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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 15 DE MARÇ  DE  2017. 
 
NÚMERO:             5/2017 
DATA:                         15 de  març 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 l’acta de 28 de febrer de 2017 que es aprovada. 
 
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 de l’entitat Associació Excursionista Camarlenca “ Terra de Fang”, 
posant en coneixement de l’ajuntament que en l’assemblea general extraordinària celebrada el 
10/02/2017 es va aprovar la dissolució de l’Entitat. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.-  En relació a la instància presentada per G.R.C., sol·licitant l’aplicació d’una bonificació del 
100% en l’Impost de vehicles de Tracció Mecànica, pel vehicle furgoneta Mercedes Benz MB 
120, amb una antiguitat superior als  25 anys, en base a l’ordenança reguladora de l’impost 
municipal. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Denegar la bonificació sol·licitada del 100%, ja que  en l’ordenança reguladora de 
l’IVTM, no es contempla cap bonificació per als vehicles d’antiguitat superior als 25 anys. Lo 
que diu l’ordenança es que potestativament (no obligatòriament) els ajuntaments podran  
establir una bonificació màxima del 100% de la quota de l’impost. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al peticionari per al seu coneixement i efectes. 
 
4.2.- En relació a la instància presentada per F.R.C.M., actuant en representació de la Penya 

Barcelonista Camarles, EXPOSANT : 
a) Que la Penya que presideix es arrendatària del local ubicat al carrer Deu, núm. 43,  
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b)Que des de fa anys, la entitat ha satisfet les taxes( escombraries i clavegueram) corresponents 
al  local. 
c) Que l’activitat només es realitza els caps de setmana de l’any, exceptuant l’estiu que el local 
està tancat. 
d) Que a l’import anual de les taxes ( 123,03 euros), se li afegeix, a diferència de quasi be totes 
les altres entitats del municipi, per no dir totes, l’arrendament mensual, el que suposa una 
càrrega molt considerable. 
e) Que el local sempre ha estat a disposició de l’ajuntament, de fet  en alguna ocasió s’ha 
utilitzat per a diferents exposicions. 
 
I per tant DEMANANT, es procedeixi a l’anul·lació de les esmentades taxes, i si es possible es 
retorni l’import satisfet en concepte de taxes ( 123,03 Euros) almenys l’exercici 2016 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Denegar l’anul·lació de les  taxes sol·licitades i el retorn de l’import sol·licitat ( exercici 
2016) en base al següent: 
 
El servei de recollida d’escombraries es de recepció obligatòria, no es pot eximir de la taxa si el 

servei es presta, com és el cas que ens ocupa, independenment de si el local està ocupat tot 
l’any  o només se’n fa ús els caps de setmana, o està tot l’any desocupat.  
El fet imposable de la taxa es la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 
domiciliaria d’escombraries, i el servei l’ajuntament el presta. 
 
Segon.-  Si bé es cert ,que es una entitat del municipi el que la diferència de les demés , es el fet 
d’haver escollit un local privat  per  a l’exercici  de la seva activitat . 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al peticionari als efectes adients. 
 
4.3.-Vista la instància presentada per P.E.M., demanant una ocupació de la via pública al carrer 
Alta Ribagorça, i atès l’informe de la Policia Local que diu: 
“ Que l’ocupació es demana per la reparació d’una caravana, que l’ocupació de la via pública 
per reparacions està prohibida per l’ordenança municipal, pel qual no es pot concedir 
l’ocupació que demana.” 
La Junta de Govern Local acorda: 
Primer.- Denegar el sol·licitat, en base a l’informe de la Policia Local, 
Segon.- Notificar aquesta acord als efectes als efectes adients. 

 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 
No n’hi varen haver. 

 
B) OBRES MAJORS 

 
No n’hi varen haver. 

 
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 

 
07.- Expedients de Contractació. 
 

No n’hi varen haver. 
  
08.- Informes de l’Alcaldia.  
 
L’Alcalde  informà  de la sol·licitud a l’ACA de l’adequació i neteja del barranc del Roig, 
comprés entre la Ctra N-340 i el camí de Pinyol. 
 
De la sol·licitud d’autorització de càmeres fixes al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 Del cost  2017 , segons conveni  Consell Comarcal ajuntaments de la comarca,per la prestació 
del servei d’atenció primària durant l’any 2017 per import de 16.581,93 Euros. 
 
Del cost  2017 , segons conveni  Consell Comarcal ajuntaments de la comarca,pel programa per 
a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències ( Prodep) per import de 475,04 Euros. 
 
Del cost  2017 , segons conveni  Consell Comarcal ajuntaments de la comarca,per la prestació 
del servei d’ajuda a domicili durant l’any 2017 per import de 5.036,56 Euros. 
 
Del cost  2017 , segons conveni  Consell Comarcal ajuntaments de la comarca,per la prestació 
del servei d’informació i ajuda a les dones (SIAD) l’any 2017 per import de 1.267,59 Euros. 

 
09.-Proposicions urgents. 
 
1.-PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA 
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
ANTECEDENTS 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) 
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder 
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, 
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i 
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments 
dels terminis en el procediment administratiu.   
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
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Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa 
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament 
de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla 
de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i 
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El 
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals 
de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents 
acords. 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una 
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim 
Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de 
l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de 
data 14 de desembre de 2014.  

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap, 
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent 
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació 
de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats 
locals mitjançant els corresponents acords. 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l' Administració local 
(LRSAL) 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre 
de 2014 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la 
Junta de Govern Local,  per unanimitat :  
ACORDA 
1.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Camarles al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL 
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries.  
2.- Facultar a l’alcalde/president  perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 
permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de 
contractació formalitzi 
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
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2.-:BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS 
INTERINS DE LA POLICIA LOCAL PER COBRIR SUBSTITUCIONS, SUPLÈNCIES I/O 
VACANTS PER COBERTURA DE NECESSITATS I/O GARANTIA DEL SERVEI  
 
Primer.- Ateses les bases que a  continuació es detallen, la Junta de Govern Local acorda l: 
 
Primer.- Procedir a l’aprovació de les següents bases. 
Segon.- Publicar-les íntegrament a la Seu electrònica de l’Ajuntament i al BOPT i DOGC 
 
 
PRIMERA. Objecte de la convocatòria  
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa d’agents de policia destinada a 

cobrir mitjançant nomenaments interins, substitucions, suplències i/o vacants en plantilla de la 

policia local per a la seva adscripció immediata, transitòria i temporal quan sigui manifesta la 

necessitat urgent de donar cobertura per a garantia del servei; enquadrades a l’escala 

d’administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica i categoria agent grup C 

subgrup C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de lloc de 

treball i la legislació vigent.  
Les funcions a desenvolupar són les establertes d’acord amb l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 

de juliol de les policies locals i s’exerciran en règim d’incompatibilitat. Les funcions i comeses 

descrites son a títol enunciatiu i no limitatiu; la seva concreció es produirà a través de les ordres 

i instruccions dictades pel superior jeràrquic així com per les necessitats i desenvolupament del 

lloc de treball.  
La vigència de la borsa serà de dos anys. En cas que l’Ajuntament de Camarles convoqui un 

procés selectiu del mateix perfil professional dins d’una Oferta pública d’Ocupació, aquesta 

borsa quedarà sense efectes i reemplaçada pels resultats del nou procés.  
Es regula de manera supletòria pel que estableix el Decret 233/2002, de 25 de setembre de 

Reglament d’accés, promoció i mobilitat dels policies locals. 

 
SEGONA. Requisits dels aspirants  
Per poder prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de presentació 

d’instàncies i fins a la data de nomenament, els/les aspirants han de complir les condicions 

fixades en l’article 56 i vinculats de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els requisits següents: 

1) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent. 

2) Haver complert divuit anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per 

la llei. 

3) Tenir una alçada mínima de 1,60 metres les dones i 1,65 metres els homes. 

4) Estar en possessió de la titulació de Graduat escolar, ESO, Formació Professional de 

Primer Grau, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalent, o estar en condicions 

d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas 

l’equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest 

efecte per l’administració competent en cada cas. 

5) No patir cap malaltia, deficiència o limitació de la seva capacitat física, psíquica o 
sensorial que l’impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les 
corresponents funcions del lloc de treball. 

6) Presentar certificat d’antecedents penals. 
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7) No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat de la Llei 53/1984, de 26 
desembre. 

8) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles en vigor A-2 i B. 
9) Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria 

de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i 
l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de 
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de 
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
TERCERA. Presentació de sol·licituds  
Les persones que desitgin prendre part en el procés hauran de manifestar que reuneixen totes i 

cadascuna de les condicions que s’exigeixen a la base segona, presentant una sol·licitud 

genèrica en el Registre General de l’Ajuntament de Camarles (Carrer vint, 18 -43894 Camarles) 

adreçades a l’Alcalde, especificant a la convocatòria a la qual desitja concórrer i s’haurà de 

presentar en hores d’oficina, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la 

publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC. La presentació de la sol·licitud fora de 

l’esmentat termini comporta l’exclusió de l’aspirant.  
La instància tipus, que es lliurarà en el Registre General de l’Ajuntament i es podrà descarregar 

en la web de l’Ajuntament (https://camarles.cat)  
Les instàncies es podran presentar en la forma determinada a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, havent-t’ho de comunicar a l’Ajuntament via mail / via trucada i adjuntant la 

còpia de gir postal de pagament de drets d’examen.  
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels 

següents documents:  

1.- Documentació imprescindible per a participar al 

procés selectiu:  
a) Fotocòpia confrontada amb l’original del Document Nacional d’Identitat o del 

passaport.  
b) Fotocòpia confrontada amb l’original de la titulació exigida.  
c) Fotocòpia confrontada amb l’original del carnet de conducció de vehicles  
d) Certificat mèdic original acreditatiu de l’estat de salut amb indicació de l’alçada 

corporal expedit d’acord amb les especificacions de l’Annex II.  
e) Certificat de penals.  
f) Títol corresponent al nivell de coneixement de català requerit en la base segona expedit 

per la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.  
g) Liquidació de la taxa de drets d’examen.  

Les compulses seran efectuades en el moment de la presentació de la documentació al registre 

sent imprescindible l’aportació del document original per a la seva compulsa excepte el 

certificat mèdic que ha de ser document original. 
 
2.- Altra documentació:  
Si es volen acreditar mèrits per experiència professional o formació i perfeccionament s’haurà 

de presentar a més a més la documentació establerta a la base 6.2:  
a) Un currículum vitae de l’aspirant acadèmic i professional,  
b) Una relació dels mèrits al·legats per l’aspirant per a la seva valoració.  
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c) Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per ser valorats 

s’estableix a la base 6.2. Els mèrits insuficientment acreditats no seran 

valorats.  
Tractament de les dades personals:   
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu 

consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre 

part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la 

normativa vigent.  
Abonament taxa Ordenança municipal:  
Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la liquidació de drets d’examen prevista en la 

Ordenança reguladora de la taxa per concurrència procediments selecció personal establerta en 

20 euros. 

 
QUARTA.- Admissió de les persones aspirants  
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de l’Ajuntament dictarà resolució 

declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La mateixa resolució 

contindrà una declaració de les persones aspirants que han de realitzar les proves de 

coneixement de llengua, la composició del tribunal, el lloc, data i hora de començament del 

procés de selecció i si escau,l’ordre d’actuació dels aspirants.  
L’esmentada resolució es farà pública al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 

corporativa https://camarles.cat. En el cas que amb la instancia falti alguns dels documents 

imprescindibles per a participar al procés selectiu a que es fa referència en la base tercera, 

s’haurà de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes/ reclamacions. Aquesta 

publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art.45.1.b de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Transcorregut aquest termini si no s’ha dictat cap resolució, s’entendran desestimades. Si no 

s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense que calgui 

la seva publicació.  
Les errades materials de fet es podran esmenar en qualsevol moment d’ofici o a petició dels 
interessats. 

 
CINQUENA. Tribunal 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la 
Corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
- Un terç serà integrat per persones funcionaries de la mateixa corporació. 
- Un altre terç serà integrat pel personal tècnic especialitzat en aquesta matèria. 
- El terç restant ha de ser el proposat pel Departament d’interior, entre els quals hi haurà com 

a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una altra per la 
Direcció General d’Administració de Seguretat. 

El tribunal ha de estar integrat, a més, pels suplents respectius que han de ser designats 
conjuntament amb els titulars. 
El tribunal podrà disposar d’assessoria especialitzada en la matèria, per a totes o alguna de les 

proves. 

Els membres del tribunal s’hauran d’abstenir de participar, i els/les aspirants podran recusar-

los, quan concorrin les circumstàncies que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presencia de les 

figures de presidència i secretaria. 
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SISENA.- Procediment de selecció  
La realització del procés de selecció consistirà en dues fases: oposició i valoració mèrits. La 

puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 45 punts.  
6.1. Fase proves obligatòries 

i eliminatòries: 

6.1.1.- Prova de llengua 

catalana:  
Consistirà en la realització d’una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent al 

nivell exigit en la Base segona, durant el temps que el tribunal qualificador estimi necessari.  
Estaran exempts d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment el nivell de 

llengua catalana exigit, d’acord amb l’establert a la base segona punt 9). Aquesta documentació 

pot ser presentada en qualsevol moment abans de la realització de la prova.  
Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua catalana el tribunal 

comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a en la matèria.  
L’exercici es qualificarà d’apte o no apte. La qualificació de no apte comportarà l’eliminació del 

procés selectiu. 

6.1.2.- Prova física:  
Consistent en una sèrie de proves que seran les definides a l’Annex I i es valoraran de 

conformitat amb els barems que figuren a l’esmentat annex, tenint en compte la correcció d’edat 

en les proves, que serà de 0 a 10 punts i la qualificació serà a mitjana aritmètica de les 

puntuacions obtingudes a les diferents proves. Seran eliminats els aspirants que no obtinguin 

una puntuació mínima de 5 punts.   
6.1.3.- Prova tipus test de coneixements:  
Respondre per escrit una bateria de 50 preguntes test amb quatre respostes alternatives en 

relació al temari que apareix a l’Annex II. La qualificació màxima que es podrà obtenir és de 25 

punts i amb obtenció d’ una puntuació mínima de 13 punts per superar la prova. Tindrà una 

durada màxima de 60 minuts. Forma de puntuació: 0.5 punts per resposta correcta / 0 per sense 

resposta o resposta anul·lada/ 0,10 de descompte per resposta incorrecta.  
6.1.4.- Bateria tests psicotècnics:  
Constarà de proves aptitudinals i prova de personalitat adequades al perfil policial dissenyat 

pels membres del tribunal qualificador i el personal assessor en aquesta matèria. Aquest 

exercici podrà complementar-se amb una entrevista personal, a criteri dels membres del 

tribunal assessorats pel personal tècnic que examini. A aquesta entrevista serà present com a 

mínim un membre del tribunal qualificador juntament amb el personal tècnic assessor. 

L’exercici es qualificarà d’apte o no apte. La qualificació de no apte comportarà l’eliminació del 

procés selectiu. 
 
6.2.- Fase valoració mèrits  
Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les 

persones participants en la seva sol·licitud i d’acord amb els criteris següents amb una 

puntuació total màxima de 10 punts.  
Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds.  

6.2.1.- Per experiència professional, (fins màxim 4 punts):  
- Per haver exercit com agent interí o funcionari de carrera, en municipis de més de 20.000 

habitants: 0,20 per mes complet.  
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- Per haver exercit com agent interí o funcionari de carrera, en municipis de menys de 20.000 

habitants: 0,10 per mes complet. 

- Per haver exercit com agent interí o funcionari de carrera, de la policia local de Camarles: 0.10 

per mes complet. 

- Els serveis prestats s’han d’acreditar mitjançant certificat emès per l’Administració 

corresponent.  
6,2,2.-Per haver exercit com a vigilant municipal: 0,10 per mes complet (fins un màxim 1 punt) 
6.2.3.- Per titulacions acadèmiques (fins màxim 1 punt)  
- Batxillerat, FP de 2n grau o equivalent: 0,10 punts 
- Per Nivell C de Català o superior: 0,10 punts  
- Cicle formatiu grau superior: 0,30 punts  
- Diplomatura universitària o equivalent: 0,60 punts  
- Llicenciatura o grau universitari: 1 punt 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.  
6.2.4.- Per cursos i seminaris (fins màxim 2 punts)  
Relacionats amb tasques policials, d’acord amb el barem següent:  
- Per cursos de menys de 20 hores: 0,1 punts per curs  
- Per cursos de 20 a 40 hores: 0,2 punts per curs  
- Per cursos de més de 40 hores: 0,5 punts per curs 
6,2,5.-Per nivell C de Català o superior 0,5 punts 
6.2.6.- Per recompenses i distincions. (fins màxim 1,5 punts) 
- Les recompenses: 0.20 punts. 
- Les distincions: 0.20 punts.  
Es valoraran quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria corresponent, 
pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat. 
 
S’ha d’acreditar la formació mitjançant fotocopia compulsada dels títols oficials o homologats o 

del certificat acreditatiu d’haver realitzat l’acció formativa, fent constar : el centre emissor dels 

mateixos i la duració en hores, per a que sigui computable. En quan als cursos/seminaris del 

punt 6.2.3 no es valoren els cursos o estudis que formen part de carreres o titulacions. Els 

cursos/seminaris de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora 

únicament la de més hores. 
 
SETENA.- Qualificació final  
La puntuació definitiva de cada aspirant/a serà el resultat de sumar aritmètica dels punts 

obtinguts a la fase d’oposició i a la fase de concurs. En cas d’empat primarà l’aspirant que hagi 

obtingut major puntuació en la fase d’oposició. Es farà pública la puntuació al tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament i a la pàgina web corporativa https://camarles.cat..Els/ les aspirants 

considerats aptes en totes les proves seran proposats a la Presidència de l’entitat local per 

formar part de la borsa. Els/les aspirants restaran a la espera de ser cridats per ordre de 

puntuació. 
 
VUITENA. Circumstàncies de cessament. Durada de l’interinatge  
En el cas que, un cop extingit el nomenament d’una persona escollida de la borsa, hi hagi 

informe negatiu del cap de la prefectura que acrediti motivadament el rendiment insuficient de 

la persona nomenada, prèvia audiència de la persona interessada, aquesta persona perd el dret 

a tornar a ser cridat dins d’aquesta borsa.  
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En tot cas,la relació dels agents interins amb l’entitat local cessarà en les següents 
circumstàncies:  

a) en prendre possessió com a funcionaris/es de carrera els/les aspirants 

aprovats/des en la convocatòria en què s’incloguin les places ocupades pel personal 

interí.  
b) e

n incorporar-se al lloc de treball els funcionaris/es de carrera que estiguin en situació 

administrativa amb dret a la reserva de llocs de treball  
c) quan no calguin els seus serveis  
d) pel transcurs del període per al qual van ser nomenats  
e) per renúncia de la persona interessada  

f) p

er aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o 

molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant instrucció d’expedient 

disciplinari conforme la normativa vigent. 
 
NOVENA.-Disposició final  
1. El Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es presentin 

i prendre els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament de les convocatòries en 

tot allò que les bases no hagin previst.  
2. Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris es pot 

interposar potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan que hagi dictat l’acte, dins el 

termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs 

contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, dins el 

termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la notificació d’aquest 

acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 

25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  
3. Contra els actes i resolucions del Tribunal, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats 

dependents de la Presidència de l’Ajuntament els actes dels quals no exhaureixen la via 

administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de l’alcalde president de l’Ajuntament 

en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre. 

ANNEX I 
 
1. VELOCITAT (50 metres): L’objectiu d’aquest exercici és mesurar la velocitat de translació 
corporal i consisteix a recórrer una distància de 50 metres, en una instal·lació esportiva, en el 
mínim temps possible. Només es pot fer un intent. La posició de sortida és de dret, sense 
contacte de les mans a terra i amb els peus darrera la línia de sortida, sense tacs. La persona 
testadora ordenarà «Preparats», farà una pausa breu i un toc de xiulet. A aquest senyal, les 
persones participants han d’iniciar la cursa. Es permet una sortida nul·la per aspirant; a la 
segona sortida nul·la, quedarà eliminat de la prova. 
 
2. SALT AMB ELS PEUS JUNTS (Força explosiva tren inferior): L’objectiu d’aquest exercici és 
mesurar la potència dels principals músculs extensors de les cames i consisteix en fer un salt en 
una superfície llisa, on es mesuraran les distintes distàncies que es poden aconseguir. La posició 
inicial exigeix situar-se per darrera la línia de batuda amb els peus alineats a terra i simètrics. En 
cap moment no es pot trepitjar aquesta línia i, si es trepitja, el salt serà considerat nul. Tota la 
superfície dels peus ha de romandre en contacte permanent amb el terra fins al moment del salt, 
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però es podran fer totes les accions de balanceig de cos i braços que es vulguin. En el moment 
de caiguda cap part del cos no pot tocar per darrere els talons i, en cas de tocar-hi, l’intent serà 
considerat nul. Una vegada fet el salt, es compta la distància entre la línia batuda i la marca de 
la darrera part de suport del cos. Per fer aquesta prova es permeten dos intents. Si un intent és 
nul, es passa al següent. Es considerà la millor marca dels dos intents. 
 
3. LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL (Força explosiva tren superior). L’objectiu 

d’aquest exercici es mesurar la potència dels principals músculs superior. Per fer aquesta prova 

es necessita pilota medicinal de 3 kg. La posició inicial exigeix situar-se per darrera la línia on 

comença el recompte de la distància amb els peus alineats a terra, simètrics i amb una separació 

equivalent a l’amplària de les espatlles i mirant tot el cos cap a la zona de llançament. La pilota 

s’ha de llançar amb les dues mans elevant-la per damunt i darrere el cap de forma simètrica i 

mirant cap a la zona de llançament. La pilota s’ha de llançar amb les dues mans elevant-la per 

damunt i darrera el cap de forma simètrica i mirant cap a la zona de llançament. En cap 

moment no es pot trepitjar la línia indicada de llançament. Amb el llançament podrà estendre’s 

el tronc, flexionar braços i cames, elevant els talons, però sense desenganxar de cap manera la 

puntera del sòl. Una vegada fet el llançament, es compta la distància entre la línia de sortida i la 

marca de la pilota. Per fer aquesta prova es permeten dos intents. Si un intent és nul es passa al 

següent. Es considerarà la millor marca dels dos intents 
 
4. RESISTÈNCIA (1000 metres). L’objectiu d’aquest exercici és mesurar la resistència orgànica i 
consisteix a recórrer una distància de 1.000 metres, en una instal·lació esportiva, en el mínim 

temps possible. Només es pot fer un intent. La posició de sortida és de dret, sense contacte de 

les mans a terra i amb els peus darrera la línia de sortida, sense tacs. La persona testadora 
ordenarà «Preparats», farà una pausa breu i un toc de xiulet. A aquest senyal, les persones 

participants han d’iniciar la cursa. La prova s’ha de fer per grups. Es permet una sortida nul·la 
per aspirant; a la segona sortida nul·la, quedarà eliminat de la prova. 

 

BAREMS DE VELOCITAT (50 m.): HOMES  

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 anys en endavant 

10 6,80 ‘’ 7,40 ‘’ 

9 7,10 ‘’ 7,70 ‘’ 

8 7,40 ‘’ 8,00 ‘’ 

7 7,70 ‘’ 8,30 ‘’ 

6 8,00 ‘’ 8,60 ‘’ 

5 8,30 ‘’ 8,90 ‘’ 

4 8,60 ‘’ 9,20 ‘’ 

3 8,90 ‘’ 9,50 ‘’ 

2 9,20 ‘’ 9,80 ‘’ 

1 9,50 ‘’ 10,10 ‘’ 

0 Més de 9,50 ‘’ Més de 10,10 ‘’ 

BAREMS DE VELOCITAT (50 m): DONES 
  

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 anys en endavant 

10 7,60 ‘’ 8,20 ‘’ 

9 7,90 ‘’ 8,50 ‘’ 

8 8,20 ‘’ 8,80 ‘’ 

7 8,50 ‘’ 9,10 ‘’ 
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6 8,80 ‘’ 9,40 ‘’    4 9,40 ‘’ 10,00 ‘’ 
5 9,10 ‘’ 9,70 ‘’ 

4 9.40” 10.00” 

3 9,70” 10,30” 

2 10,00 ‘’ 10,60 ‘’ 

1 10,30 ‘’ 10,90 ‘’ 

0 Més de 10,30 ‘’ Més de 10,90 ‘’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAREMS DE SALT HORITZONTAL: HOMES   

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 2,50 m 2,45 m 2,40 m 

9 2,40 m 2,35 m 2,30 m 

8 2,30 m 2,25 m 2,20 m 

7 2,20 m 2,15 m 2,10 m 

6 2,10 m 2,05 m 2,00 m 

5 2,00 m 1,95 m 1,90 m 

4 1,90 m 1,85 m 1,80 m 

3 1,80 m 1,75 m 1,70 m 

2 1,70 m 1,65 m 1,60 m 

1 1,60 m 1,55 m 1,50 m 

0 Menys de 1,60 m Menys de 1,55 m Menys de 1,50 m 

BAREMS DE SALT HORITZONTAL: DONES   

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 2,20 m 2,15 m 2,10 m 

9 2,10 m 2,05 m 2,00 m 

8 2,00 m 1,95 m 1,90 m 

7 1,90 m 1,85 m 1,80 m 

6 1,80 m 1,75 m 1,70 m 
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5 1,70 m 1,65 m 1,60 m 

4 1,60 m 1,55 m 1,50 m 

3 1,50 m 1,45 m 1,40 m 

2 1,40 m 1,35 m 1,30 m 

1 1,30 m 1,25 m 1,20 m 

0 Menys de 1,30 m Menys de 1,25 m Menys de 1,20 m 

BAREMS DE LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL 3KG: HOMES  

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 10 m 9,75 m 9,50 m 

9 9 m 8,75 m 8,50 m 

8 8,5 m 8,25 m 8,00 m 

7 8 m 7,75 m 7,50 m 

6 7,5 m 7,25 m 7,00 m 

5 7 m 6,75 m 6,50 m 

4 6,5 m 6,25 m 6,00 m 

3 6 m 5,75 m 5,50 m 

2 5,5 m 5,25 m 5,00 m 

1 5 m 4,75 m 4,50 m     
0 Menys de 5,00 m Menys de 4,75 m Menys de 4,50 m 
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BAREMS DE LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL 3KG: DONES  

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 8,00 m 7,75 m 7,50 m 

9 7,00 m 6,75 m 6,50 m 

8 6,50 m 6,25 m 6,00 m 

7 6,00 m 5,75 m 5,50 m 

6 5,50 m 5,25 m 5,00 m 

5 5,00 m 4,75 m 4,50 m 

4 4,50 m 4,25 m 4,00 m 

3 4,00 m 3,75 m 3,50 m 

2 3,50 m 3,25 m 3,00 m 

1 3,00 m 2,25 m 2,00 m 

0 Menys de 3,00 m Menys de 2,25 m Menys de 2,00 m 

BAREMS DE RESISTÈNCIA (1.000 m): HOMES   

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 3,15 ‘’ 3,20 ‘’ 3,25 ‘’ 

9 3,25 ‘’ 3,30 ‘’ 3,35 ‘’ 

8 3,35 ‘’ 3,40 ‘’ 3,45 ‘’ 

7 3,40 ‘’ 3,45 ‘’ 3,50 ‘’ 

6 3,45 ‘’ 3,50 ‘’ 3,55 ‘’ 

5 3,50 ‘’ 3,55 ‘’ 4,00 ‘’ 

4 4,00 ‘’ 4,10 ‘’ 4,20 ‘’ 

3 4,10 ‘’ 4,20 ‘’ 4,30 ‘’ 

2 4,20 ‘’ 4,30 ‘’ 4,40 ‘’ 

1 4,30 ‘’ 4,40 ‘’ 4,50 ‘’ 

0 Més de 4,30 ‘’ Més de 4,40 ‘’ Menys de 4,50 m 

BAREMS DE RESISTÈNCIA (1.000 m): DONES   

PUNTUACIÓ Inferior a 35 anys De 35 a 40 anys Més de 41 anys 

10 4,05 ‘’ 4,10 ‘’ 4,15 ‘’ 

9 4,15 ‘’ 4,20 ‘’ 4,25 ‘’ 

8 4,25 ‘’ 4,30 ‘’ 4,35 ‘’ 

7 4,35 ‘’ 4,40 ‘’ 4,45 ‘’ 

6 4,40 ‘’ 4,45 ‘’ 4,50 ‘’ 

5 4,45 ‘’ 4,55 ‘’ 5,05 ‘’ 

4 4,55 ‘’ 5,05 ‘’ 5,15 ‘’ 

3 5,05 ‘’ 5,15 ‘’ 5,25 ‘’ 

2 5,15 ‘’ 5,25 ‘’ 5,35 ‘’ 

1 5,25 ‘’ 5,35 ‘’ 5,45 ‘’ 

0 Més de 5,25 ‘’ Més de 5,35 ‘’ Més de 5,45 ‘’ 

 

 



 

 15 

 

 
ANNEX II 
 
TEMARI 
 
1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures 

fonamentals. La seva garantia i suspensió. 

2. La organització territorial de l’Estat. L’administració local. Entitats que comprèn. 

Competències de les entitats locals. Òrgans de govern i administratius. Designació i atribucions 

dels òrgans local 

3. La Llei orgànica de forces i cossos de seguretat de l’Estat. Concepte,missió i objectius de la 

policia. Normes bàsiques d’actuació. Els diferents cossos policies a l’estat espanyol. 

4. Les ordenances. Concepte. Destinataris. Control del seu compliment. Ordenances de 

l’Ajuntament de Camarles: tinença d’animals, circulació de vianants i vehicles, d’usos de la via 

pública i altres bens de domini públic..etc.  
5. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim 

disciplinari dels funcionaris públics pertanyents al cos de la policia local.  
6. Accidents de trànsit. Causes. Classes i faltes.  
7. El Codi penal: concepte de delicte. Persones responsables.  
8. La policia local: manteniment de la seguretat pública. Principis bàsics d’actuació en les 

relacions amb la comunitat. Coordinació de les policies locals i la col·laboració amb altres cossos 

policials.  
9. La Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.  
10. Permisos i llicències de conducció. Classes. Condicions dels vehicles per poder circular. 

Immobilització i retirada de vehicles de la via pública.  
11. La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.  
12. El reglament general de circulació RD 1428/2003, de 21 de novembre  
13. Llei 4/2003, de 7 d’abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya.  
14. La policia assistencial. Concepte i funcions.  
15. El municipi de Camarles: característiques físiques, socials, demogràfiques i econòmiques. 

Organització i funcionament de l’Ajuntament de Camarles.  
16. Drets,deures i situacions administratives dels funcionaris públics.  
 
ANNEX III 
 
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 

 
I. ALTURA:  
a) Alçada mínima homes: no poden fer menys de 1.65 m  
b) Alçada mínima dones: no poden fer menys de 1.60 m 

 
II. ANTROPOMETRIA:  
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a 

les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, 

respectivament, en les mans dominants i no dominants, pel que fa a les dones.  
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3.5 litres en els homes i als 3 litres 

a les dones. 
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III. MALALTIES, LESIONS I 

DEFECTES FÍSICS: 1. Aparell 

circulatori: 

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la 
seva causa.  

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.  
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.  
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.  
1.5 Insuficiència coronària.  
1.6 Pericarditis activa o residual.  
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.  
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.  
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.  
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
2. Aparell respiratori:  
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 2.2 

Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquina, pulmó, pleures 

o tòrax. 
 
3. Aparell genitourinari:  
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.  
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.  
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.  
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.  

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.4. Aparell digestiu:  
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos al fetge, les vies biliars, el pàncrees 

exocrí i les glàndules salivals. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.  
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.  
4.4 Úlcera gastroduodenal.  
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).  
4.6 Malaltia infl amatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.  
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants. 
 
5. Sistema hematopàtic:  
Hemopaties que a judici de l’òrgan qualificador limitin l’exercici de la funció policial. 
 
6. Aparell locomotor:  
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 

qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o 

el coll, o la seva repercussió estàtica.  
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici de l’òrgan qualificador dificulti 

l’exercici d eles funcions policials. 
 
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós:  
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 

adequat comportament social i laboral. 
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7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que 

incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.  
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de 

metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.  
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.  
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.  
7.8 Tremolors. Tics o espasmes.  
7.9 Trastorns de la son. 
 
8. Glàndules endocrines:  
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.  
8.2 Diabetis mellitus. 
 
9. Infeccions:  
Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o 

amb risc de contagi. 10. Òrgans dels sentits: 
 
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 

funcionalisme neuromotor.  
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10 (0,4)  
10.3 Queratotomia radial.  
10.4 Despreniment de retina.  
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.  
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.  
10.7 Discromatòpsies.  
10.8 Glaucoma.  
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la 

prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 
dB.  

10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon 

funcionament o en determinen afeccions cròniques. 

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, 

etc...) que comprometin la funció fonatòria normal. 

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines:  
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la 

funció policial.  
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció 

policial o facilitar la identificació. 

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.  
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.  
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.  
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici 

de la funció policial. 
 
12. Altres:  
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12.1 Processos neoplàsics.  
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.  
12.3 Malalties autoimmunes.  
12.4 Diàtesi al·lèrgica.  
Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció 
policial. 
 
 
3er.- Aprovar inicialment el projecte  enderrocament d’una vivenda i tancament de solar amb 
un pressupost d’execució material de 8.087,85 Euros, redactat per l’arquitecte tècnic Ricard Solé 
Fumadó, que s’exposi al públic durant un termini de trenta dies al BOPT i DOGC, per al seu 
examen i al·legacions. Cas de que no es formulin, s’entendrà definitivament aprovat. 
 
 
4rt.- Aprovació conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires 
internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’agencia catalana de turisme i per a una 
Campanya de publicitat del patronat de turisme de la diputació de Tarragona. 
 
5è.-.Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ajuntament 
de Camarles per a la realització del programa de treball i formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiaris de la renda mínima d’inserció. 
 
6è.- Sol·licitar autorització al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per desafectar tres  
aules, magatzem i pati  de l’antic CEIP “ SANT ANGEL” . 
 
Atès l’establert a l’article 3 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de titularitat 
municipal. 
 
Atès la necessitat d’iniciar expedient d’autorització de desafectació  de tres aules de pàrvuls , un 
magatzem i pati per a la construcció d’un edifici d’activitats municipals, instal·lació inexistent, 
actualment al municipi i que comportaria una millora important de caràcter social i educatiu de 
la que podria beneficiar-se tota la població. 
 
Atès que al C.P Sant Angel han quedat aules sense ocupar, deixant  de ser necessari l’immoble 
per al desenvolupament del servei públic escolar. 
 
La Junta de Govern Local Acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
autorització per a la desafectació  de tres aules, un magatzem i pati  en base a l’establert a 
l’article 2.1.a) del Decret 212/94 de 26 de juliol”quan l’immoble deixi de ser necessari per al 
desenvolupament del servei públic escolar”, per a destinar-ho  a un edifici d’activitats 
municipals . 
 
Segon.-  Adjuntar plànol on queda  degudament detallada la superfície a desafectar 547,29 m2 i 
notificar aquest acord als efectes adients 
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10.-Torn obert de paraules 
 
El regidor  Elíes Bonet (PdeCAT) posà de manifest que el Viver d’empreses farà una neteja dels 
voltants, per les males herbes i bruticia. 
 
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les 11:30 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     

  
 
                                             

 
 


