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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE  L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió : 4/ 2017 
Data:  01-06-2017 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 14:30  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 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
  
01.- Aprovació acta anterior de data 4 de maig de 2017. 
 
Seguidament per secretaria es dona compte de  l’acta de data 4 de maig de 2017 que es 
aprovada per unanimitat . 
 
02.- Presa de possessió de la regidora electa per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, Na Montserrat Bonet i Caudet. 
 
Per Secretaria es dona compte al Ple municipal de l’acta de la Junta Electoral Central, de data 22 
de maig de 2017 ,per la qual es proclama  a la Sra. Montserrat Bonet i Caudet com a regidora 
de l’ajuntament de Camarles pel partit d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord 

Municipal, . 
 
Tot seguit   pren possessió del càrrec prestant jurament o promesa establert pel Reial Decret 
707/1979 en els següents  termes :” Per imperatiu Legal  JURO per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Camarles, amb 
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució  i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
 
Seguidament l’Alcalde i tota la Corporació , va felicitar a la nova regidora pel seu nomenament. 
L’Alcalde li donà la benvinguda, fent-li saber que es trobaria com a casa, demanant-li 
col·laboració tant a nivell personal com de partit, per als assumptes municipals, i desitjant-li que 
els anys que estigui de regidora siguin fructífers. 
 
03.- Aprovació promoció, programació d’espectacles taurins 2017, per l’Excm. Ajuntament, 
Programació espectacles taurins. 
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D’acord amb el que disposa  l’article 6.1 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, el ple municipal  per  unanimitat dels onze membres assistents; 
 Acorda: 
 
1r. -  Sol·licitar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals 
amb bous amb motiu de FESTA MAJOR CAMARLES 2017 i LLIGALLOS 2017 
 
2n. -  Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:  
 
Proposat Espectacles tradicionals amb bous Festa Major CAMARLES 2017 

1.1  

1.2 Programa d’espectacles taurins 

 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

22/07/2017 Bous a la plaça 00:01 00:30 RECINTE DE FESTES 

22/07/2017 Bou embolat 00:30 01:00 RECINTE DE FESTES 

22/07/2017 Bou capllaçat 07:00 07:50 Pl. Don Diego de Leon 

C. Vint 

c. Vint-i-set 

C. Trenta 

C. Vint-i-tres 

Recinte de Festes 

22/07/2017 Bous a la plaça 18:00 21:30 RECINTE DE FESTES 

23/07/2017 Bous a la plaça 18:00 22:00 RECINTE DE FESTES 

23/07/2017 Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

26/07/2017 Bous a la plaça 18:00 21:30 RECINTE DE FESTES 

27/07/2017 Bous a la plaça 18:00 22:00 RECINTE DE FESTES 

27/07/2017 Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

28/07/2017 Bous a la plaça 18:00 22:00 RECINTE DE FESTES 

28/07/2017 Bou capllaçat 22:00 22:50 RECINTE DE FESTES 

C. Tres 

C. Un 

C. Dos 

C. Vint-i-set 

C. Trenta 

Pl. Don Diego de Leon 

C. Vint-i-tres 

Recinte de Festes 

29/07/2017 Bous a la plaça 18:00 22:00 RECINTE DE FESTES 

29/07/2017 

29/07/2017 

Bou salvatge

Bou embolat 

20:00 

22:00 

20:15 

22:30 

RECINTE DE FESTES 

RECINTE DE FESTES 
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Localitat i data CAMARLES, a 15 de maig de 2017 

 

Proposta Espectacles Tradicionals amb Bous Festa Major Lligallos 2017 

1.1  

1.2 Programa d’espectacles taurins 

 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc o recorregut 

23/06/2017 Bous a la plaça 00:01 00:30 RECINTE DE FESTES 

23/06/2017 Bou embolat 00:30 01:00 RECINTE DE FESTES 

23/06/2017 Bou embolat 01:00 01:30 RECINTE DE FESTES 

25/06/2017 Bous a la plaça 18:30 21:30 RECINTE DE FESTES 

26/06/2017 Bous a la plaça 19:00 21:30 RECINTE DE FESTES 

26/06/2017 Bou Salvatge 20:30 20:45 RECINTE DE FESTES 

27/06/2017 Bous a la plaça 19:00 21:00 RECINTE DE FESTES 

27/06/2017 Bou capllaçat 21:00 21:50 C. LES FLORS 

C. SANT JOAN 

C. ALT PENEDES 

AV. CATALUNYA 

C. LES GARRIGUES 

C. GARRAF 

AV. CONSELLER J. NAVARRO 

C. PONENT 

RECINTE DE FESTES 

28/06/2017 Bous a la plaça 19:00 20:30 RECINTE DE FESTES 

28/06/2017 Bou salvatge 20:30 20:45 RECINTE DE FESTES 

28/06/2017 Bou embolat 22:30 23:00 RECINTE DE FESTES 

29/06/2017 Bous a la plaça 19:00 22:00 RECINTE DE FESTES 

29/06/2017 Bou embolat 22:00 22:30 RECINTE DE FESTES 

 

 

 

 

 

 

 

Localitat i data CAMARLES, a 15 de maig de 2017 
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04.- Aprovació Provisional modificació puntual POUM àmbit PAU2 “ Els Sequers”. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El Ple de la corporació va acordar, en data 30 de març de 2017, aprovar inicialment la 
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit PAU2 “ Els Sequers”.d’aquest 
municipi. 
 
1.2. L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un diari de gran divulgació 
en l’àmbit municipal i a través del web www.camarles.cat . També es va donar audiència als 
ajuntaments dels municipis amb els quals confronta el terme municipal i  no es  van demanar 
els informes als organismes afectats per raó de les seves competències, atès que la modificació 
puntual no afectà a cap organisme ni de l’Administració de la Generalitat ni d’altres. 
 
1.3. Durant el període d’informació pública  no s’han presentat al·legacions. 
 
1.3. En data 12 de maig de 2017 es va emetre informe jurídic previ a l'aprovació provisional per 
part de la secretaria interventora. 
 
Per això, el Ple municipal , per   6 vots a favor ( 3 del PSC-PM) i ( 3 del PDeCAT) i 5 

abstencions del grup d’ERC ,  el que representa el quòrum de la majoria absoluta ,va  adoptar 
el següent  ACORD: 
 
PRIMER.  Aprovar provisionalment  la modificació del  Pla d’ordenació urbanística municipal,a 
l’àmbit PAU2 “ Els Sequers”. 
 
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
TERCER.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.  
 
Un cop la modificació del POUM estigui aprovada definitivament, que es publiqui un edicte en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
05.-Proposta d’acord resolució al·legacions i aprovació definitiva modificació plantilla 
Ajuntament. 
 
Fets.- 

Amb data 30 de març de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment la modificació de la 

plantilla de l’ajuntament,  amb l’objecte de procedir a la creació de la plaça d’arquitecte tècnic 

en règim de funcionari, posant de manifest que una vegada proveïda l’Ajuntament procediria a 

l’amortització de la plaça d’arquitecte tècnic com a personal laboral. 
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L’esmentat  acord es va publicar al BOPT núm. 71 de data 11 d’abril de 2017 , i a la vegada es va 

concedir  tràmit d’audiència a l’interessat, per termini de 15 dies hàbils per a la defensa dels 

seus drets i interessos . 

Amb data  16 de maig  de 2017 i registre d’entrada núm. 541, el Sr. Baltasar Bonet Vila presenta 

escrit d’al·legacions en els següents termes: 

1ª.- Indeterminació de la plaça d’arquitecte tècnic en règim de personal laboral a la que es 

refereix  l’acord del Ple de data 30 de març de 2017. 

2ª Manca de motivació de l’acte 

3ª.- Que el Pressupost és el de 2016. 

Resolució de les al.legacions presentades.- 

Primera.- L’al·legació primera  ve a dir que, com que hi ha treballant a l’Ajuntament dos 

arquitectes tècnics  laborals, no queda clar quina és la plaça que es proveeix amb règim 

funcionarial i, subsegüentment, la plaça laboral a amortitzar. Pel que fa a aquesta qüestió cal dir 

que l’afirmació de l’al.legant és totalment inexacta ja que, de plaça d’arquitecte tècnic laboral, 

només n’hi ha una, tant a la plantilla aprovada conjuntament amb el pressupost de l’exercici 

2016 pel ple municipal de data 28 d’abril, com a la modificació de la plantilla  acordada pel Ple 

de data 30 de març de 2017. 

Per tant i, atès que es tracta d’una única plaça, no hi pot haver cap dubte sobre la plaça que es 

proveeix amb règim funcionarial  i, al seu torn, la plaça laboral que s’amortitzarà un cop 

proveïda la de funcionari. 

Segon.- En l’al·legació  segona s’afirma ” Que no s’ha tingut accés als informes previs” 

Aquesta afirmació també és completament inexacta perquè, justament, s’ha notificat al Sr. 

(Baltasar) l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla orgànica de personal en els 

termes de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, la qual, disposa  que “ A tal efecte es publicarà un anunci en el Diari 

oficial corresponent a fi de que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient, o la part 

d’aquest que s’acordi” . 

Per tant, l’interessat, en  el termini d’audiència atorgat,  ha   tingut accés a la informació i ha 

pogut examinar l’expedient. Altra cosa és si ha volgut o no fer ús d’aquest dret. 

Tercer.- Efectivament, la modificació de la plantilla ara objecte d’al·legació, fa referència al 

pressupost 2016 prorrogat. Això és així perquè, a data 30 de març  de 2017, encara no estava 

aprovat el pressupost de l’exercici 2017 . 

No obstant això , cal recordar que l’informe de la Diputació provincial, que consta a l’expedient, 

és de data 25 de gener de 2017 i que, per tant, és posterior a la data de 28 d’abril  de 2016 

d’aprovació del pressupost  de 2016, la qual cosa, significa que  a l’abril de 2016 no es podia 

preveure  la modificació de la plantilla orgànica que s’està tramitant ara. 
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Per altra banda, al Pressupost de l’exercici 2017 , ja es tenen en compte les partides i les 

consignacions pressuspostàries corresponents a la provisió de la plaça  en règim funcionarial  

així com l’amortització de la plaça d’arquitecte tècnic en règim laboral-. 

Per tant  es proposa al Ple municipal : 

Primer.- Desestimar totes les  al·legacions presentades  en base  als fonaments de dret anteriors. 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 

Tercer.-.Donar trasllat a l’interessat, fent-li saber que contra l’aprovació definitiva de la plantilla 

de personal, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 

administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justíicia de 

Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent de la seva publicació. 

 
Proposta que va quedar aprovada per sis vots a favor dels següents regidors:(PSC-PM): Ramón 

Brull Melich, Lluïsa Esmel Cardona, Jordi Bonet Curto, (PDeCAT): Sandra Zaragoza Vallés,Elíes 

Bonet Cervera,Bàrbara Curto Camisón, i cinc vots en contra dels regidors d’ERC Josep Antoni 

Navarro Serra, Joan Llorenç Also Gas , Laura Bonet Iborra  , Estanislao Martínez Puig  i Montserrat 

Bonet Caudet  . 

En el torn d’explicació del vot el Sr. Navarro Serra, com a portaveu del grup,va manifestar que” no 

volen que es toqui cap plaça de ningú   de la plantilla de personal, fins l’extinció del  seus contractes, per 

jubilació  o per qualsevol altra causa”. 

 
06.- Aprovació nomenclator del Parc de la zona esportiva Entre Lligallos i de la Placeta entre 
els carrers Baix Ebre i Lleida. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny s’inaugurarà el Parc de la zona esportiva Entre Lligallos així 
com la placeta  entre els carrers Baix Ebre i Lleida, es proposa l’aprovació dels següents noms: 
 
PARC DE LA INFÀNCIA, per al Parc de la zona esportiva. 
PLAÇA 8 de MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, per a la placeta entre C/ Baix 
Ebre i Lleida. 
 
Proposta que va ser aprovada pel sis vots a favor  3 ( de PSC-PM) i  3 ( PDeCAT), i 5 

abstencions del grup d’ERC . 
 
El portaveu d’ERC, Sr. Navarro ,va preguntar si per a la elecció dels noms s’havia fet un procés  
selectiu, manifestant l’Alcalde que no. 
Intervingué la regidora  Sra. Laura Bonet (ERC), suggerint que per a properes vegades es faci un 
procés participatiu a nivell de municipi. 
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Intervingué la regidora Sra.  Zaragoza ( PDeCAT), per a dir que properament es regularà tot el 
que aquí estem dient amb un reglament de procés  de participació ciutadana municipal. 
 
07.- Ratificació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció 
sociolaboral del Baix Ebre  2017 dintre del projecte  Baix Ebre Avant. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER DESPLEGAR EL 
FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 
2017 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT 

 
Projecte cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de 
suport al desenvolupament local i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic 
d’Ocupació Estatal,a l’empara de la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de 
suport al desenvolupament local. 
 

 
 
  
Tortosa,........ de .................... de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Daniel Andreu Falcó, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb 
seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa. 
 
De l’altra part, el senyor/a Ramón Brull Melich, Alcalde – President a  l’Ajuntament de 
Camarles , en endavant l’Ajuntament , amb seu al carrer  vint, núm. 20 
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen capacitat mútua per 
signar el present conveni d’acord amb els respectius acords. 
 
Ambdós: 

MANIFESTEN 
 

Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques catalanes que 
es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català i 
que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
Que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les 
entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del 
desenvolupament local. 
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Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la 
comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des de 
l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC dintre dels 
Programes de suport al desenvolupament local, concretament el projecte “Treball a les 7 
comarques” 
 
Que en data 8 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una 
subvenció al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de tots els 
Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 20 agents socials i econòmics públics i privats, i 83 
empreses privades a títol individual. 
 
Que en data 8 de novembre de 2016 s’ha comunicat per part del SOC la resolució favorable del 
projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2016-2017”, dintre del qual 
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebreamb un cost 
total de 71.631,02€ 
 
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una banda 
dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les accions 
subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a 
les persones en situació d’atur a partir de diferents mesures formatives  i del desplegament, 
aquest any, del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre. 
 
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari donada 
la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats aconseguits 
durant el seus quatre anys d’implementació. A més és mostren satisfets d’aproximar els serveis 
als ciutadans executant les accions a diferents municipis de la comarca. 
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
d’acord amb les següents 
 

2. CLÀUSULES 
3. Primera. Definició de la col·laboració 

4. La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament té per objecte l’organització i l’execució d’accions 
de suport a les persones en situació d’atur  que s’implementaran 
des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 2017. 

 
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur,  és desenvoluparan el 
serveis vinculats al dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre en tots els Ajuntaments de la 
comarca i EMD’s de manera itinerant, per tal de donar suport a la orientació i inserció en el 
mercat de treball de les persones en situació d’atur de cada municipi i EMD. En aquest àmbit 
l’Ajuntament rebrà aquest servei itinerant per part d’un tècnic d’orientació i inserció laboral del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

5. Segona. Objectiu 

 
L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament per implantar un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral itinerant amb la finalitat de 
millorar la ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur de la comarca del 
Baix Ebre, mitjançant la realització d’accions individuals i grupals per donar suport a la 
orientació i inserció en el mercat de treball d’aquestes persones, de les quals està previst que és 
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beneficien un mínim de 100 persones i s’aconsegueixi un mínim d’un 30% d’inserció laboralen 
el conjunt de la comarca.   
 

6. Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inici 

 
El serveis derivats de l’acció“Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre”, 

està previst que s’iniciïn a partir del 3 d’abril de 2017, segons el calendari de distribució del 
servei següent:  
 

 
Dilluns Dimarts Dijous Divendres 

Tècnic/a 1 Deltebre L’Aldea 
Deltebre/Consell  
(segons demanda: cita prèvia) 

Jesús/Campredó 
(cada 15 dies) 

Tècnic/a 2 
Ametlla/El Perelló 
(segons demanda: cita 
prèvia) 

Camarles/Ampolla 
 (cada 15 dies) 

Aldover/Xerta/Paüls/Benifallet, 
Tivenys/ Bítem 
(segons demanda: cita prèvia) 

Roquetes/Alfara de 
Carles 
(segons demanda: cita 
prèvia) 

 
Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició de dos tècnics 
subvencionats per prestar tot el servei, i en funció de la taxa d’atur i la dedicació de recursos per 
part de cada municipi envers a l’ocupació i la inserció sociolaboral. 
 
El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’Ajuntament. L’horari d’atenció serà 
de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres, excepte els dimecres que es realitzaran sessions 
grupals, i per tant, no es durà a terme atenció individualitzada.  
 
 

7. Quarta.  Obligacions de l’Ajuntament 

 
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix 

Ebre”correctament l’Ajuntament es compromet a: 
 

• Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula d’oficina, 2 cadires, 

un armari, un ordenador i  connexió a internet, garantint, en la mesura que sigui 

possible, la confidencialitat. 

• Posar a disposició del tècnic/a material fungible i equipaments comuns com 

impressora, escanner  i altres. 

• Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició una aula de 

formaciód’uns 20m2 aproximadament, amb mobiliari  i un mínim de cinc ordenadors 

amb connexió a internet, si l’Ajuntament disposa d’aquestes instal·lacions, sinó, 

aquestes sessions grupals es podran realitzar a les dependències del Consell Comarcal 

del Baix Ebre i del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició. 
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• Garantir la correcta execució de l’acció 

• Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre 

• El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de la Comissió 

Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’Ajuntament és compromet a designar a un 

tècnic/a o interlocutor. 

• Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i l’equip tècnic del 

projecte Baix Ebre Avant. 

• Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del municipi 

• La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral 

7.1  

7.2 Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre 

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a: 
 

• Contractar i retribuir al tècnic/a del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 

• Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament de l’acció 

• Posar a disposició de l’Ajuntament un software per gestionar documentalment tots els 

processos d’orientació, inserció  i intermediació que es realitzin amb les persones i 

empreses del municipi.  

• A fer el seguiment del projecte en el marc de la Comissió Tècnica, conjuntament amb els 

tècnics dels Ajuntaments de la comarca que hi participin. 

• Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament 

• Donar compte a l’Ajuntament dels resultats de les accions implementades, mitjançant 

una memòria d’activitats anual. 

8. Sisena. Vigència 

 
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir de la contractació 
dels 2 tècnics que han de prestar el servei, previst per al dia 3 d’abril del 2017 i fins el 31 de 
desembre de 2017. 
 

Setena. Extinció 
 
Les causes d’extinció del present Conveni són les següents:  

- El mutu acord entre les parts 

- La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant previ avís 
comunicat de forma fefaent 
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- La finalització del termini de vigència. 

 
 
I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en duplicat 
exemplar i a un sol efecte. 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre                                      Ajuntament de Camarles 
 
 
Daniel Andreu Falcó President      Ramón Brull Melich Alcalde                                                               
                     
El Ple municipal  per unanimitat dels onze regidors i representants de tots els grups municipals 
acorda ratificar el present acord. 
 
 
Referent a n’aquest  punt, l’Alcalde va proposar que es pengi  el conveni a la web municipal, 
per a general coneixement i per a que la gent del poble ho pugui veure i  utilitzar. 
 
El  regidor Sr. Navarro (ERC) va suggerir que es faci saber que la gent es té que apuntar al SOC. 
 
La regidora del (PDeCAT) Sra. Camisón va preguntà si aquesta gent treballen sols o podem 
treballar conjuntament amb la regidoria corresponent.  Manifestant l’Alcalde que ells necessiten 
un coordinador i per tant l’Ajuntament tindrà que designar un tècnic interlocutor. 
 
08.-Informes de l’alcaldia. 
 
Seguidament l’alcalde  informà: 
 
De que l’Ajuntament ha rebut un diploma distintiu de la FUE Finestreta Única Empresarial. 
De la propera inauguració dels parcs el dia 10 de juny, invitant a tots els membres del consistori. 
A l’efecte l’Alcalde va voler explicar els passos que s’havien donat per a que una personalitat de la 
Generalitat fos l’encarregada de l’acte .  
Primer se li va dir a la Presidenta del Parlament de Catalunya Sra. Forcadell, que per problemes 
d’agenda va tenir que declinar. En segon lloc se li va dir a  la Sra. Begoña Curto ,Subdirectora 
General de Coordinació de Policies Locals i veïna d’aquest municipi, que també per problemes 
d’agenda no va poder acceptar. Per últim se li ha dit a la Sra. Maria Cinta Mestre, que va ser  
mestra del col·legi dels Lligallos, acceptant  estar present a l’acte inaugural. 
També l’Alcalde, va  comentar com a novetat d’aquest any, que  l’ajuntament anirà a buscar a les 
pubilles, amb un rondalla,. 
 
La regidora Sra Bàrbara  Camisón va  aprofitar per a dir que com els regidors ens tenim que fer 
fotografies  per a festes , aquestes ens servirien també  per al portal de la transparència municipal. 
 
Abans de finalitzar el Ple,  el  regidor Sr. Llorenç Also,   recordà a l’alcalde que se li tindria que fer 
entrega a la nova regidora d’ERC, del Pin  de l’Ajuntament. Manifestant l’Alcalde que efectivament 
així era, i acte seguit se li va fer entrega del Pin acreditatiu del càrrec.  
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les  catorze trenta hores.  
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Vist i Plau                                                                           La Secretaria 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Ramón Brull Melich                                                          Teresa Roca Castell       
                                                                                             
                                                                           
                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


