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Identificació de la sessió
Sessió: Ple Orinaria de 11 de juny de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 11 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 14:30
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
Aprovació acta anterior de data 22 d'abril de 2021
1. PLE EXTRAORDINARI, 22 D'ABRIL DE 2021
Acta aprovada per unanimitat

Donar compte Decrets de la Presidència del núm. 26 al 111 del 2021
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 26 AL NÚM. 111
DE 2021
El Ple resta assabentat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:04:51 i JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:06:37

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. 111 de 2021, amb
un total de 86.
Resum per unitats
43 Alcaldia
4

Àrea intervenció

4

Registre
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30 Àrea Secretaria
3

Padró

1

Àrea tresoreria

1

Àrea de Serveis al Territori

Detall dels Decrets
Núm.
Data Unitat
decret

Assumpte

22 de
2021febrer À r e a
PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019.
0000026 d e
intervenció
2021
22 de
2021febrer
Alcaldia
0000027 d e
2021

Convocatòria de 'Ple Ordinaria, 25 de febrer de 2021'

23 de
2021febrer À r e a
Proposta targeta d'aparcament individual per discapacitat, Sra. MARIA TERESA
0000028 d e
Secretaria LORES MARTI
2021
23 de
2021febrer À r e a
Proposta Targeta aparcament individual per discapacitat, Sra. JOSEFINA CERDA
0000029 d e
Secretaria BURJALES
2021
23 de
2021febrer À r e a
Proposta Targeta d'aparcament individual per discapacitat, Sra. JOSEFA
0000030 d e
Secretaria SUBIRATS MARTI
2021
24 de
2021febrer
Padró
0000031 d e
2021

Proposta de Resolució de l’expedient de baixa al Padró Municipal d’Habitants per
Inscripció Indeguda, en els domicilis dels carrers Tres núm. 10, Quaranta-tres
núm. 19, Trenta núm. 54, Trenta-un núm. 26, 56 i 58, Deu núm. 5 i Set núm. 15 de
Camarles

3 de
2021març À r e a
Proposta Baixa Taxes Num .Fix 183109901668/2021 per duplicitat.
0000032 d e
intervenció
2021
8 de
2021març
Registre
0000033 d e
2021

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

9 de
març
2021Àrea
Proposta Targeta d'aparcament per discapacitat, Sr. JOSEP BERTOMEU GUART
de
0000034
Secretaria
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2021
9 de
2021març À r e a
Proposta de Resolució Targeta aparcament individual discapacitat al senyor
0000035 d e
Secretaria RAMON MAURI CID
2021
9 de
2021març À r e a
Proposta de Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, senyora
0000036 d e
Secretaria JOSEFA BAYO ARQUES
2021
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9 de
Àrea de
2021març
Serveis al Resolució Instància Genèrica, innecessarietat parcel·lació
0000037 d e
Territori
2021
9 de
2021març
Registre
0000038 d e
2021

Liquidació via pública Joaquim Limbos octubre-novembre-desembre/20

10 de
2021març À r e a
Aportacions a les consultes sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi
0000039 d e
Secretaria d'impacte ambiental del parc eòlic VANDELLÖS II
2021
10 de
2021març
Registre
0000040 d e
2021

Liquidació via pública Baltasar Martí octubre-novembre-desembre

10 de
2021març
Alcaldia
0000041 d e
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 15-032021.'

11 de
2021març
Alcaldia
0000042 d e
2021

Convocatòria de 'Ple extraordinari de data 15 de març de 2021'

12 de
2021març
Alcaldia
0000043 d e
2021

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

12 de
2021març
Alcaldia
0000044 d e
2021

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

12 de
2021març
Alcaldia
0000045 d e
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 15/03/2021'

16 de
2021març À r e a
Resolució Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb
0000046 d e
Secretaria discapacitat, Sra. Rogelia BERNIS SUBIRATS
2021
16 de
2021març
Padró
0000047 d e
2021

Incoació expedient de baixa al Padró Municipal d'Habitants per inscripció
indeguda, en els domicilis del carrer Quatre, Set, Vint, Vint-i-quatre, Vint-i-vuit,
Trenta-dos, Quaranta-tres i Cinquanta.

17 de
2021març
Alcaldia
0000048 d e
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 19 de març de 2021'
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22 de
2021març
Alcaldia
0000049 d e
2021

Liquidació via pública M.Cinta Pujol Falcó octubre 20-febrer 21

23 de
2021març À r e a
0000050 d e
tresoreria
2021

Reclamació deute concessió us privatiu Bar Mercat

23 de
2021març
Alcaldia
0000051 d e
2021

Liquidació via pública M.José Melich Subirats octubre 20-febrer 21

23 de
2021març
Alcaldia
0000052 d e
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 24/03/2021'

23 de
2021març
Alcaldia
0000053 d e
2021

Taller Gandia liquidació via pública octubre 20-gener 21

23 de
2021març À r e a
Renovació Operació de Tresoreria.
0000054 d e
intervenció
2021
23 de
2021març
Alcaldia
0000055 d e
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 24 de març de 2021'

23 de
2021març
Alcaldia
0000056 d e
2021

Flora Gaya Vidal ocupació via pública obres octubre-desembre 20

23 de
Abonament despeses d'inscripció a cursos formatius i drets d'exament (ACTIC2021març À r e a
Acreditació de Competències en tecnologies de la informació i la comunicació)
0000057 d e
Secretaria
nivell mig i nivell avançat
2021
24 de
2021març
Alcaldia
0000058 d e
2021

Cinta Leche Martínez liquidació via pública gener-febrer 2021

24 de
2021març
Alcaldia
0000059 d e
2021

Salvador Gilabert Casanova liquidació via pública gener-febrer 2021

24 de
2021març
Alcaldia
0000060 d e
2021

Liquidació via pública febrer 2021

26 de
2021març À r e a
PROPOSTA DE RECONEIXEMNT DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADOR
0000061 d e
Secretaria DEL AJUNTAMENT, SENYOR RICARD SOLÉ FUMADÓ
2021
30 de
2021març À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat , Sr, Ramon MARTI
0000062 d e
Secretaria COMES
2021
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31 de À r e a
2021Proposta inici procediment per executar la garantia definitiva
0000063 març Secretaria
de
2021
31 de
2021març À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. DOMINGO REDO
0000064 d e
Secretaria GAUSACHS
2021
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9
2021d'abril À r e a
Resolució informes previs necessàris per decidir l'inici del procediment de
0000065 d e
Secretaria protecció de la legalitat urbanística
2021
9
2021d'abril À r e a
Resolució Renúncia a la llicència de gual permanent del carrer CATORZE, núm. 7,
0000066 d e
Secretaria Sra. MARIA REYES MARTÍ MOLA
2021
12
2021d'abril À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. RICARDO BONET
0000067 d e
Secretaria MAURI
2021
13
2021d'abril
Padró
0000068 d e
2021

Proposta d'aprovació xifres de població a 01/01/2021

16
2021d'abril
Alcaldia
0000069 d e
2021

Convocatòria de 'Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, 21 d'abril de 2021.'

16
2021d'abril
Alcaldia
0000070 d e
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes, 20 d'abril
de 2021.'

19
2021d'abril
Alcaldia
0000071 d e
2021

Convocatòria de 'C.I.Ensenyament,Cultura,Serveis Socials i Sanitat 21/4/21'

19
2021d'abril
Alcaldia
0000072 d e
2021

Convocatòria
de
'C.I.Joventut,Festes,Esports,P.Econòmica,Comunicació,P.
Ciutadana,Transparència 21/4/21'

20
2021d'abril
Alcaldia
0000073 d e
2021

Convocatòria de 'Ple extraordinari, 22 d'abril de 2021'

20
2021d'abril À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sra. ISABEL FERRÉ
0000074 d e
Secretaria BOVÉ
2021
20
2021d'abril À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. Damian ALSO
0000075 d e
Secretaria SALVADÓ
2021
20
2021d'abril À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sra. Josepa REBULL
0000076 d e
Secretaria CASANOVA
2021
20
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2021d'abril À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. Josep BERTOMEU
0000077 d e
Secretaria FALCÓ
2021
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23
2021d'abril À r e a
Proposta bonificació taxes escombraries per família nombrosa, Sra. Noelia
0000078 d e
Secretaria CANELA VIVES
2021
23
2021d'abril
Alcaldia
0000079 d e
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 29 d'abril de 2021'

27
2021d'abril
Registre
0000080 d e
2021

Baixa i Nova Liquidació Rebut de Taxes Núm.Fix 183109901847 període 2020.

10 de
2021maig À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. JOAN JOSEP
0000081 d e
Secretaria PUJOL VILA
2021
10 de
2021maig
Alcaldia
0000082 d e
2021

Convocatòria de 'C.I.Ensenyament, Cultura, S.Socials i Sanitat 13/5/21'

10 de
2021maig
Alcaldia
0000083 d e
2021

Convocatòria de 'C.I.Joventut,Festes i F,Esports,P.Econòmica,Comunicació,P.
Ciutadana i Transp.13/5/21'

11 de
2021maig
Alcaldia
0000084 d e
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 13/05/2021'

12 de
2021maig À r e a
0000085 d e
Secretaria
2021

Conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de
Camarles, per a la posada a disposició dels espais adequats al municipi de
Camarles per a l'execució de campanyes de vacunació en el marc del Sistema
públic de salut Catalunya

17 de
2021maig
Alcaldia
0000086 d e
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 21 de maig de 2021'

19 de
2021maig À r e a
Taxes i Preus públics: cobrament voluntària del 30/07/2021 fins al 30/09/2021
0000087 d e
Secretaria
2021
19 de
2021maig
Alcaldia
0000088 d e
2021

Sol.licitud a Base via constrenyiment fi període voluntari exp.148/20

20 de
2021maig À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sra. SALUD CONESA
0000089 d e
Secretaria GARCIA
2021
20 de
2021maig
Alcaldia
0000090 d e
2021
2021-

20 de
maig

Sol.licitud a Base via constrenyiment per fi període voluntari Castell Tresor S.L.
exp.Actio 465/20

Sol.licitud a Base v.constrenyiment fi p.voluntària Castel Tresor, S.L.exp 465/20
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0000091 d e
2021

Alcaldia

Taxa llicència urb.

21 de
2021maig À r e a
BESTRETA EXTRAORDIÀRIA BASE GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS 02/2021.
0000092 d e
intervenció
2021
28 de
2021maig
Alcaldia
0000093 d e
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 31 de maig de 2021'
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31 de
Proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarles i Humana 2021maig À r e a
Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment de reciclatge i el comportament
0000094 d e
Secretaria
sostenible
2021
1 de
2021juny À r e a
Proposta inici procediment aprovació ordenança-CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA0000095 d e
Secretaria
2021
2 de
2021juny À r e a
Proposta inici consulta pública
0000096 d e
Secretaria
2021
3 de
2021juny
Alcaldia
0000097 d e
2021

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

4 de
2021juny
Alcaldia
0000098 d e
2021

Convocatòria
de
'C.I.
joventut,festes,esports,p.econòmica,comunicació,p.
ciutadana i transparència 7/6/21'

4 de
2021juny À r e a
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sr. ENRIQUE
0000099 d e
Secretaria SALVADO GUILLEM
2021
4 de
2021juny À r e a
Proposta resolució alcaldia inici de les actuacions
0000100 d e
Secretaria
2021
4 de
2021juny
Alcaldia
0000101 d e
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 07-06-21.'

4 de
2021juny
Alcaldia
0000102 d e
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 07/06/2021'

7 de
2021juny
Alcaldia
0000103 d e
2021

Taxa via publica M.Cinta Pujol Falco, març-abril 2021

7 de
2021juny
Alcaldia
0000104 d e
2021

Taxa via pública Maria José Melich Subirats març2021, abril2021

7 de
juny
2021Alcaldia
0000105 d e

Taxa via pública Bar Musical Soterrani març 2021, abril 2021
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2021
7 de
2021juny
Alcaldia
0000106 d e
2021

Taxa via pública Bar Hípica Maria Loreto Guasp Martí març 2021, abril 2021

8 de
2021juny
Alcaldia
0000107 d e
2021

Taxa via pública Karen Tomàs Cafès & Pizza Març 2021 i Abril 2021

8 de
2021juny
Alcaldia
0000108 d e
2021

Taxa via pública Georgiana Andreea Cutar Bar Tiràs Març 2021, Abril 2021

8 de
2021juny
Alcaldia
0000109 d e
2021

Taxa via pública Taller Gandia Enric Rollan Monteverde Abril 2021

8 de
2021juny
Alcaldia
0000110 d e
2021

Taxa via pública Bar Lo Centro Març 2021 i Abril 2021

8 de
2021juny
Alcaldia
0000111 d e
2021

Taxa via pública Salvador Gilabert Casanova abril 2021

Donar compte de les Juntes de Govern Local 25 de febrer de 2021, 19 de març de 2021,
24 de març de 2021, 29 d'abril de 2021 i 21 de maig de 2021
3. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 25 DE FEBRER, 19 I 24 DE
MARÇ, 29 D'ABRIL I 21 DE MAIG DE 2021
El Ple resta assabentat
Donar compte sentencia 1521/2021 TSJC B.M. contra l'Ajuntament de Camarles
4. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1521/2021 TSJC B.M CONTRA L' AJUNTAMENT DE
CAMARLES
El Ple resta assabentat
Proposta d'acord de l'Ajuntament de Camarles d'adhesió al contracte 2019.03-D1 de
l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica
5. D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’
ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Aprovada per unanimitat

Fets
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1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1
d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent
detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel
lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
5.- Antecedents de l’entitat Local
Es tracta d’optimitzar la potència contractada del subministrament elèctric de l’enllumenat
públic del municipi, canvi de potència.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:04:51 i JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:06:37

Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68
/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals .
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa a , l’adopció dels següents,

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Camarles al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es
podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat del municipi de Camarles, ordenats per lot, que s’inclouen
al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm.

CUPS

TARIFA*

Ubicació (opcional)

1

ES0031405874485001PQ0F

2.0A

GRANADELLA.10 PCL-1

2

ES0232000000005793WT

2.0A

C/TRENTA

3

ES0232000000009145DV

2.0A

C/TRENTA
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4

ES0232000000013617CG

2.0A

C/SANT JOAN LLIGALLO DEL GANGUIL

5

ES0232000000015185LP

2.0A

C/VINT-I-SIS, 8

6

ES0232000000015184LF

2.0A

C/VINT-I-SIS, 8

7

ES02320000000105493DV

2.1DHA

PLAÇA DIEGO DE LEON

8

ES0232000000015501XW

2.0A

C/VINT-I-SIS

9

ES0232000000015502XA

2.0A

C/VINT-I-SIS

10

ES0232000000015610ZL

2.0A

CTRA CAMARLES-LLIGALLOS

11

ES0232000000015611ZC

2.0A

CTRA TV3409

12

ES0232000000015828RF

2.0A

CTRA.LADO CANAL

13

ES0232000000015972FJ

2.1DHA

LLOC TRAS IGLESIA

14

ES0232000000016462MC

2.0A

C/VINT,20

15

ES0232000000016461ML0F

2.0DHA

C/VINT,20

16

ES0232000000018959EX

2.0A

ZONA POLIESPORTIU

17

ES0232000000021756YR

2.0A

C/VINT-I-SIS

18

ES0232000000024648QH

2.0DHA

AVDA CONCELLER NAVARRO

19

ES0031405741728001EM0F

2.0DHA

TRENTA-UN 17 CAMARLES

20

ES0232000000009144DQ

2.0A

TRENTA MERCAT

21

ES0031408506586001ZZ0F

2.0A

POLÍGON INDUSTRIAL VENTA NOVA,10-C

22

ES0031405878447001EJ0F

2.1DHA

P.L.VENTA NOVA S/N314 CA

23

ES0031405861169001PG0F

2.1DHA

P.L.VENTA NOVA S/N311 CA

24

ES0031405864671001DR0F

2.1DHA

P.L.VENTA NOVA S/N312 CA

25

ES0031405741939001LA0F

2.0DHA

C/CINQUANTA.7

26

ES0031405742080001PJ0F

2.0DHA

C/VINT.29

27

ES0031405741780001YW0F

2.0DHA

C/NOU.23

28

ES0232000000201980KC

2.0DHA

TRENTA-TRES,15

29

ES0232000000000522WL

2.0DHA

CARRETERA LA CAVA

30

ES0232000000030008LL

2.0DHA

VINT-I-SET

31

ES0232000000010197DB

2.0DHA

LLOC LLIGALLO GANGUIL

32

ES0232000000010198DN

2.0DHA

SANT JOAN

33

ES0232000000011100WV

2.0DHA

C/LES FLORS LLIGALLO DEL GANGUIL

34

ES0232000000016296KS

2.0DHA

LLIGALLO DEL ROIG-SANT FRANCESC

35

ES0232000000018251ZS

2.0DHA

RAMBLA CATALUNYA

36

ES0232000000018938KN

2.0DHA

C/LA GRAVERA

37

ES0232000000019700PS

2.0DHA

C/TRENTA TORRE

38

ESES0232000000020171YA

2.0DHA

LLIGALLO DEL GÀNGUIL AVDA CATALUNYA

39

ES0232000000021164AF

2.0DHA

INSTITUT

40

ES0232000000021641RR

2.0DHA

C/TRES

41

ES0232000000021791FJ

2.0DHA

ESTACIÓ QUARANTA-VUIT

42

ES0232000000030002LJ

2.0DHA

C/DOS

43

ES0232000000202957HP

2.1DHA

CTRA TV-3409

44

ES0232000000010786NW0F

2.0A

CASAL CAMARLENC C/VINT-I-VUIT,9
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*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS
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LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm.

CUPS

TARIFA*

Ubicació (opcional)

1

ES0232000000015183LY

3.0A

DISSEMINAT S/N

2

ES0232000000201173DH

3.0A

C/VINT-I-SIS, 8

3

ES0031405734820001PD0F

3.0A

C/ANTIC SINDICAT

4

ES0232000000021938JE

3.0A

C/VINTI-I-NOU

5

ES0232000000025298ER

3.0A

C/ VINT-I-SIS

6

ES0232000000026669NS

3.0A

C/ VINT-I-SIS

7

ES0232000000201229NM

3.0A

VENTA NOVA.203

8

ES0232000000202176FD

3.0A

QUARANTA-TRES

9

ES0232000000204054CR

3.0A

CTRA.CAMARLES A LLIGALLO, S/N

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les
dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a
la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,2-10, 08018 Barcelona ),tot donantli els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL i a l’ACM , així com a la resta d’interessats
que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

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

Proposta d'acord inici resolució conveni cessió d'ús ermita de la Granadella
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6. PROPOSTA INICI RESOLUCIÓ CONVENI CESSIÓ D'ÚS ERMITA DE LA GRANADELLA
La portaveu del grup de JUNTS, Sra. Zaragoza argumenta el vot en contra del seu grup,
manifestant que el conveni que teniem era un bon conveni, que a nivell cultural afavoria al
municipi, afegeix que en unes altres condicions s'hauria arribat a un consens.
Intervinguè l'Alcalde Sr. Navarro per a dir que el finançament, no es un bon finançament, ja
que es queda curt i que el fet de que el pinar no sigui per a ús públic , no fa interessant el
conveni.
Intervinguè novament la Sra.Zaragoza (JUNTS) per a dir que entén que el vallat es una
protecció, no un impediment, pero cadascú ho entén de diferent manera.

Proposta aprovada per 8 vots favorables i 3 en contra
ERC 4 vots favorables
LA VEU 3 vots favorables
JUNTS 3 vots en contra
RNA 1 vot favorable

Fets
Per acord del Ple municipal de data 23 de maig de 2019 es va aprovar el conveni de cessió d’
us de l’Ermita( Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi
Rovira, Gloria González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira
Blanes , per un termini de cinquanta anys, sense que en cap cas l’Ajuntament adquireixi altra
posició jurídica respecte a l’immoble cedit que la de cessionari, per lo qual no es troba capacitat
per a constituir drets reals o personals sobre aquesta edificació .
Amb data 10 d’abril de 2019 es va signar el conveni de cessió d’us de l’ermita de la Granadella
entre l’Ajuntament de Camarles i la propietat privada.
A l’estipulació segona del conveni s’estableix:
“Que la cesión de uso se refiere exclusivament a la capilla y no al terreno que la circunda. No
obstante, para facilitar el debido cumplimiento de la presente cesión de uso del edificio de la
capilla, se permite el paso a través del pinar que circunda la capilla, y que constituye la finca
descrita en las manifestacions, así como la colocación de la ornamentación adecuada a los
eventos que tengan lugar en la capilla, comprometiéndose el Ayuntamiento a mantenir en buen
estado el terreno circundante a la capilla.”
A l’estipulació cinquena del conveni s’estableix:
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“ L’Ajuntament de Camarles s’obliga a la conservació i manteniment de l’edifici objecte d’aquest
conveni, així com el terreny que el rodeja, sense alterar les seves estructures i característiques
pròpies, així mateix es compromet a realitzar les gestions precises davant la Comunitat
Autònoma i/o Estat, per a la reparació de l’immoble, que podrà executar-se per qualsevol de les
Administracions Públiques ( estatal, autonòmica o local), per sí o mitjançant empresa
contractista. En el cas de no obtenir finançament per a la reparació de l’immoble en el termini
de 5 anys a partir de la signatura del present conveni, aquest quedarà resolt.”
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Amb data 8 de gener de 2021, es convoca una reunió per part de l’Ajuntament de Camarles,
per a plantejar qüestions que afecten a la execució i interpretació del conveni.
Per escrit de data 11 de gener la Sra. Catalina Isasi Rovira presenta un escrit a l’Ajuntament
manifestant” que la cessió d’ús es refereix única i exclusivament a l’edifici de la Capella, no al
pinar que la rodeja, tal i com consta en l’estipulació segona del conveni, si bé es cert que, amb
la finalitat de facilitar el degut compliment de l’objecte de la cessió d’ús, es permet l’accés a la
capella a través del pinar, però solament l’accés, no la permanència , ni molt menys, la
celebració d’events en l’esmentat pinar, ja que els events solament estan permesos en l’interior
de la capella”.
Amb data 27 de gener, la Sra. Catalina Isasi Rovira, presenta escrit manifestant que van ser
convocats a una altra reunió el 18 de gener de 2021, per a tornar a” incidir en la interpretació
de la cessió d’us del conveni, argumentant que la postura ja va quedar aclarida ,tornant a incidir
en que es la decisió de tots els CEDENTS mantenir el tancat existent que tanca el pinar, amb la
finalitat de protegir la propietat privada i donar compliment literal al conveni”.
Amb data 3 de febrer torna a entrar un altre escrit de la Sra. Catalina Isasi Rovira, manifestant
que no hi haurà utilització pública del pinar que rodeja a la capella, es una propietat privada
quina titularitat ostenten varies famílies, reiterant que no procedeix tornar a considerar de nou
el tema en qüestió, que la decisió dels propietaris es determinant i que ja ha quedat exposat
amb una claredat meridiana, que no admet interpretacions ni cap negociació

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril LRBRL, article 21 i 22
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMC, article 52.
Estipulacions pròpies del conveni, segona i cinquena entre altres
Codi Civil articles 1614 i següents.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Incoar el procediment per acordar la resolució del conveni de cessió d’ús de l’Ermita
(Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi Rovira, Gloria
González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira Blanes, atès que
la cessió d’ús es refereix exclusivament a la capella i no al terreny que la rodeja i també per la
impossibilitat d’obtenir un bon finançament consolidat per a la reparació de l’immoble.
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Segon. Donar audiència als cedents per un termini de deu dies naturals des de la notificació d’
aquest acord, als efectes de que puguin presentar les al·legacions i documents que considerin
convenients.
Tercer. Una vegada realitzades, les al·legacions, si es produeixen, que s’acordi la resolució del
conveni i es fixi dia i hora per a l’entrega de la possessió de l’immoble en qüestió, així com el
retorn als seus propietaris de tots els béns materials que van ser objecte d’inventari a principis
d’any i que a data d’avui l’Ajuntament està custodiant
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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 definitava compte general 2019
7. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2019.
Aprovat per 8 vots favorables i 3 abstencions
ERC 4 vots favorables
LA VEU 3 vots favorables
JUNTS 3 abstencions
RNA 1 vot favorable

Fets
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del pressupost de l’exercici 2019
d’aquesta corporació.
En sessió de data 21 d’abril de 2021 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 23 d’abril de 2021 es publica en el BOPT núm. 2021-3448 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 2019 , així com en els vuit dies més NO s’han presentat les següents objeccions o
observacions:
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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.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari 2019 integrats
pels següents documents comptables:

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.130.875,33 euros, un passiu
de 10.130.875,33 euros i un resultat de l’exercici de -122.141,91 euros.
Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
de -122.141,91 euros.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
413.691,86 euros, unes obligacions pendents de pagament de 460.477,86 euros, i un
resultat pressupostari ajustat de -190.200,04 euros.
Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 8.434.277,85 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 8.365.793,66 euros.
Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 170.791,35 euros i s’
arriba a unes existències finals de 132.302,46 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 local i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències
finals de 132.302,46 euros.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o
raó social 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 local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
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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
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Aprovació inicial pressupost municipal i plantilla organica, exercici 2021
8. PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA
ORGÀNICA 2021.
Intervinguè la portaveu de JUNTS, Sra. Zaragoza per a manifestar el vot en contra del seu
grup,com ja varem argumentar a la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes.
Fa un any al juny de 2020, es va proposar revisar les inversions del PAM, concretament " La
Reforma del Casal "( Auditori), per tant no entenem, com es torna a incloure aquesta invesió al
pressupost de 2021.
D'auditori al municipi ja tenim un i gratuit. Les inversions i els serveis no podem duplicar-los,
veritablement tenim una demanda d'un auditori al municipi? Els 400.000,00 euros de cost
podrien ser empleats en altres coses. Es cert que l'Ajuntament té que finançar la resta amb
fons propis, i atesa la situació econòmica actual, tindriem que pensar en fer inversions
sostenibles i destinar més PAM a despesa ordinaria.
Tenim altres inversions més urgents, així el mercat està apuntalat i la Torre no compleix la
normativa, ja es va demanar un projecte de restauració a la URV.
Fa quasi un any ,se li va demanar un informe sobre l'estat del mercat al tècnic municipal,
informe que encara esperem, sol·licitem de l'Alcalde que parli amb el tècnic per a que aquest
informi vegi la llum.
Un altre dels motius del nostre vot en contra al pressupost, es la venda de patrimoni, per a la
construcció d'un tanatori al municipi. Considerem que la construcció del tanatori i la reforma del
cementiri es podrien fer amb un bon estudi i tenint en compte tant a Camarles com als Lligallos.
Considerem que el costos del Tanatori , han anat variant durant aquestos anys, primer
parlavem d'un cost de venda del solar de 95.000,00 Euros, després de 98.256,30 Euros, en
quant a la llum també, primer la despesa era d'uns 21.000,00 Euros i ara la llum té un cost de
98.000,00 Euros, en definitiva creiem que ubicar el tanatori a la zona dels sequers,representa
un cost molt elevat, que ara donada l'actual situació econòmica de l'Ajuntament no podem
assumir, d'ahí la nostra moció per a que es reconsideri la ubicació
Intervinguè l'Alcalde per a dir que l'auditori per a Camarles i els LLigallos, es necessari. Falta
un equipament en el que el públic pugui seure degudament i per tant considero firmement que
manca un equipament d'aquestes caracteristiques al municipi.
En quant a la Torre no veig la urgència en la seva restauració, ja que no hi han moltes visites.
Intervinguè novament la Sra. Zaragoza ( JUNTS) per a tornar a dir que d'auditori ja en tenim un
al municipi i local per a fer espectacles culturals, com teatre etc.... també, el Casal.
En definitiva els nostre grup no diu que no vol un auditori al municipi, sino que en aquestos
moments tenim altres prioritats per a incloure com a invesions al pressupost.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:04:51 i JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:06:37

Un altre dels motius per a votar en contra es que tant sols un 15% de la inversió en aquest
pressupost de 2021 va destinada als Lligallos

Aprovat per 8 vots favorables i 3 vots en contra
ERC 4 vots favorables
LA VEU 3 vots favorables
JUNTS 3 vots en contra
RNA 1 vot favorable
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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:

6. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del
pressupost general de la corporació.
7. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:
x INFORME FAVORABLE
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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:
x INFORME FAVORABLE
9. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
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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 (TRLRHL) 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 social
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 exigibles 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 local, 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.
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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.
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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:
- 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
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- 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 2021 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 3.490.754,45 €,
d’acord amb el següent detall:
Despesa no financera
Capítol 1

1.502.330,00

Capítol 2

1.144.883,97

Capítol 3

20.500,00

Capítol 4

166.357,37

Capítol 5

16.436,43
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Capítol 6

453.214,71

Capítol 7

0,00

Despesa no financera

3.303.722,48

Regla despesa liquidació 2019 PSF

2.900.000,00

Regla despesa pressupost 2020

2.712.968,03

marge compliment regla de la despesa

187.031,97

marge compliment estabilitat

206.804,72

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

187.031,97

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3.490.754,45

3. 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.
4. 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.

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 Moció Grup Municipal JUNTS per Camarles i LLigallos, per a debatre en el
proper Ple la venta de patrimoni de l'Ajuntament prevista al pressupost
9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CAMARLES I LLIGALLOS PER A
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES, REFERENT A LA
VENTA DE PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS.
Intervinguè la regidora Sra. Marta Mora ( ERC) per a a argumentar el seu vot a favor de la
moció de JUNTS.
Primer de tot agrair al regidor Sr. Ramón Brull per la invitació al seu dia a la reunió amb les
diferents entitats del municipi per a explicar on anava el tanatori. Va ser en aquella reunió
on va constatar que hi havien entitats a favor i d'altres en contra. També ciutadans del poble li
van fer arrivar el seu malestar per l'emplaçament del tanatori.
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Considera que no hagués calgut arribar a n'aquest punt, i que el tema es tenia que haver
solucionat en la legislatura anterior, ja que quan el grup de Junts governava amb La Veu, ja es
va fer la modificació puntual del POUM per a establir l'ús de tanatori a la parcel·la i inclús ja es
va incloure la venda als pressupostos de 2019.
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Un altre dels arguments del seu vot a favor de la moció, és que mentres el preu de venda ha
estat quasi el mateix, no ha pasat així amb la llum, el preu s'ha disparat molltissim degut al
soterrament de la linia i ha fet que la inversió sigui inviable per a l'Ajuntament en aquestos
moments de feblesa econòmica.
Per ùltim posar de manifest, el seu vot a favor per a fer la consulta, com a regidora de
participació ciutadana, si bé primer fer un estudi d'emplaçament molt acurat. L'ajuntament
durant anys s'ha carregat de molts serveis que no li pertoquen, per lo qual no està a favor
d'assumir nous serveis amb costos tant elevats.
Intervinguè la regidora Sra. Sandra Zaragoza Vallés ( JUNTS), per a donar les gràcies als
regidors que han votat a favor de la moció i han fet que aquesta prosperi, entre ells a
la regidora Marta Mora.
Posà de manifest que quan va arrivar el projecte del tanatori al seu dia, l'estesa elèctrica tenia
un cost d'uns 35.000,00 Euros, que assumia l'empresa i ara el cost és de 98.000,00 Euros
dels quals l'ens local té que costejar el 50%, cost inassumible per a l'Ajuntament.
Afegir que el tema de portar a consulta ciutadana l'emplaçament del tanatori ha estat sempre
una premissa per al grup de JUNTS, de fet es portava en el programa electoral de
les darreres eleccions locals.

Aprovada per 5 vots favorables, 3 vots en contra i 3 abstencions
Josep Antoni Navarro Serra
Abstenció
Yolanda Guillem Clua Abstenció
Marta Mora Verges Vot favorable
Estanislao Martínez Puig Vot favorable
Ramón Brull Melich Vot en contra
Patricia Andrés Valldeperez Vot en contra
Miguel Olid Bertomeu Vot en contra
Sandra Zaragoza Vallés Vot favorable
Elies Bonet Cervera Vot favorable
Bàrbara Curto Camisón Vot favorable
Montserrat Bonet Caudet Abstenció

Fets
En data 10 de maig de 2021 i registre d'entrada 4390390004-1-2021-000785-2, la senyora
Sandra Zaragoza Valles, com a portaveu del Grup Municipal Junts per Camarles i Lligallos,
va presentar una moció per debatre en el proper Ple de l'Ajuntament de Camarles, referent a
la venda de patrimoni de l'Ajuntament prevista en els pressupostos.
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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 Refòs de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, Art. 98.e
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En conseqüència, S'ACORDA:

Durant el plenari del mes de juny de l’any passat es varen portar a aprovació els pressupostos
del 2020 amb una partida que feia menció a la venda de patrimoni de l’Ajuntament.
Més concretament la venda de una parcel.la de 1000m2 situada a la zona denominada “Els
sequers” per un import de 95’000€,
Des de l’oposició, en varies ocasions, ja vàrem manifestar el nostre malestar referent a
aquesta venda (en comissions informatives, en varis plenaris i també mitjançant una moció
que varem portar a plenari l’any 2020), sobretot desprès d’assabentar-nos que l’ajuntament
haurà d’assumir el 50% del cost de l'obra necessària per poder tenir subministrament elèctric
a la parcel.la, una despesa que ascendeix segons el nou pressupost a 98’000€.
En resum, vendrem per 95’000€ i haurem de desemborsar-ne casi 50’000€ només per
adaptar l’estesa elèctrica, sense tenir en compte la resta de costos d’urbanització que
encariran encara més la despesa a desemborsar per part de l’ajuntament.
La reforma del cementiri i la construcció d’un tanatori son dues accions imprescindibles i
necessàries al municipi, que no representen un cost excessiu si es fa un estudi acurat de la
futura ubicació. Entenem que s’ha de tenir en compte la realitat del nostre municipi, dividit en
dos nuclis de població, Camarles i Lligallos. Un fet molt important a tenir en compte a l’hora d’
ubicar el tanatori.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos proposem el següent:
PRIMER.- Que es tingué en compte i valori la possible ubicació del tanatori al polígon
industrial, a la parcel.la propietat de l’ajuntament situada enfront del “Viver d’empreses” i un
altra ubicació possible com seria al costat del mateix cementiri o bé aquella que els serveis
tècnics consideren.
SEGON.- Que es porti a consulta de la ciutadania la ubicació de la construcció del tanatori
municipal.

Règim de recursos:
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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

Presa de raó de la renúncia del Sr. Josep Antoni Navarro Serra al càrrec d'Alcalde

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 B27226BE37B54F51AA878F7D1B6D5209 i data d'emissió 25/10/2021 a les 08:13:27

10. PRESA DE RAÓ DE LA RENUNCIA DEL SR. JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA AL
CÀRREC D'ALCALDE
El Ple municipal pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Antoni Navarro Serra al
càrrec d'alcalde i resta assabentat.

Fets
Amb data 8 de juny de 2021, el Sr. Josep Antoni Navarro Serra, presentà escrit de renuncia al
càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles, tal com segueix:
“En Josep Antoni Navarro Serra, amb DNI 77882085Z, comunica els següents fets, en virtut
dels articles 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i
40 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
EXPOSO
Que amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig
formar part de la llista del Grup Polític ERC-AM.
Que vaig prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 15 de juny de 2019, després de
complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i vaig prendre possessió del càrrec d'Alcalde el dia 15 de juny de 2019,
després d'haver estat presentada la candidatura com a cap de partit i havent estat triat en
votació secreta realitzada pels Regidors i Regidores de l'Ajuntament de Camarles.
Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al
càrrec d’Alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això a la meva
condició de regidor.
Per tot això,
SOL·LICITO
Que es prengui coneixement de la meva renúncia al càrrec d'Alcalde , que ostento en aquests
moments en aquest Ajuntament de Camarles, pel Ple de la Corporació.
Camarles 8 de juny de 2021”
Josep Antoni Navarro Serra

Fonaments de dret
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Articles 184, 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Article 40 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Que al proper Ple municipal es prengui coneixement de la renúncia del Sr. Josep Antoni
Navarro Serra al càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles.

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

Informes de l'Alcaldia
11. NO N'HI VAREN HAVER
Proposicions urgents
12. PROPOSTA APROVACIÓ PROGRAMACIÓ I CELEBRACIÓ DE LES FESTES
TRADICIONALS AMB BOUS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR LLIGALLOS 2021
Aprovat per unanimitat.

Fets
Com cada any el municipi de Camarles celebra la festa major als Lligallos durant el mes de
juny. El seu patró és Sant Joan Baptista, dia 24 de juny. La població gaudeix de la Festa
Major, participant amb els tradicionals bous.
L'Ajuntament conjuntament amb la comissió de festes elabora la programació dels diferents
actes, que enguany les festes seran del dia 23 al 27 de juny.

Fonaments de dret
Article 66.1 i 66.3 g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Article 6.1 b de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre.
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Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o
festes que s'epecifiquen.
Segon.- Aprovar el programació d’actes taurins següent:
Data

Modalitat

Hora inici

Hora final

25/06/2021

Lloc

Bous a la plaça

18:30

21:30

Recinte de Festes

26/06/2021

Bous a la plaça

18:30

21:30

Recinte de Festes

26/06/2021

Bou Embolat

23:00

23:30

Recinte de Festes

26/06/2021

Bou Embolat

23:30

00:00

Recinte de Festes

27/06/2021

Bou Embolat

00:00

00:30

Recinte de Festes

27/06/2021

Bou Embolat

00:30

01:00

Recinte de Festes

27/06/2021

Bous a la plaça

18:30

22:30

Recinte de Festes

Tercer.- Aprovar la programació següent
DIMECRES 23 DE JUNY
Joc de l’assassí - APP Mòbil
22:00 h Signatura del llibre d’honor a càrrec de la Penya Taurina” Mai Acabem” , acompanyats
de l’alcalde Sr. Ramon Brull Melich, el Regidor de festes el Sr. Estanislau Martinez Puig i la
resta de regidors que formen el consistori.
23:00 h Presentació de la reina, reina infantil, hereu majors, hereus i pubilles 2020, Així com la
Reina, Reina infantil, hereu major, hereus i pubilles, 2021. Al recinte de festes (Coberta).
TOT SEGUIT PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a Càrrec de la Penya Taurina” Mai Acabem”
00:30 h NIT D’ESPECTACLE, amb l’actuació del “LIVE THE MOVIES”.
DIJOUS 24 DE JUNY (DIA DEL PATRÓ)
10:00h Passa carrers, amb la Xaranga TARORATA .
19:00h Ofrena de flors i fruits en honor al patró Sant Joan Baptista (a l'església), acompanyats
dels joves Batullenks.
20:00h Missa en honor al patró Sant Joan Baptista (a la pista coberta).
TOT SEGUIT: Ramillet de focs.
DIVENDRES 25 DE JUNY
10:00h Passa carrers amb la xaranga TARORATA.
11:30h Homenatge a una persona Gran del Poble, visitant-la a casa seva acompanyats de la
xaranga TARORATA,i fent l’entrega d’un petit present, per part de les autoritats i pubilles.
Aquest any és la Senyora ISABEL FERRÉ BOVÉ.
12:00h Paella Confinada. Inscripcions a l’establiment PRÒXIM GIMENO, hi ha de temps fins
dimecres, 23 de juny.
Es farà entrega d’Arròs, Oli i Musclos (a la plaça de l'Església).
Fes difusió amb l’etiqueta #paellaconfinadalligallos #lligallosenfestes21
23:00h Nit d’espectacle, La Rosa Encantada (la Bella y la Bestia
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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
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Precs i preguntes
13. PREC DE LA REGIDORA SRA. BÀRBARA CURTO CAMISÓN ( JUNTS)
La regidora Sra Bàrbara Curto Camisón intervinguè per a dir que el Casal Camarlenc al
municipi té un valor immens, considera que el teatre es cultura, però també ho és el ball. Com a
veina del poble fa el prec de poder seguir gaudint del Casal i del seu ús com fins ara i que es
porti a votació popular qualsevol altre ús que se li vullgui donar, ( auditori etc....)
14. PREGUNTA DEL REGIDOR SR. MIGUEL OLID ( LA VEU)
El regidor Sr. Miguel Olid, preguntà a l'Alcalde, a qui s'havia proposat per a fer els bous al
Lligallo.?
Contestant l'Alcalde que no s'havia proposat a ningú, que de moment tenim dos propostes , i
si al final s'autoritzen els bous, estudiarem les propostes i llavors deciderem.
Intervingué novament el regidor Sr. Miguel Olid per a preguntar si hi havia algún document
signat amb el ganader, contestant l'Alcalde que de moment no hi havia res signat.
El regidor Sr. Olid , es manifesta en el sentit de dir que espera una contesta de l'Alcalde en
aquest tema.

Secretari Interventor

Alcalde

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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Annex 1 del punt 8

PLANTILLA ORGÀNICA 2021
A) PERSONAL FUNCIONARI D’HABILITACIÓ NACIONAL
1 Secretari-Interventor, grup A, subgrup A1, CD 26.
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B) PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 Administratius d’Administració General, grup C, subgrup C1, 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
3 Peons, serveis generals, contracte indefinit.
1 Peó, serveis esportius, contracte eventual.
1 Peó, serveis generals, contracte eventual.
1 Peó, medi ambient, contracte indefinit.
1 Aux. adm. Temps complet, contracte indefinit. Oficina turisme-radio.
1 Aux. adm. Temps complet, contracte indefinit. Atenció públic (vacant)
1 Aux. Adm. Temps complet, reforç eventual
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

1
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:04:51 i JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2021 a les 10:06:37

SUBESCALA TÈCNICA
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1 Mestre/a director/a en educació infantil. Temps complet indefinit.
1 Tècnic/a llar d’infants. Temps parcial, contracte indefinit.
2 Tècnic/a llar d’infants. Temps parcial, contracte eventual.
1 Directora. Temps parcial, contracte eventual. Centre de Dia
2 Gerocultores. Temps complet, contracte eventual. Centre de Dia
1 Gerocultora. Temps parcial, 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.
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