapacitat, Sr.
febrer de
0000023
Secretaria VICTORIO SANCHEZ ZARZUELA
2021
22
de
2021febrer de Alcaldia
0000024
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 25 de febrer de 2021'

22
de
2021Àrea
PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQ.TAXES PERÍODE 2020 C/20,Nº4 F.R.
febrer de
0000025
intervenció GONZALEZ RODRIGUEZ.
2021

DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 26/2021 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2019
7. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 26 DE 2021
El Ple municipal resta assabentat desprès de les explicacions de la intervenció municipal
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. 26 al núm. 26 de 2021, amb
un total de 1.
Resum per unitats
1 Àrea intervenció

Detall dels Decrets
Núm. decret Data
20210000026

Unitat

22 de febrer de À r e a
2021
intervenció

Assumpte
PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
2019.

DACIÓ COMPTE JUNTES DE GOVERN LOCAL
8. DACIÓ COMPTE JUNTES DE GOVERN LOCAL.
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El Ple resta assabentat
Juntes de Govern Local de data 23 i 29 d'octubre 2020
Juntes de Govern Local de data 16 i 26 de novembre de 2020
Juntes de Govern Local de data 11 i 31 de desembre de 2020
Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2021
Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2021
APROVACIÓ PROPOSTA RETIRADA DE LA CONSULTA POPULAR, CANVI DE NOM DEL
CAMP DE FUTBOL " PLA DE BARRA"
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9. APROVACIÓ PROPOSTA DE RETIRADA DE LA CONSULTA POPULAR, CANVI DE NOM
DEL CAMP DE FUTBOL "PLA DE BARRA" PEL NOM DEL SR. JOSEP BELLÉS ROYO, A
PETICIÓ DE LA FAMÍLIA.
Aprovat per unanimitat
Aprovació Proposta de retirada de la consulta popular, canvi de nom del camp de futbol "Pla de
Barra" pel nom del Sr. Josep Bellès Royo, a petició de la família.
"Per la present us comunico que el passat dia 14 d'octubre de 2020, la família del Sr. Josep
Bellés Royo, hem fet arribar mitjançant correu electrònic, la sol·licitud de retirada de la consulta
popular que s'havia de portar a terme i on s'havia de preguntar a la ciutadania "si s'estava
d'acord amb el possible canvi de nom del camp de futbol "Pla de barra" pel nom del Sr. Josep
Bellés Royo " en base a la seva trajectròria de mèrits esportius.
Com a regidora de participació ciutadana i a l'efecte de respectar en primer lloc la voluntat dela
família, en segon lloc a l'òrgan que vetlla per què les consultes es facin d'una manera
transparent, la comissió de participació ciutadana, us he reunit a tots els portaveus, per tal
d'arribar a un consens per poder presentar al ple la retirada de la consulta.
Un cop consensuat entre tots els portaveus de les forces polítiques representaes a
l'Ajuntament, ERC, la Veu, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita, aquests
també expressen la voluntat de respectar la petició de la família del Sr. Belles, i es decideix per
unanimitat, portar al proper ple la proposta de retirada de la consulta, així com informar a la
comissió de participació ciutadana de la decisió tant aviat com estigui signat l'acord.
Sense cap preàmbul més es signa aquest acord per tots els grups municipals.
Josep Antoni Navarro Serra,
Portaveu del grup ERC
Ramon Brull Melich
Portaveu del grup La Veu
Sandra Zaragoza Vallés
Portaveu del grup Junts Camarles i Lligallos
Montserrat Bonet Caudet
Regidora No adscrita
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APROVACIÓ D'ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS.
10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ANTERIOR I DEL CONVENI
DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS I APROVACIÓ DEL NOU
ENCÀRREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DEL RESPECTIU CONVENI REGULADOR.
Aprovat per unanimitat
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Fets
En data 17 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma EACAT
notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l’acord pres en data 27 de
novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:
AJUNTAMENT

INICI CONVENI

CAMARLES

31/03/2009

Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
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ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
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Fonaments de dret
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
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Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:
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1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.
En conseqüència, el Ple d’aquest Ajuntament:

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la Diputació
de Tarragona.
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Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la
Diputació de Tarragona , en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
recepció de la seva notificació.

APROVACIÓ PROPOSTA INCREMENT RETRIBUTIU LPGE 2021, PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT
11. INCREMENT RETRIBUTIU LPGE 2021
Aprovat per unanimitat

Fets
1. La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021
(BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu «Títol III. De les despeses de
personal», i concretament dins del «Capítol I» les despeses del personal al servei del sector
públic, i l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic per a l’any 2021.
L’article 18. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2021, les retribucions
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al
0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per
als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’
antiguitat del mateix.
Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a les de
2020. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció social són
beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat
del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals de l’
esmentat personal al servei del sector públic.
2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 18.Cinc, també amb caràcter bàsic, les
quanties que el personal funcionari ha de percebre, d’obligat compliment, en concepte de sou i
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues
extraordinàries de juny i desembre de 2021.
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L’article 22 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement de destinació d’
aplicació al personal funcionari d’Administració local, igualment d’obligat compliment, per
remissió de l’article 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
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3. En relació amb les retribucions del personal laboral, l’art. 27 del Reial decret legislatiu 5
/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic disposa que es determinaran d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que
sigui aplicable i el contracte de treball respectant-se en tot cas la previsió de l’article 21.2 de no
increment de la massa salarial més enllà del que disposi la normativa general pressupostària.
Altrament, l’art. 18.Quatre de l’esmentada LPGE disposa que la massa salarial del personal
laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst a l’apartat Dos d’aquest
article, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal a l’any
anterior.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) les
cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les indemnitzacions
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per
despeses que hagués realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 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
(en endavant TREBEP), estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i
en relació amb les competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment
procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions
del personal al servei de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de
pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació
de les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social
complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de
classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
5. L’art. 38 del TREBEP disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la
seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.
6. Pel que fa a la consignació pressupostària, el pressupost 2021 incorpora la previsió de
l'increment retributiu del 0,9% a partir de l'1 de gener de 2021 en les partides pressupostàries
del capítol I.

Fonaments de dret
-La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021
(BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu «Títol III. De les despeses de
personal», i concretament dins del «Capítol I» les despeses del personal al servei del sector
públic.

Transcripció de l'acta número 2021-0000003 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
ANTONI
SERRAPER:
(SIG) en data: 08/03/2021, 08/03/2021
ACTIONAVARRO
el dia 29/03/2021
a- DNI
les ***
12:22:15

L’article 18. Dos i 22 de la Llei 11/2020 LPGE
Article 27 i 37 i 38 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre TREBEP
Article 9.2 Decret 214/1990, de 30 de juliol Reial decret Legislatiu Reglament del Personal al
servei de les entitats locals
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar per a l'any 2021, amb efectes d’1 de gener, un increment lineal de les
retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament, funcionaris, laborals i personal eventual
del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat
d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació del
personal funcionari són per mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos
generals de l’Estat.
Segon.- Abonar els endarreriments derivats de l’increment del 0.9% en el mes de febrer de
2021.
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments increment
0,9% 2021”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els
quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la liquidació dels
endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran d’
imputar-se a les mateixes partides pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i
mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
Tercer Notificar aquest Acord, en la part relativa al personal empleat públic, als representants
dels treballadors.
Comunicar-ho a Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
Quart. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de
la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

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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INFORMES DE L'ALCALDIA
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12. CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE DELTEBRE, SANT JAUME D'ENVEJA, CAMARLES I L'AMPOLLA PER A
LA REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER AL SERVEI PÚBLIC DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
L'Alcalde informà que la finalitat del present conveni és la cooperació entre tots els municipi
que subscriuen el conveni interadministratiu de cooperació per a la celebració de la
contractació administrativa del servei públic de comunicació audiovisual, serà un contracte per
dos anys amb possibilitat de pròrrogues per dos anys més. Va afegir que la roda de premsa de
la presentació del conveni del programa DeltaCat serà el proper 6 de març
13. AVANTPROJECTES PARC EÒLIC I PARC SOLAR AL MUNICIPI
L'Alcalde informà dels avantprojectes de Parc Eòlic Vandellós II i Parc Solar a
Camarles, comentà que estem en peridode consultes per a emetre informes d'abast i atès
que es un tema molt important per al municipi, proposa una reunió la propera setmana per la
tarde amb els portaveus dels grups municiplas per a consensuar les al·legacions de rebuig als
avantprojectes i estudis d'emplaçament i viabilitat. , tenim de termini el dia 9 de març´per a
les al·legacions a la Planta Solar fotovoltàica i el dia 15 de març per al parc eòlic Vandellós II.
Tots els grups estan d'acord en fer una reunió presencial per així poder veure i estudiar la
documentació ja que l'impacte es potent des dell punt de vista agricola i mediambiental .
PROPOSICIONS URGENTS
14. PROPOSICIONS URGENTS
No n'hi varen haver
PRECS I PREGUNTES
15. NO N'HI VAREN HAVER
La regidora Sra. Zaragoza portaveu de JUNTS, manifesta que precisament el seu grup volia
fer preguntes respecte al Parc Solar i Parc Eòlic, però atès que el tema es tractarà en la
propera reunió de grups, no fa cap pregunta al respecte.

Secretari

Alcalde

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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