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Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari de data 15 de març de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 15 de març de 2021
Hora d'inici: 14:00
Hora de finalització: 14:40
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 acta anterior de data 25 de febrer de 2021
1. PLE ORDINARIA, 25 DE FEBRER DE 2021
Aprovada per unanimitat

Ratificació Resolució de l'Alcaldia 33/2021 Al·legacions emplaçament instal·lació
fotovoltaica "Parc solar Camarles"
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 33 AL NÚM. 33
DE 2021
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La Sra. Zaragoza ( JUNTS) manifestà que el seu grup es ratifica en la resolució de l'Alcaldia,
ja que aquesta reflexa tot el que es va parlar amb la reunió que va tenir lloc amb els
portaveus de grups municipals
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, núm. 33 de 2021, i queda ratificada
l'esmentada resolució de l'Alcaldia per la unanimitat de tots els grups municipals.
Resum per unitats
1 Registre
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat

Assumpte

8 de
Acord de rebuig parcial a l'emplaçament de la instal·lació fotovoltàica " Parc Solar
2021març
Camarles" en la fase d'acord sobre la viabilitat de l'emplaçament i pronunciament
Registre
0000033 d e
sobre l'amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental de l'Avantprojecte "
2021
Parc Solar Camarles"

Ratificació Resolució de l'Alcaldia 39/2021 Al·legacions emplaçament "Parc eòlic
Vandellós II"
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 39 AL NÚM. 39
DE 2021
La Sra. Zaragoza ( Junts) manifestà que el seu grup es ratifica en la resolució de l'Alcaldia, ja
que aquesta reflexa tot el que es va parlar amb la reunió que va tenir lloc amb els portaveus
dels grups municipals.
El Sr. Brull ( La Veu), manifestà que es ratificava en la resolució de l'Alcaldia, si bé
manifestaven el seu desacord amb el punt segon de la part dispostiva " Alternativa d'un
altre emplaçament en una zona degradada vora l'autopista AP.7"
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, núm. 39 de 2021, i queda ratificada
l'esmentada resolució pels grups d'ERC, JUNTS, RNA, amb el desacord del grup de LA VEU
respecte al punt segon de la part dispositiva.
Resum per unitats
1 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

202110 de març À r e a
Aportacions a les consultes sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi
0000039 de 2021
Secretaria d'impacte ambiental del parc eòlic VANDELLÖS II
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Adhesió de l'Ajuntament de Camarles al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia
4. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES PEL CLIMA I L'ENERGIA
Aprovat per unanimitat de tots els grups municipals
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Fets
La Comissió Europea va posar en marxa al 2008 el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes
/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Posteriorment, l'any 2014, davant
l'evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova
iniciativa per implicar el món local en l'adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per
l'Adaptació (Mayors Adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i
tornava a ser una iniciativa de relació directa entre institucions europees i ens locals.
Finalment, el 15 d'octubre de 2015, la Unió Europea decideix fer un pas endavant i aprovar el
Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, com a resultat de fusionar les dues iniciatives: el
Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació.
Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’
aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica implantació d’energies renovables, així com i millorar la
preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat,
a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal
recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Camarles té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Alhora, també vol afavorir l’adaptació del
municipi al canvi climàtic per augmentar així la seva resiliència. Concretament, fa seves les
propostes de la UE que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins
l'any 2030, i redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.

Fonaments de dret
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia, 2008,mitigació del canvi climàtic
Alcaldes per l’adaptació, 2014
Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, 15 d’octubre de 2015, aprovat per la Unió Europea
com a resultat de fusionar les dues iniciatives: el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- L’Ajuntament de Camarles fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent
per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC), un pla local per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per permetre l’
adaptació del municipi al canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Camarles es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de Unió
Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la
sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per
minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de
la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona,
suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.

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 conveni de cooperació horitzontal servei públic de comunicació audiovisual
5. APROVACIÓ CONVENI DELS AJUNTAMENTS DE DELTEBRE, SANT JAUME D'ENVEJA,
CAMARLES I L'AMPOLLA PER A LA REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
PRODUCCIÓ DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER AL SERVEI PÚBLIC DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.
Aprovat per unanimitat de tots els grups municipals ERC, LA VEU DEL POBLE, JUNTS I LA
REGIDORA NO ADSCRITA

Fets
1.- En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de cooperació horitzontal
dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla per a la
regulació de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual per al
servei públic de comunicació audiovisual i atès la voluntat d'aquest Ajuntament juntament
amb els ajuntaments de Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla de subscriure un
conveni la finalitat del qual és
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Donar compliment a allò previst en l’art. 31 de la LCSP, el qual preveu que prèvia la
contractació pública celebrada per mig d’un sistema de cooperació horitzontal per diferents
entitats pertanyents al sector públic es procedirà a la celebració del corresponent conveni. Així
doncs, el present conveni té per objecte plasmar les condicions d’acord amb les quals es durà
a terme la col·laboració entre els ajuntaments signataris.
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2.- Atès que en el supòsit que ens ocupa forma part dels objectius de la contractació pública
conjunta entre els municipis signataris, la promoció de la cultura i de l’economia així com la
participació de la ciutadania en l'ús de les comunicacions i el foment de la informació pública i
la connectivitat resultant aquests objectius d’interès comú per a totes les parts.

Fonaments de dret
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

A. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
B. L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
C. Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
D. L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r.- Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents, que inclou un total de deu
(10) clàusules i un annex.
2n.- Aprovar i disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
3r.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni de cooperació.
4t.- Notificar i emplaçar a la resta de parts als efectes de signatura del Conveni esmentat un
cop hagin realitzat la tramitació escaient i previ acord dels seus respectius plenaris.
5è.- Contra 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 des del dia següent 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 des del dia següent de la seva
notificació.
6è.- Traslladar el present acord a l’intervenció per al seu coneixement i efectes oportuns.
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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 Moció Grup Municipal ERC - AM Celebració Festes Majors populars úniques
6. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL ERC CELEBRACIÓ FESTES MAJORS POPULARS ÚNIQUES
Intervinguè l'Alcalde per a dir que l'assumpte de les festes úniques es un tema important que
necessita d'un consens municipal i que respresenta un forta despesa per a les arques
municipals, amb un dèficit creixent any rera any. Que el resultat de la consulta popular no serà
vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que es un assumpte que tenim que
debatre i sotmetre'l a la participació ciutadana.
La regidora Sra. Zaragoza ( JUNTS) manifesta que el seu grup s'adhereix a la moció, ja que es
un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions
municipals.
La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l'Alcalde que donat que la
consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes
úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l'Alcalde que si, però que si el percentatge
està molt dividit es tindrà que replantejar.
La regidora Sra. Curto Camisón considera, que tindrem que acatar i respectar lo que digui el
poble.
Intervinguè el regidor Sr. Brull ( La Veu), per a dir que es molt important saber l'opinió de la
gent, i lo que pense la gent es tindrà que respectar. Es un tema que genera polèmica i es la
millor formula per a sortir de dubtes.

Aprovada la moció per unanimitat, modificant part de la argumentació dels fets , a proposta de
la Sra. Zaragoza del grup de JUNTS,
La qual manifesta que a la moció es diu i no es cert:
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"Que els ingressos directes han anat disminuint, entre altres........ per la pujada significativa en
el manteniment del servei de recollida d'escombraries, servei deficitari, i que s'anirà
incrementant degut als baixos nivells de reciclatge del noste municipi."

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Camarles. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EFB6C4C84B314C1FBCCCD27A83B8B170 i data d'emissió 25/10/2021 a les 08:01:31

Per lo qual l'argumentació deu de modificar-se pel següent:
" Pujada significativa de la despesa per increment de costos del servei de residus del COPATE,
exercici 2021, increment de cànon de residus establert per l'Agència de Residus de Catalunya
53,1 Euros/tona, regularització i posada en funcionament de nous serveis de recollida i
adequació de la transferència d'envasos, i el sobrecost transferència de resta al dipòsit
controlat de Tivissa, costos tots ells que fan que el servei de recollida d'escombraries sigui
deficitari, no tant sols perquè es recicla poc, si nó també per tots aquests costos afegits que
acabem de mencionar."

Fets
Des del grup Esquerra Republicana de Catalunya de Camarles i Lligallos, presentem a ple la
proposta d’unificar les FESTES MAJORS dels nostres pobles, per atendre una reivindicació
popular cada cop més notòria, i així donar sortida al debat insistent ja instal·lat entre la
ciutadania dels dos nuclis poblacionals del municipi; i també a la necessitat urgent d’equilibrar l’
economia municipal en base a les dades econòmiques que us presentem en la taula adjunta
(document 1), i a les següents conclusions:
Tenim un pressupost modest de poc més de 3 milions d’euros (3,25 milions al 2019), on els
últims anys els ingressos directes han anat disminuint, com a conseqüència principalment
de, la reducció en la recaptació d’impostos i taxes, per exemple els ingressos que rebíem per l’
impost sobre béns immobles de característiques especials de l’autopista de peatge AP-7
(IBICE) per import d’uns 92M euros aproximadament, al ser l’autopista lliure de peatges i que,
ja durant aquest any 2020, hem deixat de cobrar; també per la pujada significativa que es
preveu sobre un 11% en el manteniment dels servei de recollida d’escombraries. Ja sabem a
dia d’avui que aquest servei és deficitari, i s’anirà incrementant degut als nivells baixos de
reciclatge que presentem al nostre municipi, i que hem de capgirar, conscienciant a la
ciutadania per millorar lo nivell de gestió de la brossa; i també a la disminució de l’activitat
econòmica, basada principalment en la construcció. Per tot, a mesura que passen els exercicis
econòmics, depenem més de les transferències per part de la resta d’administracions
supramunicipals ( Diputació, Generalitat, Estat Espanyol), les quals es fan més necessàries i
latents.
Tots aquest temes i d’altres són una realitat que no podem ignorar, i si no hi posem solució, ens
portaran al col·lapse econòmic.
Lo Grup Municipal d’ERC creiem que, la unificació de les festes populars és la millor opció
per al conjunt de la població: som un poble amb dos nuclis urbans separats per una distància
assumible que ens permetria buscar un punt de celebració intermedi, amb una població de
3324 (cens 2019) persones, i amb un total de 16 dies de festa major, on la despesa definitiva
que s’hi destina de 240M euros al 2019, fa inviable el mantenir aquesta situació.
El nostre Grup Municipal d’ER apostem pel manteniment i millora en la qualitat de tots els
serveis públics que actualment ofereix el municipi i que requereixen, que any rere any, es
destinen més recursos per al seu manteniment.

Transcripció de l'acta número 2021-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
ANTONI
SERRAPER:
(SIG) en data: 29/03/2021, 29/03/2021
ACTIONAVARRO
el dia 08/06/2021
a- DNI
les ***
09:03:35

També som conscients que cadascun dels dos nuclis de població del Municipi té la seva
peculiaritat, el seu patró (Sant Joan i Sant Jaume) i la seva manera d’entendre i desenvolupar
les festes majors:

Fonaments de dret
Llei 7/85 LRBRL, article 46.2g)
Decret LegislatiuL 2/2003 de 28 d'abril TRLMRLC, articles 66.2 i 98.e)
Llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora d'Hisendes Locals
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En conseqüència, S'ACORDA:
1.-Celebració de les festes majors populars úniques. Buscant una data consensuada, i
reduir les despeses.
2.-Conservació del patró de cada poble. Celebrant unes festes patronals de caràcter
institucional, tradicional i cultural representatives de cada poble.
Amb aquestes dos iniciatives la realitat seria permetre’ns un estalvi anual d’uns 100M euros
que es destinarien a mantenir els actuals serveis municipals del tot essencials i també millorar
les inversions.
3.-Portar a consulta popular aquesta proposta per tal que siguin els ciutadans de Camarles i
Lligallos els qui decideixen si, (1) mantenim la situació actual en detriment d’altres Inversions
o serveis essencials, o bé apostar per la, (2) unificació de festes majors en un consens com
a municipi decidint-ho de manera DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA

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 Moció del Grup Municipal ERC - AM de suport a l'Amnistia
7. PROPOSTA "MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA"
Moció votada nominalment i aprovada per 10 vots favorables
Josep Antoni Navarro Serra - ERC
Ramón Brull Melich-LA VEU DEL POBLE
Yolanda Guillem Clua- ERC
Patricia Andrés Valldepérez- LA VEU DEL POBLE
Marta Mora Verges-ERC
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Estanislao Martínez Puig-ERC
Sandra Zaragoza Vallés -JUNTS
Elíes Bonet Cervera-JUNTS
Bàrbara Curto Camisón- JUNTS
Montserrat Bonet Caudet- RNA
1 Abstenció
Miguel Olid Bertomeu - LA VEU DEL POBLE
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Fets
En data 10 de març de 2021 i registre d’entrada 4390390004-1-2021-000347-1, el grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. A.M. proposen al ple de l’Ajuntament de
Camarles, per al seu debat i votació pel Ple, la següent proposta de resolució “MOCIÓ
SUPORT A L’AMNISTIA”.

Fonaments de dret

- Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, Art. 46.e.
- Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) Art. 97 I 91.4
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Art. 98.e.

En conseqüència, S'ACORDA:

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
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També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’
estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països
i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’
autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.
Per aquests motius, els grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. A.M. proposem
al ple de l’Ajuntament de Camarles l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes,
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

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 Moció Grup Municipal La Veu del Poble d'Adhessió a la Plataforma "Para la
defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional"
8. PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES A LA PLATAFORMA PARA
LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL PROMOGUDA PER
LES ENTITATS AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L’
EBRE, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA I LA EUSKAL ZEZENZALE
ELKARTEA
Aprovat per unanimitat

Fets

Transcripció de l'acta número 2021-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Camarles signada per: Teresa ROCA CASTELL - DNI *** (SIG), JOSEP
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
ANTONI
SERRAPER:
(SIG) en data: 29/03/2021, 29/03/2021
ACTIONAVARRO
el dia 08/06/2021
a- DNI
les ***
09:03:35

En data 3 de març de 2021, i registre d'entrada 4390390004-1-2021-000307-1, El grup
municipal de “La Veu Del Poble”, presenta a l’Ajuntament de Camarles, per al seu debat i
votació pel Ple, la següent proposta de resolució relativa a la ADHESIÓ DE l'AJUNTAMENT DE
CAMARLES a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL promoguda per les entitats Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de l’Ebre, la Federación Española de Toro con Cuerda i la Euskal
Zezenzale Elkartea
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Fonaments de dret
- Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, Art. 46.e.
- Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el REglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) aRT. 97 I 91.4
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei municipal i de
règim local de Catalunya, Art. 98.e

En conseqüència, S'ACORDA:
Des de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, la Federación
Española de Toro con Cuerda y la Euskal Zezenzale Elkartea han creat la PLATAFORMA
PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL. A hores d'ara,
moltes associacions i ajuntaments de tota la geografia espanyola s'han adherit o s’adheriran a
aquesta plataforma, i l'Ajuntament de CAMARLES ens agradaria que també ho fes.
Aquesta unió es fa per reivindicar la importància de les celebracions de tauromàquia
tradicional, festes regulades i que treballen amb serietat per conservar-les i millorar-les.
Aquestes festes són exemple de cultura popular i la paraula que conté tota l'essència de la
festa és tradició, un llegat rebut dels nostres avantpassats, mimat i conservat des de temps
immemorials.
Fins a la data hem gaudit no sense esforç dels festejos taurins dels nostres municipis. El treball
incessant d'aquells que volen el final de les nostres tradicions ha entorpit moltes vegades
l'organització de festes en tota la geografia espanyola, i davant d'aquestes situacions tots els
organitzadors hem estat callats, assumint cada extra de treball, cada insult ... i per tant ha
arribat el moment de defensar-ho. Ara hem de fer un pas més i no podem permetre més
abusos, i és per això, que cal exigir que es respecti la nostra cultura, la nostra llibertat i per
suposat la igualtat de tracte amb totes les activitats culturals.
Des de la Plataforma es proposa la UNIÓ de tots els festejos taurins tradicionals en una entitat
que serveixi de referència davant les administracions i el sector professional del bou, i que sigui
l'interlocutor autoritzat per defensar els nostres drets i interessos. A més a més que també vol
ser la plataforma referent de les festes amb bous a nivell internacional.
Per començar amb aquest treball es vol preparar un llistat de localitats que vulguin donar un
pas al front i formar part d'aquesta plataforma, i l'Ajuntament de CAMARLES ens agradaria que
també hi fos.
L'adhesió a la plataforma és la millor manera de demostrar la força que tenen aquest tipus de
festejos taurins tradicionals, aquestes celebracions sempre han demostrat ser un exemple
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perfecte de la importància que suposen en l'àmbit social, turístic i econòmic, i la capacitat d'unir
al poble al voltant del seu senyal d'identitat més arrelada. Aspectes que sempre succeeixen en
tots els llocs on el bou és recolzat i no injuriat i atacat sense sentit.
L'adhesió a la plataforma suposarà fer aquest pas com més aviat millor i demostrar que som
milions de persones les que vam triar tauromàquia, i que per tant triem llibertat.
Aquesta plataforma pretén representar a totes les localitats que facin qualsevol tipus de festa
taurina tradicional, i per això el municipi de CAMARLES ha d'estar-hi, ja que des de la més
coneguda com pugui ser Pamplona fins el poblet més petit hi seran, i en la qual tots tindrem la
mateixa importància i amb la mateixa capacitat de participar.
Hem de començar a defensar i exigir els nostres drets, el lloc que ens correspon com a
ciutadans, com aficionats i per descomptat com a organitzadors de les nostres festes taurines
tradicionals.
Amb la plataforma podrem treballar perquè de nou aquest tipus de celebracions ens ajudin a
reactivar l'economia local, a recuperar la cohesió social que comporten les nostres festes,
reactivar el turisme i l'hostaleria, i per descomptat ajudar de la millor manera que podem als
nostres ramaders, i el més important, seguir mantingut vives les nostres tradicions. En aquest
moment hem de seguir lluitant per la defensa de les nostres festes en la llibertat, la igualtat i el
dret de triar la nostra cultura. El respecte al costum i la tradició. No podem exigir respecte si no
ens respectem nosaltres mateixos.
I és per aquests i per molts més motius que instem a l'Ajuntament de CAMARLES ha entrar a
formar part de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL.
Per tot l'exposat anteriorment, el nostre grup municipal fidels a seguir mantenint i defensant les
nostres tradicions a CAMARLES, presentem a l'Ajuntament de CAMARLES la següent:
PROPOSTA D'ACORD
1.- L'adhesió de l’Ajuntament de CAMARLES a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS
FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL
2.- Nomenar en representació de l'Ajuntament de CAMARLES al Sr. MIGUEL OLID
BERTOMEU perqué represente l'Ajuntament en aquesta Plataforma.
3.- Traslladar l'acord a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL a l 'AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE
LES TERRES DE L'EBRE com a entitat adherida i referent al nostre territori i , a LA VEU DEL
POBLE com a grup municipal proposant in referent del municipi.
Camarles a 02 de Març de 2021

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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Informe de l'Alcaldia
9. CONTACTE AMB L'EMPRESA ECOVENT PARC EÒLIC S.A
'L'Alcalde informà que havia contactat amb l'empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel tema del pas
de camions de gran tonelatge amb el deteriorament dels camins municipals, reparacions
que té que assumir l'ajuntament amb una forta despesa al cap de l'any. Per tot això ha
sol·licitat a l'empresa la redacció d'un pacte de col·laboració amb l' Ajuntament.
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10. REUNIÓ AMB ALCALDES DE LA ZONA PEL TEMA DELS " BOUS"
L'Alcalde informà que properament tindria una reunió amb els Alcaldes de la zona pel tema
dels Bous , comentà que l'assumpte no està clar i que ja veurem com acaba tot, si ens deixen
fer o no Bous, que ja informarà al respecte.
11. NOVA REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DAVANT DE L'AJUNTAMENT, PER PART DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
L'Alcalde informà que consistirà en una reubicació del pas de cebra, ampliació de vorera i nova
regulació del trànsit de la zona

Secretari Interventor

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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Annex 1 del punt 5
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