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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 8  DE  JUNY DE 2017. 
 
NÚMERO:             11/2017 
DATA:                         8 de juny de  2017 
HORA D’INICI:               09:30  hores 
HORA FINALITZACIÓ: 11:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President :     Sr. Ramón Brull Melich                                                      
Tinents d’Alcalde:   Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
                                             Sra .Lluïsa Esmel Cardona 
                                             Sr. Elíes Bonet Cervera                                                                                        
                                                             
Secretaria.:             Sra.  Teresa Roca Castell 
 
Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS: 
 
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
Es dona lectura a les actes de 11 de maig i  28 d’abril que són aprovades. 
 
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.   
No van hi haure factures 
 
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda. 
 
Es dona compte  de  l’escrit del  Consell Comarcal referent a una baixa en el servei d’ajuda a 
domicili expedient 2011/00516-SAD SOCIAL 
 
De recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil COSTA SEDA S:L contra 
l’ajuntament de Camarles, tema habitatge d’ús turístic. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- En relació a la instància presentada pel Sr. J.L.S.M., sol·licitant autorització per a poder 
ocupar un lloc  de 12 metros al mercat del dimarts, per a la venda de sabates . 
La Junta de Govern Local, vista  la documentació  presentada d, ACORDA: 
 

a)  Aprovar el sol·licitat per el peticionari. 
b) Deurà de liquidar la taxa corresponent de  6 euros setmanals.-€. 

 
4.2.- En relació a la instància presentada pel Sr. J.N.B., sol·licitant  
la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries de la vivenda del carrer Quatre, núm. 4, atès 
que  es titular del carnet de família nombrosa . 
La Junta de Govern Local, vista  la documentació  presentada , ACORDA: 
 

a)  Aprovar per a l’any 2017  la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries de l’immoble 
del carrer Quatre, núm. 4. 
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4.3.- En relació a la instància presentada per la Sra. M.E.M.,  exposant que va apuntar a l’esplai 
als seus fills juliol matí i tarda i agost matí ,però que degut  a canvis personals tant sols podrà 
portar-los juliol i agost pel matí, es pel que sol·licita se li retorni la part proporcional de 
l’abonament efectuat. 
 
La Junta de Govern Local, vista  la documentació  presentada , ACORDA: 
Aprovar el sol·licitat per la peticionaria, i que se li retorni la part proporcional. 
 
4.4.-Escrit de la Sra. B.B.P., en representació de l’AMPA de l’E.L., sol·licitant un  ajut econòmic 
per a fer front a les despeses ordinàries e l’entitat per a l’any 2017. 
La Junta de Govern Local acorda atorgar un ajut de 600,00 Euros. 
 
4.5.- Escrit de la Sra. R.A.G.,  sol·licitant el canvi de titularitat del nínxol 62 al seu favor, 
adjuntant la renúncia al mateix per part de tots els possibles hereus. 
 
La Junta de Govern Local, vista  la documentació  presentada , ACORDA: 
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria. 
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 12,02.-€, per nova escriptura. 
c) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 24,02.-€ per canvi de titularitat. 
d) Es farà trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes. 
e) Es farà trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 
No n’hi varen haver. 

 
B) OBRES MAJORS 

 
No n’hi varen haver. 

 
ALTRES.- 
 

1.-Expedient:  Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic  en sòl no Urbanitzable 
H.C.M. 
  
1.-ANTECEDENTS 
 
Amb data 30 de gener de 2017, Registre d’Entrada núm. 93 , Na H.C.M.,  va presentar 
comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic al polígon 3, parcel·la 169, d’aquest terme 
municipal, aportant cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i la declaració 
responsable corresponent. 
La Sra. H. no aporta cap llicència urbanística de la construcció en el sòl no urbanitzable. 
 
A l’expedient figura l’informe desfavorable de  Secretaria-intervenció de data 8 de juny 
de 2017  desfavorable a la implantació d’un ús turístic en un habitatge il·legalment 
implantat, en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència i en situació de fora 
d’ordenació. 
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De la mateixa manera, i per altres casos similars al de la Sra. H.C.M., l’ajuntament 
disposa d’un informe de la Diputació de Tarragona de data 3 de juny de 2015,  que 
estableix:  
 
 “ No es possible que un habitatge il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar 
de llicència, i en situació de fora d’ordenació segons la normativa d’urbanisme, pugui tenir un 
ús turístic.” 
 
2.- FONAMENTS 
 
2.1. El règim del sòl no urbanitzable es regula bàsicament als arts. 47 a 52 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(en endavant, TRLU) i els arts. 46 a 62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU). 
2.2. L’art. 47.2 del RLU disposa que en sòl no urbanitzable, a més de la utilització 
d’acord amb la seva naturalesa rústica, només es poden admetre els usos, 
construccions i obres previstos en la Llei d’urbanisme, respectant en tot cas les 
incompatibilitats i determinacions de la legislació sectorial i del planejament territorial 
i urbanístic. 
2.3. El règim de fora d’ordenació de l’habitatge es deu a que va ser implantat 
il·legalment, sense disposar de llicència, encaixant en el supòsit de l’art 108.7 TRLUC 
que diu que en tots els casos queden fora d’ordenació les edificacions implantades 
il·legalment en sòl no urbanitzable. Aquest article és desenvolupat per la DT 6ª del 
RLU que diu que les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a 
habitatge, que no estiguin incloses en el catàleg de masies o cases rurals o no estiguin 
associades a explotacions rústiques, poden romandre sobre el territori amb l’ús 
mencionat, si el planejament urbanístic no ho impedeix i se subjecten al règim següent: 
a) Si els habitatges es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de restauració de 
la realitat física alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació (...)”. La 
vinculació de l’art. 108.7 del TRLUC amb la DT 6ª del RLU ha estat establerta pel 
TSJCat en sentència núm. 984/2011, de 23 de desembre quan diu al fj. 5é: “(...) En el 
presente proceso, (...) no tiene cabida la pretensión de la Administración demandada de que las 
construcciones realizadas al amparo de las licencias de obras de autos, "es troben actualment en 
situació de fora d'ordenació per aplicació de l'article 102.7", ya que dicha pretensión versa sobre 
la permanencia de usos de vivienda " ya existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de 
urbanismo, pretensión que es ajena al objeto del presente proceso.” 
L’art. 108.2 del TRLUC regula el règim de les construccions i les instal·lacions fora 
d’ordenació. En aquestes no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de 
volum, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de les esmentades construccions i instal·lacions, com 
també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. 
2.4.  L’habitatge d’ús turístic es troba regulat al Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. L’art. 66 disposa que 
tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació 
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econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i 
amb les característiques que estableix aquest Decret. 
L’art. 68.5 de l’esmentat Decret estableix que la condició d’habitatge d’ús turístic 
impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als efectes 
d'impedir-hi l'actuació inspectora de les autoritats competents. 
En relació amb les limitacions urbanístiques regulades al Decret, únicament s’indica a 
l’art. 68.6 que la destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibida 
per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la 
comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al 
règim de propietat horitzontal. Res es regula en relació amb el sòl no urbanitzable.  
Justament la regulació respecte del sòl no urbanitzable ha estat introduïda  per la 
Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, a l’art. 47.8 

bis del TRLUC. Aquesta modificació estableix de forma expressa a l’article 47, que 
porta per títol “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” que “8.bis. L’habitatge d’ús 
turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat”. 
2.5. Finalment, hem de tenir en compte la disposició transitòria catorzena del TRLUC, a 
efectes de tramitació de l’expedient, que estableix que els expedients de sol·licitud 
d’autorització d’usos i obres en sòl no urbanitzable es tramiten i s’aproven d’acord 
amb la normativa urbanística d’aplicació en el moment en que van tenir entrada en 
l’Ajuntament. 
2.6. Ateses les limitacions imposades a les construccions en situació de fora 
d’ordenació, que impossibiliten qualsevol actuació diferent de les contemplades a la 
norma, no és possible l’atribució d’ús turístic a un habitatge sense llicència,    
il·legalment implantat i en un sòl no urbanitzable. 
 
La Junta de Govern Local  , per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada per la Sra. H.C.M., per a tenir un ús turístic 
en l’habitatge  ubicat al  polígon 3, parcel·la 169, per tractar-se d’un habitatge 
il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència urbanística 
de la construcció  i  estar en situació de fora d’ordenació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada  per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 

2.-Expedient:  Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic  en sòl no Urbanitzable 
A.S.S. 
  
1.-ANTECEDENTS 
 
Amb data  2 de juny de 2017, Registre d’Entrada núm. 624 , el Sr. A.S.S.,  va presentar 
comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic al polígon 2, parcel·la 6 Bassa del Pi, 
d’aquest terme municipal, aportant cèdula d’habitabilitat de segona ocupació   i la 
declaració responsable corresponent. 
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La Sra. Hubinon no aporta cap llicència urbanística de la construcció en el sòl no 
urbanitzable. 
 
A l’expedient figura l’informe desfavorable de  Secretaria-intervenció de data 8 de juny 
de 2017  desfavorable a la implantació d’un ús turístic en un habitatge il·legalment 
implantat, en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència i en situació de fora 
d’ordenació. 
De la mateixa manera, i per altres casos similars al del Sr. A.S.S., l’ajuntament disposa 
d’un informe de la Diputació de Tarragona de data 3 de juny de 2015,  que estableix:  
 
 “ No es possible que un habitatge il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar 
de llicència, i en situació de fora d’ordenació segons la normativa d’urbanisme, pugui tenir un 
ús turístic.” 
 
2.- FONAMENTS 
 
2.1. El règim del sòl no urbanitzable es regula bàsicament als arts. 47 a 52 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(en endavant, TRLU) i els arts. 46 a 62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU). 
2.2. L’art. 47.2 del RLU disposa que en sòl no urbanitzable, a més de la utilització 
d’acord amb la seva naturalesa rústica, només es poden admetre els usos, 
construccions i obres previstos en la Llei d’urbanisme, respectant en tot cas les 
incompatibilitats i determinacions de la legislació sectorial i del planejament territorial 
i urbanístic. 
2.3. El règim de fora d’ordenació de l’habitatge es deu a que va ser implantat 
il·legalment, sense disposar de llicència, encaixant en el supòsit de l’art 108.7 TRLUC 
que diu que en tots els casos queden fora d’ordenació les edificacions implantades 
il·legalment en sòl no urbanitzable. Aquest article és desenvolupat per la DT 6ª del 
RLU que diu que les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a 
habitatge, que no estiguin incloses en el catàleg de masies o cases rurals o no estiguin 
associades a explotacions rústiques, poden romandre sobre el territori amb l’ús 
mencionat, si el planejament urbanístic no ho impedeix i se subjecten al règim següent: 
a) Si els habitatges es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de restauració de 
la realitat física alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació (...)”. La 
vinculació de l’art. 108.7 del TRLUC amb la DT 6ª del RLU ha estat establerta pel 
TSJCat en sentència núm. 984/2011, de 23 de desembre quan diu al fj. 5é: “(...) En el 
presente proceso, (...) no tiene cabida la pretensión de la Administración demandada de que las 
construcciones realizadas al amparo de las licencias de obras de autos, "es troben actualment en 
situació de fora d'ordenació per aplicació de l'article 102.7", ya que dicha pretensión versa sobre 
la permanencia de usos de vivienda " ya existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de 
urbanismo, pretensión que es ajena al objeto del presente proceso.” 
L’art. 108.2 del TRLUC regula el règim de les construccions i les instal·lacions fora 
d’ordenació. En aquestes no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de 
volum, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de les esmentades construccions i instal·lacions, com 
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també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. 
2.4.  L’habitatge d’ús turístic es troba regulat al Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. L’art. 66 disposa que 
tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació 
econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i 
amb les característiques que estableix aquest Decret. 
L’art. 68.5 de l’esmentat Decret estableix que la condició d’habitatge d’ús turístic 
impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als efectes 
d'impedir-hi l'actuació inspectora de les autoritats competents. 
En relació amb les limitacions urbanístiques regulades al Decret, únicament s’indica a 
l’art. 68.6 que la destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibida 
per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la 
comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al 
règim de propietat horitzontal. Res es regula en relació amb el sòl no urbanitzable.  
Justament la regulació respecte del sòl no urbanitzable ha estat introduïda  per la 
Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, a l’art. 47.8 

bis del TRLUC. Aquesta modificació estableix de forma expressa a l’article 47, que 
porta per títol “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” que “8.bis. L’habitatge d’ús 
turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat”. 
2.5. Finalment, hem de tenir en compte la disposició transitòria catorzena del TRLUC, a 
efectes de tramitació de l’expedient, que estableix que els expedients de sol·licitud 
d’autorització d’usos i obres en sòl no urbanitzable es tramiten i s’aproven d’acord 
amb la normativa urbanística d’aplicació en el moment en que van tenir entrada en 
l’Ajuntament. 
2.6. Ateses les limitacions imposades a les construccions en situació de fora 
d’ordenació, que impossibiliten qualsevol actuació diferent de les contemplades a la 
norma, no és possible l’atribució d’ús turístic a un habitatge sense llicència,    
il·legalment implantat i en un sòl no urbanitzable. 
 
La Junta de Govern Local  , per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. A.S.S. , per a tenir un ús turístic en 
l’habitatge  ubicat al  polígon 2, parcel·la 6 Bassa del Pi, per tractar-se d’un habitatge 
il·legalment implantat en sòl no urbanitzable, per no disposar de llicència urbanística 
de la construcció  i  estar en situació de fora d’ordenació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada  per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL 
DE LES ACTIVITATS 

 
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1 
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No n’hi varen haver. 
 
b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1 

 
No n’hi varen haver. 
 
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II 

 
No n’hi varen haver. 

 
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III 
 
No n’hi varen haver 

 
07.- Expedients de Contractació. 

PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE 
REFORMA DEL CASAL  CAMARLENC  ( 1ª FASE)”.  
 
 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1. Aquest Ajuntament vol contractar  la el·laboració del projecte Reforma del 
Casal Camarlenc 1ª Fase . 

 
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 3.000,00 euros i  630 euros d’IVA, . 

 
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data  6 d’agost, un informe sobre el 
procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de 
determinar l’òrgan competent per a contractar. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 

 
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret 

legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(endavant TRLCSP). 

 
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

 
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona 
amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del 
TRLCSP. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1r. Dur a terme el servei de  redacció del projecte “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase” 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’arquitecte lluís Labernia 
Bertomeu,S.L.U.P per un import de 3.000,00 euros i 630 euros d’IVA.  
 
2n. Aprovar la despesa per import de 3.630,00 amb càrrec a la partida 150 22706 del vigent 
pressupost. 
 
3r. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 
pagament, si és el cas. 
 
4t. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar 
aquesta 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 des del dia següent al 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 des del dia següent al de la seva notificació. 
 

  
PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE 
ADEQUACIÓ DE PART DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES I CONSTRUCCIÓ 
D’UN COBERT AL PATI PER ACTIVITATS  ( 1ª i 2ª FASE)”.  
 
 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1. Aquest Ajuntament vol contractar  la el·laboració del projecte  adequació de 
part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al pati per 
activitats 1ª i 2ª Fase . 

 
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 15.000,00 euros i  3.150,00 euros d’IVA, . 

 
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data  6 d’agost, un informe sobre el 
procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a 
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de 
determinar l’òrgan competent per a contractar. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 

 
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret 

legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(endavant TRLCSP). 

 
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
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c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
 

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona 
amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del 
TRLCSP. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA: 

 
1r. Dur a terme el servei de  redacció del projecte “ Adequació de part de l’edifici de les 
antigues escoles i construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª i 2ª Fase” mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb l’arquitecte lluís Labernia Bertomeu,S.L.U.P per un 
import de 15.000,00 euros i  3.150 euros d’IVA.  
 
2n. Aprovar la despesa per import de 18.150,00 amb càrrec a la partida 150 22706 del vigent 
pressupost. 
 
3r. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 
pagament, si és el cas. 
 
4t. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar 
aquesta 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 des del dia següent al 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 des del dia següent al de la seva notificació. 
 

 08.- Informes de l’Alcaldia.  
 
L’alcalde informà que  el tema de la cohetera, declarada bé cultural d’interès nacional, es  un 
tema important i que els propietaris faran la cessió a l’ajuntament per així poder recuperar 
aquest espai. 
L’alcalde també va comentar que la Torre comença a estar deteriorada, que  s’havia anat a 
cultura, indicant que cap a fina d’any sortirien subvencions a l’efecte. 
 
09.-Proposicions urgents. 
 
Aprovació conveni col·laboració entre  Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Camarles per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 
2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant. 
 

En data 2 de juny de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a 

l’Ajuntament de Camarles,el text del conveni  per  regular l’inserció sociolaboral 

itinerant amb la finalitat de millorar la ocupabilitat de les persones en situació d’atur. 

 

Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos 

del municipi, ja que facilita l’inserció sociolaboral de les persones en atur del municipi 

. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 

delegacions atribuïdes per  acord del Ple  municipal de data  20/07/15 

 

Es proposa l’adopció del següent ACORD: 

 

1r.- Aprovar el conveni per  desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció 

sociolaboral del baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant. 

 

2n.-  Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 

3rt.-Facultar al l’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè 

qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 

5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
No n’hi varen haver 
 
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les 11:00 hores 
del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe. 
 
Vist i plau                                                                      La Secretaria                                                              
L’Alcalde 
                
 
 
 
Ramón Brull Melich                                                         Teresa Roca Castell      
                                  

 
 
 
 

 
  

 


