
 

ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE  L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió :1/ 2017 
Data: 31-01-2017 
Hora d’inici:  19:00 hores 
Hora finalització:  20:00 hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS            
 
President :       En  Ramón Brull Melich                                               
 
Regidors:               
                           Na  Sandra Zaragoza Vallés  
                           Na Maria Lluïsa Esmel Cardona 
                           En Elies Bonet Cervera 
                           En Jordi Bonet Curto 
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas 
                           Na Laura Bonet Iborra  
                           En Estanislau Martinez Puig 
                                                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell 
  
 Va excusar la seva assistència la regidora d’ERC   Na Joana Fortuño Aguiló. 
 
01.- Aprovació acta anterior de data  11 de novembre de 2016. 
 
Seguidament per secretaria es dona compte de  l’acta de data 11 de novembre de 2016 
que es aprovada per unanimitat . 
 
02.-Donar compte Resolucions Alcaldia 36 a 50 de 2016 i 1 a 3 de 2017. 
 
Es dona compte de les Resolucions de l’Alcaldia  36 a 50 del 2016 i 1 a 3 del 2017, restant 
el Ple assabentat. 
 
03.- Donar compte pròrroga del pressupost 2016. 
 

DECRET DE L’ALCALDIA Nº 50/2016 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1.-Atesa la impossibilitat, abans del 31 de desembre, de complir els tràmits necessaris 
perquè el Pressupost del proper exercici entri en vigor el dia 1 de gener de 2017, 
 
1.2.- Atès l’informe d’Intervenció de data 30-12-2016, sobre el contingut del pressupost 
prorrogat per l’exercici següent. 
 



 

1.3.- De conformitat amb l’Informe- proposta de la Secretaria, emès en data 30-12-2016, 
per l’aprovació del pressupost prorrogat. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Examinada la documentació que s’acompanya i per aplicació de l’article 169.6 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL); l’article 21del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’art. 4.1.g) del RD 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de l’Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, 
 
3. RESOLC 

 

3.1.- Aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2017, amb el contingut que 
assenyala l’informe d’Intervenció de data 30-12-2016. 

 

3.2.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es celebri. 
                                                           

L’alcalde                                        La secretària, 
 
Ramón Brull Melich                                      Teresa Roca Castell 
 
 
Restant el Ple assabentat a l’efecte. 
 
 
04.-Donar compte ISPA( Impost salarial dels llocs de l’Administració) 2016. 
 
Seguidament es dona compte a la Corporació que amb data 29/12/2016 s’ha tramés al 
Ministeri d’Hisenda i Funció pública  el ISPA  retribucions exercici 2015 ( Impost salarial de 
l’’Administració), restant el Ple assabentat a l’efecte. 
 
 
05.- Aprovació moció unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar 
el contracte de la societat amb la pagesia. 
 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser 
La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, 
és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per 
això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa 
pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent 
manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA  
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 



 

Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona 
per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front 
perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.  
 
 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari 
i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
   c)L’ocupació equilibrada del territori.  
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només 
ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció 
de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que 
només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial 
del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també 
perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els 
que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, 
en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, 
Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de 
Residus de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, 
en òrgans de participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % 
de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la 
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per 
la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos 
per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat 
de determinats costos de producció. 



 

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els 
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i 
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si 
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a 
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet 
legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els 
contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització 
de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels 
mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast 
per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 
% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no 
obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van 
acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i 
ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i 
clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb 
Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, 
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere 
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem 
esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han 
de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç 
de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. 
S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les 
sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any 
a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les 
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna 
per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar 
diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars 
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de 
l’espècie que els causa. 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi 
la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar 
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la 



 

possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot 
el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar 
aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments 
fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat 
també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que 
no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures 
i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable 
i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones 
amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les zones 
periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial 
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de CAMARLES per unanimitat ACORDA: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
 
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de 
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter 
voluntari. 
  
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 

-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
         President de la Generalitat de Catalunya 
         Plaça de Sant Jaume, 4  
         08002 BARCELONA 
 

-  Sr. Joan Caball Subirana 
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
   08038 BARCELONA 

 
06.-Aprovació ordenança reguladora taxa concurrència als procediments de 
selecció de personal convocats. 
Vista la ordenança que a continuació es transcriu, el Ple municipal per unanimitat 
acorda: 



 

1.-Aprovar-la inicialment , i publicar-la al BOPT durant un termini de 30 dies a efectes 
de que es puguin formular les reclamacions adients. 
2.-Cas de no presentar-se’n l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
 
Article 1.- Naturalesa i fonament 
En ús de les facultats atorgades pels articles 106  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
Reguladora de les bases de Règim Local, i de conformitat amb l’establert  als articles 15 
a 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta  Entitat estableix la Taxa per 
concurrència als procediments de selecció de personal convocats per aquesta entitat 
local que es regirà per la present ordenança fiscal. 
Article 2.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu 
de la convocatòria i celebració de les proves selectives convocades per aquesta Entitat 
Local. 
Article 3.- Subjectes passius 
Són subjectes passius  les persones  que sol·licitin participar en la celebració de proves 
selectives per a l’ingrés de personal al servei d’aquesta Entitat Local. 
Article 4rt.-Quota Tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a la classificació 
personal en els respectius grups i d’acord amb les següents tarifes aplicables: 
Processos selectius per al personal laboral o funcionari de carrera 
Categoria/plaça                                      Import en Euros 
Grup A1/A2                                              20 € 
Grup C1/C2                                               20 €      
Agrup.Profesional( E)                              20 €   
Els grups als quals es refereix l’anterior tarifa s’entendràn, en el seu cas, 
automàticament substituïts pels que siguin reemplaçats legal o reglamentàriament. 
Article 5.- Meritament 
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir, per la inclusió en les llistes definitives 
d’admessos a les proves. 
No obstant, s’efectuarà el depòsit previ del seu import total dintre del termini de 
presentació de sol·licituds, presentant justificant juntament amb la instància. Per tant la 
no inclusió en la llista definitiva d’admesos, atorga el dret a la devolució de les quantitats 
dipositades, previa sol·licitud expressa de l’interessat, salvo que la entitat local no realitzi 
les proves objecte d’ingrés, en  el qual cas l’import de la taxa seria retornat d’ofici. 
Article 6è.- Normes de gestió 
La Taxa s’exigirà mitjançant l’ ingrés efectiu en entitat de depòsit autoritzada. A l’efecte, 
amb la sol·licitud de presentació de participació deurà adjuntar-se còpia del pertinent 
ingrés efectuat. 
Disposició Final.- 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia  de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona  essent vigent fins la seva modificació o derogació 
 
 
07.-Aprovació modificació ordenança reguladora taxa serveis intervenció integral 
administració municipal en les activitats i instal·lacions- comunicacions habitatges 
d’ús turístic- 
 



 

Vista la ordenança que a continuació es transcriu, el Ple municipal per unanimitat 
acorda: 
1.-Aprovar inicialment  la modificació en lo referent a les comunicacions relatives a 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic, i publicar-la al BOPT durant un termini de 30 dies a 
efectes de que es puguin formular les reclamacions adients. 
2.-Cas de no presentar-se’n l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord. 
 
 
Article 1.- Fonament i Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local i  a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 
del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, l’ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia , declaració responsable i controls 
posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Article 2.-Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Camarles s’ajusten a l’ordenament 
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat pels 
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per la normativa reguladora de les 
activitats amb incidència  ambiental, per la normativa  reguladora dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les 
ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest ajuntament per 
a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses. Constitueix el fet 
imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen a les tarifes de l’article 
6. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat 
i/o instal·lació que fonamenti la intervenció  de l’administració municipal. 

2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any  natural, estaran obligats a designar un  representant amb domicili en 
territori espanyol i a comunicar la designació a l’ajuntament. 

 
Article 4. Responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General Tributària i a l’ordenança general. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 



 

Article 5.- Beneficis fiscals 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
Article 6.- Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

 
Tramitació  de procediment d’autorització ambiental 
Activitats sotmeses al Règim d’autorització Ambiental 
( Annex I  llei 20/2009 de prevenció de  prevenció i control ambiental 
de les activitats.,  

1.500 € 

Tramitació del procediment de llicència ambiental. 
Activitats sotmeses al Règim de Llicència Ambiental 
( Annex II. llei 20/2009 de prevenció de  prevenció i control ambiental 
de les activitats., 

1.000 € 

Tramitació del procediment de comunicació 
Activitats sotmeses al Règim de Comunicació 
( Annex III llei 20/2009 de prevenció de  prevenció i control ambiental 
de les activitats .  

 420 € 

Activitats i instal·lacions innòcues no incloses en els supòsits 
anteriors. 

 420 € 
 

Tramitació del procediment de llicència per l’organització 
d’espectacles i activitats recreatives 

420 € 

Procediment de comprovació inicial de les activitats incloses als 
Annexos  III de la LIIA, i innòcues  o norma que els modifiqui. 

75 € 

Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o 
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic 

 50 € 

Tramitació Canvi de nom de l’expedient 50% quota 
Comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 100 € 

 
Article 7.- Acreditament 
 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita 
activitat en la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent 
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 
verificat o comprovat prèviament per l’ajuntament que s’ajusten al marc normatiu 
a que fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan 
s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. 

3.  Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera  
la  seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que s’hagi concedit la llicència o 
s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades 

4. Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes 
que s’hauran de liquidar seran el 100 per cent de les assenyalades a l’article 6, 
sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui 
subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què 



 

l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament 
l’import de la taxa. Altrament no es retornarà cap import..    

 
Article 8.-Règim de declaració i ingrés 
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud 
que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprés 
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud, l’acreditació 
d’’haver efectuat el pagament de la taxa. 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’administració, 
que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

 
Article 9.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries, que en relació a la taxa regulada 
en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’ordenança general. 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb 
el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició Final 
 
La present ordenança fiscal regirà des del dia següent al de la seva íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, un  cop transcorregut el preceptiu termini 
d’informació pública i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
08.-Aprovació inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament. 
 
1. ANTECENDENTS 
 
1.1. Veciana Abad Consultors, a sol·licitud de l’Ajuntament, ha confeccionat l’inventari 
municipal general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament. 
  
1.2. Els Serveis Tècnics Municipals i la secretaria interventora han confrontat l’inventari 
amb les dades existents als arxius municipals i han emès els informes corresponents, els 
quals consten a l’expedient. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 



 

2.1. L'article 222 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, estableix que els ens locals han de portar 
un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris. 
 
2.2. La competència per aprovar l’inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per majoria 
simple, segons l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r. Aprovar l'inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions d'aquesta 
Corporació, en la forma i els termes que figuren en l'annex que s'acompanya. 
 
2n. Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents. 
 
3r. Actualitzar els valors de l’immobilitzat i altres béns, drets i obligacions que consten a la 
comptabilitat municipal d’acord amb l’inventari municipal consolidat. 
 
4t. Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord a les administracions de 
l'Estat i de la Generalitat. 
 
 En el torn d’explicació de vot la regidora Curto Camisón ( PDeCAT),  va recalcar les 
recomanacions del auditors en el sentit de reclamar a l’Ajuntament de Tortosa la 
documentació administrativa corresponent al traspàs dels bens municipals fruïts de la 
segregació  i el canvi davant el Registre de la Propietat. 
 
09.-Informes de l’Alcaldia 
Seguidament l’Alcalde informà  de  que  el vehicle policial   cedit pel departament 
d’Interior de la Generalitat, ja havia arribat a l’ajuntament, es tractava d’un Mercedes 
model 316 CDI matrícula 8809-BRF, i que  seria un vehicle amb logotip  municipal,  que 
estaria a disposició tant de la brigada com de la policia local. 
 
Que el dia 8 de febrer al municipi de Sant Jaume d’Enveja hi haurà una reunió d’Alcaldes 
dels  municipis del Delta, i Presidents dels Consells Comarcals Baix Ebre i Montsià, per 
a tractar la problemàtica general i situació de fragilitat i progressiva regressió que estem 
patint al Delta. 
 
Es tracta de reiniciar el front comú que es va crear institucionalment l’any 2014 per tal 
de buscar solucions i defensar conjuntament davant les institucions, la necessitat urgent 
i immediata d’actuacions per tal de garantir la nostra supervivència. 
 
 
10.- Proposicions urgents. 
Seguidament i un cop votada la urgència es passen a debatre les següents mocions: 
 

A) DENOMINACIÓ DE  GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ “ CIU” 

A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÓCRATA “ PDeCAT” 

 



 

Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup 
Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata 
“PDeCAT” en base als següents 

 

 
FETS 

 
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de 

Convergència i Unió obtingué      regidors, els quals subscrivim el present escrit. 

 
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de 

Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos 

per la normativa aplicable. 

 
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de 

forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es 

troba en fase de liquidació. 

 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va 

aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la 

desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català  “PDeCAT”. 

 
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 

 
• Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local. 

 
• Els articles 50 i 51 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. 

 
• Els articles 23 a 29 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. 

 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les 

candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les 

coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del 

mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament, 

sense penalitzar als partits polítics que les integrin. 



 

Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació 

que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, 

no es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que 

els partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions. 

 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una 

altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la 

qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit  la 

federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està 

en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de 

Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, 

el que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat. 

 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups 

Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per 

tots els membres del grup municipal. 

 

Per l’anterior, 

 

 
DEMANEM: 

1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les  
anteriors manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la 
denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup 
Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 

 
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal. 

Proposta que va ser aprovada per la unanimitat de tots els grups municipals. 

 

 
 

B) MOCIÓ DE DENÙNCIA DELS ATACS ESPANYOLS A LA POLITICA 

CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN. 

 
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i 

el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 

31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, 

fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant 

cap a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 

10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant 

la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema 

“Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va 

adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les 



 

dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència se situava en 

un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%. 

 

Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va 

reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal 

que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que 

patien. Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de 

novembre de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar “la 

impressionant manifestació de l’11 de setembre”. 

 

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al 

Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de 

Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels 

Diputats la delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició 

que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre 

del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que 

permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No 

obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el 

decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que 

preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser 

independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via independentista.  

 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha 

polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals 

representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigauestan sent 

jutjatsper un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació 

i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 

2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a 

declarar a Madrid el setembre del 2016.  

 

 

 

Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure’s a la banqueta 

dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.  

Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la 

manca de voluntat de diàleg. 

Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català 

dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir 

aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi. 

Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 

quant a la seva independència judicial. 

El Grup del Partit Demòcrata proposa al Ple de la corporació els següents: 

  

ACORDS 



 

 

PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i 

encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.  

SEGON. Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar 

l’assistència a la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones 

sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N.  

TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de 

Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament 

Europeu.  

Moció que va quedar aprovada per la unanimitat de tots els grups municipals. 

 

En relació a  n’aquesta moció la regidora Sra. Zaragoza (PDeCat), va comentar que avui  
dimarts  el Castell de Miravet havia acollit la presentació de l’Assemblea de càrrecs 
electes a les Terres de l’Ebre,  responsable de continuar amb el procés independentista 
a Catalunya. Presentació a la que van acudir una amplia majoria d’Alcaldes, regidors, 
Diputats i polítics de les Terres de l’Ebre etc.. , entre els quals  figuraven com a 
representants del nostre municipi l’Alcalde Sr. Ramón Brull i jo mateixa com a 1ª Tinent 
d’Alcalde, trobant a faltar als representants municipals del grup d’ERC. Contestant per 
al·lusions el regidor Sr. Navarro i la regidora Sra. Bonet manifestant que  “ si no havien 
anat era per que no havien pogut, però que adherits si que ho estàvem”, a més la Sra. 
Laura Bonet va afegir que ella es va adherir de les primeres a n’ aquesta assemblea. 
 
11.- Precs i Preguntes 
 
En el torn de precs i preguntes  intervingué el regidor Martínez Puig (ERC) per a 
preguntar com estava el tema de l’immoble declarat en estat de ruïna. 
Contestà l’alcalde dient que ja es tenia el projecte i que l’expedient seguia el seu curs,  
per a notificar als propietaris els costos que tindran que assumir. Que tota la 
responsabilitat recau en l’Alcalde, però que ell no pot saltar-se la Llei i demà anar i 
tombat l’immoble de cop. 
 
Intervingué el regidor Sr. Navarro (ERC), per a preguntar que havia passat  amb el 
procés selectiu del tècnic municipal, perquè encara  el veia per l’ajuntament. 
 
Contestant l’Alcalde que per Resolució  1/2017, es va  estimar parcialment el recurs 
presentat pel Sr. Baltasar Bonet, invalidant la convocatòria per seleccionar un arquitecte 
tècnic laboral, en règim interí. 
 
Que properament es tornarà a presentar un  nou procés selectiu del qual ja  s’informarà 
degudament. 
 
També va preguntar com estava el tema de l’Auditoria ?. Contestant l’Alcalde que la de 
personal ja estava feta, i de fet ja s’havia informat en les comissions d’hisenda, però que 
podia passar per l’ajuntament a obtenir una còpia de la mateixa. 
 
Que respecte a la auditoria de gestió econòmica, encara no teníem els resultats 
definitius i que el proper dia 2 de febrer hi havia una reunió amb els auditors,  Que  se’ls 
informaria al respecte. 



 

 
Un cop acabat el torn de preguntes, l’Alcalde va fer  una sèrie de precs al grup municipal 
d’ERC: 
 
El primer i en referència a l’escrit de la Penya Sant Marc, que tots els documents que es 
presenten a l’Ajuntament van dirigits a l’Alcalde, no als regidors o regidores. Afegint el 
representant d’·ERC Sr. Navarro , que segurament va ser un error. 
 
El segon,  referent   als compromisos adquirits el dia de la reunió amb els treballadors 
laborals, regidors i Sindicat, pel qual el grup d’ERC es comprometia  a presentar un altre 
escrit, que anul·lés o revoqués  la carta presentada el 14 de desembre de 2016 (sobre 
l’informe de procediment de contractació personal brigada municipal). 
 
L’alcalde  manifestà que la delegada  del sindicat USO,  li havia trucat dient-li que els 
treballadors  havien preguntat si el grup d’ERC li havia fet arribat la carta, contestant 
aquest que no. 
 
Intervingué el regidor Sr. Navarro (ERC) per a dir  que  el que van dir ells va ser “que  
no farien cap acció al respecte”  res de cap carta revocatòria. Afegint que  si  això no era 
així que la  del sindicat de la USO li truqués via telèfon a ell com  a regidor. 
 
Intervingué la Sra. Zaragoza (PDeCAT) per a dir que lo  que a la reunió es va acordar 
va ser  el següent: 
 
“Que el grup d’ERC faria una carta en la que constés que es donaven per assabentats 
verbalment, pels allí presents, i que no feia falta cap informe al respecte. 
 
Intervingué el regidor Sr. Martínez Puig (ERC), per a dir  que allí es va quedar que no 
es tocaria res, es a dir que no es necessitava fer  cap regularització de la situació dels 
laborals, i que es deixés la cosa com ara estava. 
 
Intervingué la regidora Sra. Zaragoza per a dir que constí en acta  les paraules del  
representant del grup municipal d’ERC , Sr.Martínez Puig de que” el seu grup no vol que 
es regularitzi la situació actual dels  treballadors laborals de la brigada”·. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les vint hores.  
 
 
Vist i Plau                                                                           La Secretaria 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Ramón Brull Melich                                                          Teresa Roca Castell       
                                                                                         
 
 


