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Identificació de la sessió
Sessió: Ple ordinari, de data 16 de setembre de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 16 de setembre de 2021
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 15:00
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (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 7 de juliol de 2021
1. PLE EXTRAORDINARI URGENT, 7 DE JULIOL DE 2021
L'acta anterior queda aprovada per unanimitat.

Donar compte Decrets de la Presidència del núm. 112 al 194
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 112 AL NÚM. 194
DE 2021
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. 112 al núm. 194 de 2021,
amb un total de 83.
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Resum per unitats
18 Alcaldia
2

Àrea intervenció

33 Àrea Secretaria
2

Sense unitat

28 Àrea tresoreria

Detall dels Decrets
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Núm.
decret

Data

Unitat

20218 de juny
Alcaldia
0000112 de 2021

Assumpte
Convocatòria de 'Ple Orinaria de 11 de juny de 2021'

20219 de juny À r e a
Proposta resolució recurs de reposició
0000113 de 2021
Secretaria
11
de
2021Àrea
juny de
Contracte menor serveis actuacions musicals festes Lligallos 2021
0000114
Secretaria
2021
11
de
2021juny de Alcaldia
0000115
2021

Convocatòria de 'Ple extraordinari de 15 de juny de 2021'

15
de
2021Àrea
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, a la senyora
juny de
0000116
Secretaria JOSEPA CURTO BO
2021
15
de
2021Àrea
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, SRA. ANGELES
juny de
0000117
Secretaria ABRIL CARDONA
2021
17
de
2021juny de Alcaldia
0000118
2021

Taxa via pública Taller Gandia abril 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000119
tresoreria
2021

Taxa Via pública Maria Cinta Pujol Falcó maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000120
tresoreria
2021

Taxa Via Pública Maria Loreto Guasp Martí Bar Hípica Maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000121
tresoreria
2021

Taxa via pública Bar Restaurant Lo Centro Maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000122
tresoreria
2021

Taxa Via Pública Salvador Gilabert Casanova Maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000123
tresoreria
2021

Taxa via pública Maria José Melich Subirats Maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000124
tresoreria
2021

Taxa via pública Taller Gandia Enric Rollan Monteverde Maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000125
tresoreria
2021

Taxa via pública Hassan El Hasnaoui Azom maig 2021
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18
de
2021Àrea
juny de
0000126
tresoreria
2021

Taxa via pública Bar Tiràs Georgiana Andreea Cutar maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000127
tresoreria
2021

Taxa via pública Bar Musical Soterrani maig 2021

18
de
2021Àrea
juny de
0000128
tresoreria
2021

Taxa via pública Cafè & Pizza Karen Tomàs Mestre
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18
de
2021Àrea
Proposta ajut econòmic, Penya Taurina "MAI ACABEM" amb motiu de la
juny de
0000129
Secretaria FESTA MAJOR DELS LLIGALLOS 2021
2021
21
de
2021Àrea
juny de
0000130
tresoreria
2021

Reclamació deute ocupació de la via pública Cristina Forastero Royo febrermaig 2019

22
de
2021Àrea
juny de
0000131
tresoreria
2021

Reclamació deute Impost sobre construccions instal·lacions i obres Jesús
Also Fabra gener 2020

22
de
2021Àrea
juny de
Nomenament Tinents d'Alcalde
0000132
Secretaria
2021
22
de
2021Àrea
juny de
Proposta delegació atribucions regidors
0000133
Secretaria
2021
22
de
2021Àrea
juny de
Esmena errada material traspàs dades del Pressupost 2021 a comptabilitat
0000134
intervenció
2021
22
de
2021Àrea
juny de
0000135
tresoreria
2021

Reclamació deute ICIO Francisco Descarrega Martí gener 2020

23
de
2021Àrea
juny de
0000136
tresoreria
2021

Reclamació deute ICIO Gustavo Bellés Salvadó

23
de
2021Àrea
Activitat Recreativa extraordinària amb motiu de LA REVETLLA DE SANT
juny de
0000137
Secretaria JOAN 2021
2021
28
de
2021Àrea
juny de
Contracte menor obra millora, manteniment i conservació col·legi Sant Àngel
0000138
Secretaria
2021
29
de
Donar compte Sentències dictades en Recurs Ordinari 57/2016 i Recurs
2021Àrea
juny de
d'apel·lació 438/2019,Sra. Belen Madrid Tosina contra l'Ajuntament de
0000139
Secretaria
2021
Camarles
29
de
2021Àrea
juny de
0000140
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Taller Gandia Enric Rollan Monteverde juny 2021

29
de
2021Àrea
juny de
0000141
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Maria Loreto Guasp Bar Hípica juny 2021

29
de
2021Àrea
juny de
0000142
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Georgiana Andrea Cutar Bar Tiràs juny 2021

2021-

29
juny

de
Àrea
de

Taxa ocupació via pública Bar Musical soterrani juny 2021
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0000143 2021

tresoreria

29
de
2021Àrea
juny de
0000144
tresoreria
2021

Taxa via pública Maria José Melich Subirats juny 2021

29
de
2021Àrea
juny de
0000145
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Cafès & Pizza Karen Tomàs Mestre juny 2021

30
de
2021Àrea
juny de
0000146
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Bar Restaurant Lo Centro juny 2021
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1
de
2021Àrea
Resolució Proposta canvi titularitat dels nínxols 491 fila 2 i 492 fila 1 en favor
juliol de
0000147
Secretaria del Sr. JOAN CARLES BERTOMEU HIERRO
2021
1
de
2021juliol de Alcaldia
0000148
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 05 de juliol de 2021'

1
de
2021Àrea
juliol de
Sol·licitud Baixa Taxes recollida d'escombraries vivenda C/Vint-i-set, 25.
0000149
intervenció
2021
2
de
Proposta per Autoritzar l’activitat recreativa extraordinària Festa Inici Estiu
2021Àrea
juliol de
presentada per la Sra. Marian Agramunt Alegre a la Plaça del Mercat "Bar
0000150
Secretaria
2021
Soterrani"
2
de
Proposta aprovació Activitat Recreativa extraordinària amb motiu d’un
2021Àrea
juliol de
CONCERT al Bar Tiràs, carrer Vint-i-cinc, núm. 24, a petició de la Sra.
0000151
Secretaria
2021
GEORGIANA ANDREEA CUTAR
2
de
2021Àrea
juliol de
Contracte menor serveis de socorrisme i manteniment piscina 2021
0000152
Secretaria
2021
5
de
2021Àrea
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat Sr. JOSE LUIS
juliol de
0000153
Secretaria FORTUÑO BAIGES
2021
6
de
2021Àrea
juliol de
Nomenament Secretari accidental, per substitució de la titular vacances 2021
0000154
Secretaria
2021
6
de
2021Àrea
juliol de
Actuacions musicals festes majors Camarles 2021
0000155
Secretaria
2021
6
de
2021juliol de Alcaldia
0000156
2021

Convocatòria de 'Ple Extraordinari Urgent, 7 de juliol de 2021'

6
de
2021Àrea
Resolució Sol. Targeta aparcament individual discapacitat, Sra. ENRIQUETA
juliol de
0000157
Secretaria MARSAL GRASES
2021
8
de
Proposta aprovació Activitat Recreativa extraordinària amb motiu de
2021Àrea
juliol de
DESFILADA “LOLA PEDROLA” A LA PLAÇA DEL MERCAT el 9 de juliol de
0000158
Secretaria
2021
2021, a petició de la senyora MARIAN AGRAMUNT
8
de
Proposta aprovació Activitat Recreativa extraordinària amb motiu de CURSA
2021Àrea
juliol de
BALCÓ DEL DELTA, a la Plaça del Mercat, el proper 10 de juliol de 2021,
0000159
Secretaria
2021
sol·licitada per la senyora Marian Agramunt.
8
de
2021Àrea
juliol de
0000160
tresoreria
2021
13

de

Reclamació deute ICIO Jordi Sabaté Prades setembre 2018
Convocatòria de 'Comissió Informativa Joventut, Festes, Esports Promoció
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2021juliol
0000161 2021

de Alcaldia

Econòmina, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència 16 de juliol
de 2021'

13
de
2021juliol de Alcaldia
0000162
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Ensenyament,Cultura, Serveis
Socials i Sanitat, 16 de juliol de 2021'

14
de
2021juliol de
0000163
2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes 16
/07/2021.'

15
de
2021juliol de Alcaldia
0000164
2021

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Medi Ambient, Agricultura i Serveis de 16/07/2021'
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15
de
2021Àrea
Baixa gual, carrer Vint-i-vuit, núm. 37, a petició de la Sra. NEUS MELICH
juliol de
0000165
Secretaria ROYO
2021
15
de
2021Àrea
Bonificació Taxa recollida d'escombraries per família nombrosa, sol·licitada
juliol de
0000166
Secretaria per la senyora NATALIA BONET MONTEVERDE
2021
19
de
Nomenament accidental al funcionari de carrera Cristian Bertomeu Cid per tal
2021Àrea
juliol de
de cobrir el lloc de treball de secretaria, subescala secretaria intervenció,
0000167
Secretaria
2021
durant el periode de vacances de la seva titular
22
de
2021Àrea
juliol de
Proposta inici d'expedient
0000168
Secretaria
2021
26
de
2021juliol de Alcaldia
0000169
2021

Convocatòria de 'Junta de Govern Local, 29 de juliol de 2021'

28
de
2021Àrea
juliol de
Proposta resolució al·legacions Sr. Belloso , Decret 100-2021
0000170
Secretaria
2021
28
de
2021juliol de Alcaldia
0000171
2021

Actuacions judicials i administratives

30
de
2021Àrea
juliol de
0000172
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Bar Hípica Juliol 2021

30
de
2021Àrea
juliol de
0000173
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Bar Musical Soterrani Juliol 2021

30
de
2021Àrea
juliol de
0000174
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Bar Tiràs Juliol 2021

30
de
2021Àrea
juliol de
0000175
tresoreria
2021

Taxa via pública Taller Gandia juliol 2021

30
de
2021Àrea
juliol de
0000176
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Bar Restaurant Lo Centro Juliol 2021

30
de
2021Àrea
juliol de
0000177
tresoreria
2021

Taxa ocupació via pública Cafès & Pizza Juliol 2021

30
de
2021Àrea
Proposta inici d'actuacions restabliment de la legalitat urbanística obres
juliol de
0000178
Secretaria il·legalitzables executades
2021
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20212 d'agost À r e a
Resolució Sol. reserva d'estacionament mobilitat reduida, Sr. MARCOS
0000179 de 2021
Secretaria MARTINEZ GUERRERO
20214 d'agost À r e a
Resolució Sol. reserva d'estacionament mobilitat reduida, Sra. DIANA
0000180 de 2021
Secretaria PETROVA MIHALOVA
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Activitat Recreativa extraordinària amb motiu de CONCERT al Bar Tiràs,
20216 d'agost À r e a
carrer Vint-i-cinc, núm. 24, el proper 7 d'agost de 2021, Sra. GEORGIANA
0000181 de 2021
Secretaria
ANDREEA CUTAR
1 0
2021d'agost
0000182
de 2021

Alcaldia

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Serveis
Socials i Sanitat, 12 d'agost de 2021'

1 0
2021d'agost
0000183
de 2021

Alcaldia

Convocatòria de 'Comissió Informativa Joventut, Festes, Esport, Promoció
Econòmica, Comunicació, Participació Ciutada i Transparència, 12 d'agost de
2021'

1 0
2021d'agost
0000184
de 2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes, 12
d'agost de 2021.'

1 1
2021d'agost
0000185
de 2021

Alcaldia

Convocatòria de 'C.I. de Governació, Urbanisme, Industria, Medi Ambient,
Agricultura i Serveis de 12/08/2021'

1 1
2021d'agost
0000186
de 2021

Alcaldia

Convocatòria de 'Junta de Govern Local de data 19 d'agost de 2021'

1 2
2021d'agost
0000187
de 2021

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA CONTRACTACIÓ, PER MÀXIMA
Àrea
URGÈNCIA D’UN/A AGENT INTERÍ/A DE LA POLICICA LOCAL,
Secretaria ENQUADRADA
EN
L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, GRUP C, SUBGRUP C2.

2 4
2021d'agost
0000188
de 2021

Àrea
Aprovació llista de persones admeses i excloses,
Secretaria

3 0
2021d'agost
0000189
de 2021

Alcaldia

Convocatòria de 'Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2021'

6
de
2021Àrea
Proposta nomenament funcionari interí plaça Policia Local procediment de
setembre
0000190
Secretaria màxima urgència
de 2021
10
de
2021Àrea
Inici expedient sancionador vulneració ordenança general de convivència
setembre
0000191
Secretaria ciutadana i via pública, Sr. Guillem Carrillo Jarque
de 2021
10
de
2021setembre Alcaldia
0000192
de 2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes, 15
de setembre de 2021.'

13
de
2021setembre Alcaldia
0000193
de 2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa d'Ensenyament, Cultura, Serveis
Socials i Sanitat, 15 de setembre de 2021'

13
de
2021setembre Alcaldia
0000194
de 2021

Convocatòria de 'Comissió Informativa de Joventut, Festes, Esports,
Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència,
15 de setembre de 2021'

Aprovació Festes Locals 2022
3. PROPOSTA FESTES LOCALS 2022
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S'aprova per unanimitat.

Fets
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El Departament d’Empresa I Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la
sessió plenària del passat dia 23 de juny de 2021, va ratificar la proposta dels dies
festius laborals per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre correspondent publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8446, de 30 de juny de 2021.

Fonaments de dret
Article 37.2 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran
fixades per ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Families a proposta dels
municipis respectius,
L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del Reial
Decret 2001/1983, de 28 de juliol,

En conseqüència, S'ACORDA:
Que les festes Locals de l'any 2022 , siguin el dies:
25 de juliol ( Sant Jaume) i 7 de desembre ( Festa de la Segregació)

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

Delegació en favor de la Diputació de Tarragona, recaptació en període executiu d'altres
ingressos de Dret públic en la modalitat de danys contractuals
4. DELEGACIÓ EN FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA RECAPTACIÓ EN
PERÍODE EXECUTIU D'ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA MODALITAT DE
DANYS CONTRACTUALS
Aprovat per unanimitat
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Fets
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL),
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP)
estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les
seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin
territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
En data 26 de novembre de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’
abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos
en la legislació per tal de delegar la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret
públic en la modalitat de danys contractuals.

Fonaments de dret
Article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre per a
la modernització del govern local.
Articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions
que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest
Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels
serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que s’
estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la
LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.
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Delegació de la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en
la modalitat de danys contractuals.

Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex del conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.
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Tercer: La delegació acordada té una durada de quatre anys a comptar des de la data de
l'acceptació per part de la Diputació de Tarragona. No obstant, sense necessitat de nous
acords, la durada de la delegació es podrà estendre per períodes consecutius d'un any, si cap
de les parts no notifica la decisió de donar-la per extingida amb una antelació mínima de tres
mesos a la data del venciment.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord,
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
ingressos.
Cinquè: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’
atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta,
en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part,
es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè: Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Camarles per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.
ANNEX 1
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE
CAMARLES A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a.
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a. La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
b. La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c. La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
d. La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e. La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f. La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels ingressos
de dret públic.

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
TAXES:
1.
2.
3.
4.
5.

Taxes de guals
Taxa de cementiri
Taxa ocupació amb taules i cadires
Taxa de clavegueram
Taxa d’escombraries

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
c. La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’
ajornaments i fraccionaments de pagament.
d. La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
f. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g. La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període
voluntari dels ingressos de dret públic.
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APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1.
2.
3.
4.
5.

Taxes de guals
Taxa de cementiri
Taxa ocupació amb taules i cadires
Taxa de clavegueram
Taxa d’escombraries
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:

1. Costes judicials
2. Danys contractuals

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

a. L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment.
b. L’expedició de diligències d’embargament.
c. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
d. La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i
costes.
e. La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
g. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació executiva
dels ingressos de dret públic.
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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 ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter
no tributari, sobre el servei públic abastament d'aigua potable i altres
5. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL
PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE I ALTRES ACTIVITATS CONNEXES
Atès que la regidora Sra. Marta Mora s'incorporà al Ple al punt setè, es deu de
comptabilitzar set vots favorables en l'aprovació de l'acord ja que en el grup d'ERC en el punt
cinquè, eren 3 regidors en el moment de la votació

Aprovat per 8 vots favorables
LA VEU 3
ERC 4
RNA 1
3 Abstencions del grup de JUNTS

Fets
D’acord al que estableixen els articles 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 70.2 de la Llei 7
/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i textos concordants.
Atesa la proposta d’aprovació de la nova ordenança reguladora de la prestació patrimonial
pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua de Camarles,
que serà prestat en règim de gestió indirecta mitjançant contracte administratiu per una
persona de dret privat ( Entitat subministradora Aigües de Catalunya S.A).
Considerant que és imprescindible l’aprovació de l’instrument que ha d’articular el sistema
retributiu del servei, el qual es configura com a prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat mitjançant RDL 2/2004, de 5 de març, en la
redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Considerant que es va sotmetre a consulta pública prèvia, de conformitat amb el previst a
l'article 133.1 de la LPAC, durant un termini de 10 dies hàbils al eTAULER i portal de la
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Transparència municipal, sense que s'hagui fet cap aportació al respecte per part dels
ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
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Fonaments de dret
Article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i textos concordants.
Article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat mitjançant RDL 2
/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública
de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i altres activitats
connexes al mateix de Camarles.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública i audiència de les persones interessades
pel termini mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació i al BOP.
TERCER.- Si durant el tràmit d’informació pública es presenten al·legacions, seran resoltes
pel Ple de l’Ajuntament. Abans de procedir a l’aprovació definitiva de l’ordenança se
sol·licitarà informe preceptiu a la Comissió de Preus de Catalunya.
QUART.- L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament a 9 a 13:30 hores, de
dilluns a divendres, així mateix l’ordenança municipal resta a la disposició dels interessats
a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, a l’adreça https:Camarles.cat

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
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 presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
per exigir mesures que frenin l'escala de preus de l'electricitat.
6. MOCIÓ PER A EXIGIR MESURES QUE FRENIN L'ESCALADA DE PREUS DE
L'ELECTRICITAT

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 01/10/2021 a les 09:01:42 i RAMON BRULL MELICH - DNI ** (SIG) el dia 01/10/2021 a les 09:15:46

Aprovat per unanimitat

Fets
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En data 10 de setembre de 2021 i registre d'entrada 4390390004-1-2021-001417-1, el senyor
Josep Antoni Navarro Serra, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, va presentar una moció per debatre en el proper Ple de l'Ajuntament de Camarles,
per a exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua
de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una escalada
de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt per sobre fins i tot
de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del
temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura
addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la
petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament
que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem
que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders
públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos
grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells
d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’
Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’
aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies
elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent
que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i
requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament
insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les
elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un
context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es
trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre
destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder
públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
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Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i
familiar.
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Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat
en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques,
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies
renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de
model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i
l’impuls definitiu a les renovables.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu,
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut
aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de
cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
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Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments
municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i
promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que
permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
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Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

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

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora Na Patrícia Andrés
Valldeperez, partit La Veu del Poble (VP-FIC) Federació d'Independents de Catalunya
7. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES DE NA
PATRICIA ANDRÉS VALLDEPÉREZ
En aquest punt de l'ordre del dia s'incorpora al Ple la regidora Na Marta Mora Verges
Intervinguè l'Alcalde per a dir que se'n va una regidora del seu grup La Veu del Poble, que
desde el principi ja va demostrar molt d' interès en els temes municipals, que ha estat una
persona molt treballadora, legal, amb sentit comú, que ha estat un goix treballar amb tu, i
desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa, que per a tu ha estat un honor pasar per aquesta
casa, per millorar les condicions dels veïns i ho has aconseguit, has deixat un bon sabor de
boca.
A continuació la regidora dirigeix unes paraules d'acomiat al consistori dient:
" Bona tarda,
Be, avui presento la meva renuncia com a regidora de l’Ajuntament de Camarles.
Els motius son personals, ja que al febrer tornaré a ser mare. A banda d’això la meva situació
laboral no es la mateixa quan vaig entrar a l’ajuntament, ja que jo administro i gestiono una
empresa familiar en la qual tenia treballadors però degut a la pandèmia ja no en tinc, i ara
mateix tornem a portar un volum de feina molt gran, el qual de vegades em dificulta la meva
tasca a l’ajuntament i ara que tornaré a ser mare ja em serà impossible fer-ho tot. Així que he
analitzat la meva situació i he cregut convenient presentar la meva renuncia ja que la
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responsabilitat de ser regidor de un ajuntament no s’ha de fer a mitges per aquesta raó es
millor que ho faci algú que li pugui donar la dedicació que es mereix i que li he pogut donar fins
al dia d’avui.
De totes maneres vull dir que em sento molt contenta i orgullosa de la feina que he fet a la
meva regidoria, he pogut assolir alguns dels objectius que m’havia marcat per aquest 4 anys i
amb la regidoria que he portat he pogut treballar, ajudar i millorar el meu estimat poble de
Camarles. Vull donar les gracies a tota la get de Camarles que ha fet possible el meu pas per
aquest ajuntament ja que ha estat un honor, vaig arribar en 10 anys a Camarles i em van acollir
com una més i així em sento camarlenca hasta la medul·la.
Vull donar les gràcies en especial al il·lustríssim alcalde Ramon Brull per donar-me aquesta
oportunitat, per confiar en mi i donar-me suport fins el final.
També vull donar les gracies al meu company Miguel Olid, i també a les regidores del grup
d'ERC Marta Mora i Yolanda Guillem amb les quals també he traballat conjuntament. També
agrair a tots els tècnics de la casa, la seva ajuda per a poder fer la feina ben feta.
Per ùltim demanar a la gent que es queda aquí que no s'oblidin de les escoles, que tenen
moltes necessitats, i els nostres joves van allí, desprès de tot això dir-vos que no es un adeu,
sino un fins aviat."
Desde el grup de JUNTS, intervé la seva portaveu Sra. Zaragoza per a desitjar-li tot el millor,
per la feina ben feta i també agrair-li la tasca realitzada i que la persona que entri al seu lloc ,
tingui les mateixes ganes de treballar.
Desde del grup d'ERC, intervé el seu portaveu Sr. Navarro, per a donar-li les gracies per la
seva tasca com a regidoral i per les seves aportacions al municipi."

Es pren raó de la renúncia presentada per la Regidora Patricia Andrés Valldepèrez

Fets
En data 10 de setembre de 2021 i núm. de registre 1.412 ha tingut entrada un escrit de NA
PATRICIA ANDRÉS VALLDEPÉREZ, presentant renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament
de Camarles, partit LA VEU DEL POBLE (VP) FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE
CATALUNYA (VP-FIC, legislatura 2019-2023.
Segons consta als arxius municipals amb data 15 de juny de 2019 va prendre possessió del
càrrec de regidora de la Corporació, càrrec del qual ara sol·licita la renúncia.

Fonaments de dret
L’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix “ que els regidors perden la
seva condició, entre altres causes, per renúncia, que deurà fer-se efectiva per escrit davant el
Ple municipal”.
Per la seva part, conforme l’establert a l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, “en cas de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o,
en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de
col·locació.”
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia expressa i irrevocable del càrrec de regidora de la
Corporació municipal de l’Ajuntament de Camarles, presentada per Na PATRICIA ANDRÉS
VALLDEPÈREZ.
Segon.- Declarar la vacant del càrrec de regidora d’aquest ajuntament per la renúncia de Na
Patricia Andrés Valldepérez i comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que
remeti les credencials de la persona a qui correspongui per ordre numèric inscrita en la llista,
de la candidatura LA VEU DEL POBLE VP) FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA
(VP-FIC, que va concórrer a les Eleccions Locals del 26 de maig de 2019, per tal que pugui
prendre possessió del càrrec.
Tercer.-Notificar aquest acord a Na Patricia Andrés Valldepérez agraint-li els serveis prestats a 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
8. FUNCIONARI INTERÍ POLICIA LOCAL PER MÀXIMA URGÈNCIA
L'Alcalde informà del nomenament del Sr. Jordi Mulet Royo, com a funcionari interí de la Policia
Local, per un període tres mesos. Afegeix que es un noi que es preocupa molt per la feina, i
que ja actua sol. També vol agrair a la resta de companys de la Policia local el recolçament
cap a n'ell, tant en el torn de dia com en el de la nit.
9. SUBVENCIONS GENERALITAT DANYS GLÒRIA
L'Alcalde informà de que la Generalitat havia atorgat les següents subvencions, pel tema
GLÒRIA:
Arranjament Camí Lateral de l'Autopista , Pressupost 75.322,50€ subvenció ( 50%) 37.661,25
€
Arranjament camí finca Curto, Pressupost 31.585,36 € subvenció (50%) 15.792,68 €
Arranjament Baixades barranc (partició), Pressupost 13.442,61 € subvenció ( 50%) 6.721,31 €
Arranjament zona dos barrancs, Pressupost 28.074,42 € subvenció (50%) 14.037,21 €
Proposicions urgents
No n'hi varen haver
Precs i Preguntes
10. PREGUNTA DE NA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) PROBLEMÀTICA OBRES
HOTEL RURAL AL COSTAT DE LA GRANADELLA
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Las regidora manifesta que les obres no s'ajusten a la llicència atorgada, i que sap que existeis
una denúncia a Disciplina Urbanística i varies demandes per temes civils. Hem consta que es
va demanar una inspecció urbanística i també de l'existència de l'obertura d'un expedient de
protecció de la legalitat urbanística, en el qual creu que el Decret no es va arrivar a signar per
l'anterior Alcalde . La seva pregunta es a dia d'avui com està tot aquest tema?
Intervinguè l'Alclade per a dir que en un primer moment, i com a conseqüència de la denúncia
interposada per la veïna, es va obrir un expedient de la legalitat urbanística, consistent en la
paralització per obres en curs d'execució, expedient que es va instruir però que en el període
d'al·legacions es va presentar un informe de l'arquitecte de les obres dient que els elements
decoratius objecte de paralització, no podien dur-se a terme perque aquestes obres es
trobaven finalitzades, llavors aquest expedient finalitzà per resolució de l'Alcadia, degudament
signat, deixant sense efecte l'expedient de referència.
Seguidament es va instruir un segon expedient de protecció de la legalitat urbanística, per
obres il·legalitzables totalment executades, expedient que es troba en fase de contesta de les
al·legacions presentades.Que aquest expedient el que comportarà serà l'enderroc dels
elements decoratius, que no són conforme a llicència.
11. PREGUNTA DE LA REGIDORA NA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS ( JUNTS), SOBRE LA
COMPRA D'UNS PINS PER A L'AJUNTAMENT
La regidora posà de manifest que li consta que el pins ( dorats o chapats en or) es van comprar
i van arrivar a l'Ajuntament, perquè existeix la factura corrsponent i a més está pagada, com a
partit de la oposició no estem d'acord amb aquesta despesa. La pregunta és... on estàn els
pins?
Intervinguè l'anterior Alcalde Sr. Navarro, per a dir que es van encomanar uns pins dorats, no
d'or. La factura la té el tresorer i els pins dorats no han arrivat mai, a més el pressupost ja no es
va acceptar, per tant el pins dorats no s'han rebut i per tant es deu de revocar la factura..
Intervingué el Sr. Ramón Brull, alcalde actual, per a dir que hi ha un albarà signat amb 25 pins
banyats en or, i que l'albarà no concorda amb la factura, ja que l'albarà es de 195 € i la factura
764€. Que com Alcalde tracta de localitzar a l'empresa i aquesta no es fica en contacte amb
l'Ajuntament.
El Sr. Navarro , intervé per a dir que lo que ell va encomanar va ser lo dels 195 €.
La Sra Zaragoza es ratifica en aquesta versió de que l'albarà i la factura no concorden i
manifesta que els consta que hi ha una recepció dels pins a l'Ajuntament, i que d'això ja en fa
un any.
Intervinguè novament l'Alclade per a dir que la cosa no quadra, l'albarà i la factura no quadren, i
que truca al'empresa i aquesta no contesta.
Per ùltim el Sr. Navarro manifesta que els pins platejats van arrivar i no els dorats i que li va dir
a la persona que està al capdavant de l'oficina d'atenció al ciutadà que els guardés, i que lo
facturat no es correcte
12. PREC DE LA REGIDORA NA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS), REFERENT AL
TANCAMENT DEL CASAL DE JOVES
La regidora Sra. Zaragoza manifestà la seva preocupació pel tancament del casal dels joves,
que només ha estat obert dos mesos i ara es troba tancat per que la persona que ocupaba el
càrrec de confiança de l'Alcaldia,( amb un cost de 22.000 euros ) ja no hi és. Que la regidoria
de joventut tiri endavant aquesta iniciativa i que el casal es torni a obrir.
Que el Consell Comarcal subvenciona tècnics, i que es una llàstima que el Casal estigui tancat,
pel mero fet de que ja no estigui el càrrec de confiança.
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13. PREGUNTA DE LA REGIDORA BÀRBARA CURTO CAMISÓN ( JUNTS), TEMA
APARCAMENT AUTOCARAVANES
La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón, preguntà quin és el cost del preu públic que s'ha
recaptat pel aparcament de les autocaravanes i també pel tema del consum d'aigua?
Intervinguè l'Alclade per a dir que ara a dia d'avui no s'està cobrant res, que el aparcament és
gratuit i el tema de l'aigua també, i que hi ha una persona que controla, que des de les
associacions de caravanistes li han comentat que establir un preu públic a les autocaravanes,
es un error, ja que els crea incertessa. Creu l'Alcalde que hem de fixar-nos en que ens
aporten a nivell turístic, comerç al poble, beure al poble etc...
La regidora considera que la repercussió econòmica la veu interessant, no sembla correcte que
sigui a qualsevol preu, que té que hi haure un control..
L'Alcalde manifesta que l'ordenança esta´feta a l'espera d'establir un estudi econòmic, respecte
al preu públic.
Intervinguè el Sr. Navarro (ERC) per a dir que considera que es té que pagar, si bé es podria
establir una fórmula en la que es pugués establir un sistema de vales per a poder comprar al
poble.

14. PREGUNTA DE LA REGIDORA BÀRBARA CURTO CAMISÓN ( JUNTS) PROBLEMÀTICA
BRUTICIA HOTEL EN CONSTRUCCIÓ AL COSTAT DEL SPAR
La regidora preguntà si al respecte se li havia fet algun requeriment de neteja a
l'empresa? Que li consta que a finals de 2019 alguns veïns han entrat instàncies a
l'Ajuntament, queixant-se de la bruticia, s'ha fet alguna gestió al respecte?
Intervinguè l'Alcalde per a dir que el problema són els coloms, que al propietari no se'l localitza.
Que es va trucar a Sanitat i ens van derivar a sanitat animal, dient-mos que no podem prendre
cap acció cap els animals.
Es va trucar als Mossos i va venir la unitat URMA, dient-mos que és un tema complicat. El
paleta ens va dir que no podia entrar en propietat privada per a fer cap actuació, ni fotos. Estem
treballant amb Agricultura, per a tapiar-ho tot, un cop els animals hagin sortit. D'expedient no
s'ha iniciat cap, són converses telefòniques.
Intervinguè la regidora Sra. Zaragoza, dient que si se li ha requerit i no contesta que actuem,
manifestant l'Alclade que no podem antrar en propietat privada sense autorització judicial.
15. PREGUNTA DE LA REGIDORA NA BÀRBARA CURTO CAMISÓN ( JUNTS), SOBRE LA
GESTIÓ DE L'APLICACIÓ " LINIA VERDE"
La regidora preguntà com es gestiona aquesta aplicació anomenada " Linia Verde", ja que els
veïns reben contestes d'una màquina. La regidora manifestà que ja en una comissió
informativa va preguntar qui ho gestionava? contestant-li avui que ho portaven Joel i Claudia.
Intervinguè el Sr. Navarro (ERC) per a dir que no té la utilització pública que esperàvem, que
ens consta 2000 Euros el 1er any, i si contiuàvem 4.000€, per tant no es continuarà.
Intervinguè la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a dir que no es una aplicació efectiva i està
duplicada, i vist el seu cost, això es llançar els diners
Intervinguè la regidora Marta Mora (ERC) per a dir que aquesta aplicació va ser una aposta de
l'anterior alcalde, per facilitat les incidències de la ciutadania, i s'ha vist que no ha donat el
resultat esperat, per tant no es renovarà com tampoc es farà amb l'aplicació" Marketplace".
L'aplicació de la linia verda al final no ha estat d'utilitat, segurament perque està pensada per
a municipis grans, per aixó no ha resultat.
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16. PREC DE LA SRA BÀRBARA CURTO CAMISÓN, REFERENT A NO FICAR NOMS DE
PERSONES TREBALLADORES, SINÒ DE SERVEIS
La regidora prega que en els plenaris no s'anomenen nom de persones treballadores, sinò de
serveis.
La Regidora Yolanda Guillem (ERC) diu que la gent que escolta el Ple, llavors no sabra qui
porta el servei del que es parla.
17. PREGUNTA DEL REGIDOR ELÍES BONET CERVERA (JUNTS), REFERENT A LA NO
INVITACIÓ A LA MAJORIA DE REGIDORS A L'ACTE DE LA VOLTA CICLISTA A LA
PROVINCIA AL SEU PAS PER CAMARLES
El regidor preguntà com és que essent el patrocinador de la Volta ciclista l'Ajuntament de
Camarles, la majoria de regidors no van ser invitats a l'acte?
El Sr. Ramón Brull, diu que ell com Alcalde no va rebre cap invitació, però li consta que dos
regidors van repartir els premis.
Intervinguè el regidor Estanislao Martínez Puig (ERC), per a dir que en aquell moment no
actuaven com a regidors, sino com a President i Secretari de la Penya Sant Marc, una entitat
del poble, ja que el director de la Volta no volia regidors entregant premis , per a fer-ho igual a
tots els municipis.
Intervinguè la regidora Yolanda Guillem (ERC) per a dir que els regidors d'ERC no van rebre
tampoc cap invitació per a la cursa.
Intervinguè la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a dir que es bo que la gent ho sapigue, que
era una entitat privada, que també ha estat subvencionada per l'Ajuntament amb la logística

Secretari

Alcalde President

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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