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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió 8/ 2018 
Data: 22-11-2018 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 14:00 hores 
Lloc:  Ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS  
 
Presidenta: Na Sandra Zaragoza Vallés                                              
 
Regidors: En Ramón Brull Melich  

Na Bàrbara Curto Camisón 
                          En Jordi Bonet Curto 
                           Na Lluïsa Esmel Cardona 
                           En Elíes Bonet Cervera                                                                                                       
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas                                                                                                      
                           En Estanislau Martinez Puig 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria:     Na Teresa Roca Castell  
 
Va excusar l’assistència la regidora Laura Bonet Iborra d’ERC 
 
01.-  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA  25 D’OCTUBRE DE 2018.  
Seguidament es dona compte de l’acta anterior de data 25 d’octubre de 2018 que es aprovada per 
unanimitat. 
 
02.- APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMARLES 

(DUPROCIM). 

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, els plans que els municipis han 
d’elaborar estan en funció de la seva població, del règim especial turístic i dels riscos, i entre altres 
conceptes, estableix l’obligació de disposar d’un únic pla municipal que coordini i unifiqui totes les 
actuacions derivades els diferents riscos. 
A partir del 25 de desembre de 2014 va entrar en vigor el nou Decret de Plans d’Actuació Municipals, 
decret 155/2014, e 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
l’homologació els plans e protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació 
conjunta. 
El Ple municipal , amb els  7 vots favorables (3 PdeCat) i (4 ERC), i l’abstenció del 3 regidors no adscrits 
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ACORDA: 
  
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document únic de Protecció Civil Municipal de Camarles   (DUPROCIM) 
que reuneix els plans obligats pel municipi i per als risc de transport de viatgers per ferrocarril, risc per 
inundacions, risc químic, risc químic en el transport,  risc per ventades,  risc per contaminació a l’Ebre, risc 
per concentració de persones i tots els efectes que se’n puguin derivar els anteriorment esmentats. 
 
Segon. SOTMETRE l’acord d’aprovació, al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant 
anunci al BOPT, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica Camarles.cat, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions. 
En el supòsit de no  presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu. 
 

En el torn d’explicació de vot, la regidora Sra. Curto Camisón, si bé  el seu vot ha estat favorable al Pla, 

manifesta que al punt 4.1.3 quan parla de sistemes i recorreguts d’avis, en el risc d’inundacions, es deuria  

establir a banda de la megafonia un altre mitjà, com per exemple l’e-bando. 

 

Intervenint el regidor Sr. Also Gas per a dir que al punt 6.1.5  mitjans de comunicació, ja apareixia, junt 

amb la megafonia  l’ e-bando. 

 

En el torn d’explicació de vot, el regidor Sr. Brull, va motivar la seva abstenció en el  sentit de dir  que  hi 

ha algunes dades que no s’ajusten a la realitat així per exemple a l’apartat 3.1 concentració de persones 

Festes del Lligallo, no hi figura el nombre de persones assistents i en l’apartat de festes de Camarles el 

número de públic assistent es desproporcionat. 

Per últim l’Alcaldessa va manifestar que totes aquestes indicacions aniran depurant-se al llarg del procés 

d’aprovació del Pla. 

 

03. RATIFICACIÓ ACORD CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE, EN FUNCIÓ DEL PLE DEL REBE DE 9 

D’OCTUBRE DE 2018.- EXTINCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL 

BAIX EBRE-REBE- 

Atès l’escrit del Consell Comarcal de data 31 d’octubre de 2018 registre d’entrada 1482, que a continuació  

es transcriu literalment, el Ple municipal per unanimitat acorda,  ratificar l’aprovació com a  ens consorciat,  

de l’extinció del consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre-REBE- 

 
ANTECEDENTS 
 
1. En la sessió de data 28 d’octubre de 2014, el plenari del Consorci per a la gestió dels residus de la 
comarca el Baix Ebre,  va acordar aprovar l’inici del procediment per portar a terme la dissolució del 
Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre fonamentat en la voluntat d’aconseguir 
un nou impuls a les polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre, amb la intenció de millorar l’eficiència 
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des del punt de vista administratiu, econòmic i tècnic, a través del Consorci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre, ens que des de l’òptica administrativa, ha de permetre que es puguin simplificar les 
existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir 
el teixit administratiu i els costos associats de caràcter prescindible, avançant amb els principis que 
inspiren el camí de l’eficiència en l’administració pública 
 
2. En sessió de data 11 de novembre de 2016, el Plenari del Consorci per a la gestió dels residus de la 
comarca del Baix Ebre,  va adoptar els acords que seguidament i de forma literal es transcriuen: 
 

1. Aprovar, provisionalment, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del 
Baix Ebre 
 
2. Traspassar al Consell Comarcal del Baix Ebre els fons necessari per dur a terme la redacció del 
projecte i construcció d’una planta de tractament d’envasos al terme municipal de l’Aldea 
 
3. En relació al funcionament ordinari, l'Ordenació de Pagaments se seguirà efectuant per la 
gerència del Consorci que serà exercida per la gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre i 
continuaran exercint les funcions de Secretària, Intervenció i Tresoreria, fins que s'extingeixi la 
personalitat jurídica del Consorci, els funcionaris que les han desenvolupat amb anterioritat a l'acord 
d'inici de dissolució. 
 
4. El Consorci mantindrà la seva personalitat jurídica com a òrgan en liquidació fins que aprovi el 
compte de liquidació que presenti la Comissió de liquidació, i realitzi les operacions procedents de 
la mateixa, inclosa la distribució del seu patrimoni, que comprendrà tant els drets com les 
obligacions, el compte General del Pressupost de l'exercici de l'exercici corresponent, prèvia 
aprovació pel president de la liquidació del pressupost de l'exercici. 
 
Efectuat l'anterior, el Consorci es considerarà liquidat i quedarà extingida la seva personalitat 
jurídica i dissolts els seus òrgans de govern. 
 
5. S’acorda que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sigui el successor del Consorci, en tots els 
seus drets i obligacions, i, al seu torn, que el CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE, succeeixi al 
Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, com a òrgan d’adopció 
dels acords que correspondrien al plenari, d’acord amb les normes de formació de voluntat que 
recullen els vigents estatuts del Consorci 
 
6. Que el CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE sigui l’òrgan que acordi el destí final dels fons 
disponibles del Consorci i les actuacions que es puguin executar 
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3. El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre, en funció de plenari del REBE, ha adoptat els següents acords: 
 

SESSIO DE DATA 02.05.2017 

 
A)  Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 
 
Donar-se per assabentat de la de la liquidació de l’exercici 2016 del pressupost del REBE, resolta pel 
gerent en data 28 de febrer de 2017. 
 
B. Acords en relació a aportacions econòmiques 
 
Primer.- Que el Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre aporti al Consell 
Comarcal del Baix Ebre l’import addicional, sobre l’acordat prèviament pel REBE,  necessari per assolir 
el finançament total de la construcció de la planta de de transferència d’envasos al terme municipal de 
l’Aldea, amb un màxim de 73.000,00 
 
Segon. Que el Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre aporti al Consell 
Comarcal del Baix Ebre l’import corresponent a les desviacions de facturació de FCC per l’increment de 
serveis prestats que no han estat repercutits als ajuntaments, l’import dels quals és de 175.208,43 € 
 

SESSIO DE DATA 24.04.2018 

 
A)  Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 
 
Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 
 
B) Aprovació inicial dels Compte General de l’exercici 2016 i de l’exercici 2017  
 
EXERCICI 2016  
Aprovar inicialment els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de2.293.932,47€, un passiu de 2.293.932,47€, i un 
resultat de l’exercici amb unes pèrdues de 552.964,09€. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha unes pèrdues de 552.964,09€. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets totals pendents de cobrament de 
369.345,21€ i unes obligacions totals pendents de pagament de 316.354,06€,  un resultat pressupostari 
ajustat de -3.589,71€, un romanents de tresoreria total de 510.260,66€ i un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 400.719,06€ 
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- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un 
patrimoni net de 2.525.930,20 .euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 1.972.966,01 euros. 
 
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de 
manera que partint d’unes existències inicials de 363.589,07 euros i s’arriba a unes existències finals de 
348.281,62 euros 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el 
compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 
 
Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat en tancar l’exercici hi ha 
unes existències finals de 348.281,62 euros. 
 
EXERCICI 2017 
 
Aprovar inicialment els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.112.993,47 €, un passiu de 2.112.993,47€, i 
un resultat de l’exercici amb unes pèrdues de 176.721,23 €. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha unes pèrdues de 176.721,23 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets totals pendents de cobrament de 
201.617,94 € i unes obligacions totals pendents de pagament de 302.500,00 €,  un resultat pressupostari 
ajustat de -667,82 €, un romanents de tresoreria total de 223.997,83 € i un romanent de tresoreria per 
a despeses generals de 223.997,83 € 
 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un 
patrimoni net de 1.972.966,01 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 1.796.244,78 euros. 
 
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de 
manera que partint d’unes existències inicials de 348.281,62 euros i s’arriba a unes existències finals de 
337.514,48 euros 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el 
compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 
 
Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
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- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat en tancar l’exercici hi ha 
unes existències finals de 337.514,48 euros. 
 
C) Planta de tractament d’envasos: informació adjudicació i traspàs de fons 
 
2. Traspassar al Consell Comarcal del Baix Ebre  l’import de 302.500,00 € dels fons líquids del REBE  per 
al finançament de la planta d’envasos, en compliment de l’acord del Ple del REBE de data 10.11.2016. 
 
S’acorda que s’informarà al Consell d’alcaldes dels moviments econòmics que es vagin produint i que es 
proposarà una liquidació finals de tancament amb el destí definitiu del romanent que es pugui produir. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
I. L’article 24 dels estatuts del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del baix Ebre disposa 
que la dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Plenari, adoptat per la majoria absoluta dels 
seus membres, i la posterior ratificació pels òrgans competents de cada un dels ens consorciats, per la 
qual cosa es trasllada als ajuntaments de la comarca la proposta de dissolució definitiva i liquidació del 
Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre  
 
L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci ha d’especificar la forma de liquidar l’actiu i el 
passiu i la manera de revertir les obres i les instal·lacions a les administracions consorciades, d’acord amb 
la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi 
efectuat cada un dels ens consorciat al llarg de la  durada del Consorci.  Nogensmenys, els béns propis del 
Consorci s’incorporaran a la Generalitat de Catalunya com a mínim en la proporció de les aportacions 
realitzades. 
 
II. L’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa que les 
entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s’estableixi en els estatuts, o a falta de previsió 
estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat del sector públic 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del 
consorci que s’extingeix. La cessió global d’actius i passius implicarà l’extinció sense liquidació del consorci 
cedent. 
 
III. L’article 10 dels estatus del Consorci disposa que s'estableix, com a principi general, que els acord 
s'adoptaran per majoria qualificada de 2/3 dels membres presents  
 
Vistos els estatus del Consorci i les disposicions de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic 
 
Vistos els acords precedents adoptats ple plenari del Consorci i, posteriorment, pel Consell d’Alcaldes en 
funcions de plenari 
 
Atès que el Consorci ja va acordar iniciar la seva dissolució tenint en compte que la seva finalitat era 
assumida per un altre ens. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix, per delegació dels ajuntaments de la comarca, les 
finalitat de gestió de residus d’aquest Consorci, es constitueix en l’entitat del sector públic jurídicament 
adequada per mantenir l’activitat i assolir els objectius del Consorci. 
 
El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre, en funcions de plenari del REBE, acorda: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Acordar definitivament l’extinció sense liquidació del Consorci per a la gestió dels residus de la 
comarca a del Baix Ebre que es produirà quan sigui ratificada per totes les entitats consorciats i es farà 
efectiva mitjançant resolució de la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre i es notificarà als ens 
consorciats per al seu coneixement i efectes. 
 
Segon. El global d’actius i passius del REBE es transfereix al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del plenari i  previ informe del Consell d’Alcaldes, acordarà 
l’aplicació i/o distribució del romanent conforme a l’establert en els Estatuts del Consorci. 
 
A) ROMANENT 
 

+ Saldo Caixabank a  8-10-18 5.468,86  
+ Saldo Banc Sabadell a 8-10-18 16.936,24  

+ Saldo dels bancs a 8-10-18 22.405,10  
     
     
+ Pendent cobrament a 8-10-18 201.617,94  

     
 ANY DATA DESCRIPCIÓ IMPORT 

 2013 26/07/2016 Subvenció PUOSC corresponent a l'obra 201.617,94 

   

 d'implantació de deixalleries a la comarca del 
Baix Ebre  

- Pendent pagament a 8-10-18 0,00  
     
 ANY DATA DESCRIPCIÓ IMPORT 

    0,00 
= Saldo a 8-10-2018 224.023,04  

     
= TOTAL   224.023,04 

     
 Aportació al Consell Comarcal del Baix Ebre : restant planta envasos 5.221,75 

 ROMANENT   218.801,29 
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B) GARANTIES 
Es transfereixen al Consell Comarcal les garanties dipositades per l’execució de contractes per tal que 
procedeixi a avaluar i retornar-les o executar-les 
 
 
Tercer. Desapareixen les funcions del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre com a plenari del REBE. 
 
Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la seva Presidència,  durà a terme la tramitació i 
publicacions dels acords, cancel·lació de la inscripció en el  registre del sector públic i tots els tràmits 
necessaris per a l’efectivitat de l’extinció del consorci. 
 
Cinquè. Remetre aquest acord a les Entitats consorciades a fi que l’extinció del Consorci sigui aprovada 
pels Plens respectius. 
 
La qual cosa es comunica perquè en prengueu coneixement i efectes, de conformitat amb l'article, 82 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
advertint-se que es tracta d'un acte de tràmit i conseqüentment no procedeix la interposició de recursos 
contra aquest. 

 
No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directa o indirectament, el fons 
de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, podrà interposar el recurs potestatiu de reposició que caldrà fonamentar en qualsevol dels 
motius de nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada Llei. El termini per interposar 
recurs potestatiu de reposició serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la present notificació. El 
termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d'un mes, des de la seva 
interposició (article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les catorze trenta  hores  . 
 
Vist i Plau                                                                                                   La Secretaria 
L’Alcaldessa 
Sandra Zaragoza Vallés                                                                  Teresa Roca Castell 
 
 


